NHẬN DIỆN DANH TÍNH và
BẢN THỂ CHA TỔ LẠC LONG QUÂN.
BS Nguyễn Xuân Quang

Ngài Lạc Long Quân được coi là Cha Tổ của Lạc Việt, Việt Nam.
Lạc Long Quân, ngài là ai?
.Qua Sử Miệng (truyền thuyết, ca dao, tục ngữ).
Trước hết xin duyệt xét sơ qua những cái nhìn về cha tổ Lạc Long Quân từ
trước tới nay qua truyền thuyết dân gian và văn chương truyền khẩu. Truyền
thuyết về Lạc Long Quân rất nhiều, chỉ xin nêu ra những truyền thuyết chính
yếu.
Lạc Long Quân có mạng Thủy, Nước.
Truyền thuyết Việt chép rằng một hôm Kinh Dương vương đi ngoạn cảnh ở hồ
Động Đình gặp một người đẹp tuyệt vời tên là Long Nữ, con gái Động Đình
quân. Lộc Tục kết duyên cùng nàng và sinh ra được một người con trai đặt tên
là Sùng Lãm. Ông này lên nối vua cha lấy hiệu là Lạc Long quân (LLQ)…
Qua truyền thuyết này ta thấy:
.Lạc Long Quân là có cha là của Kì Dương Vương Lửa thiếu dương thế gian Li
và mẹ là Long Nữ có một khuôn mặt Nước thiếu âm thế gian Khảm, vì thế Lạc
Long Quân có bản thể là Lửa Nước, Nọc Nước, Chàng Nước IOO, Chấn (xem
dưới phần Di Truyền).
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.Lạc Long Quân là cháu ngoại của Động Đình Quân ở Hồ Động Đình.
Động Đình Quân thuộc dòng Long Vương ở hồ Động Đình. Chúng tôi đã đến
thăm Hồ Động Đình, quả thật nơi đây có đền thờ Long Vương cai quản Cõi
Nước, Cõi Âm có một khuôn mặt Diêm Vương (xem Hồ Động Đình).
Như thế Lạc Long Quân có một khuôn mặt liên hệ với Nước thế gian, Cõi Âm,
Âm phủ. Điểm này được xác thực bởi truyền thuyết Lạc Long Quân có thủy phủ
ở Vịnh Hạ Long.
Theo Lĩnh Nam chích quái thì “Âu Cơ là con gái Đế Lai, cháu của Đế Nghi
theo cha đi tuần thú xuống nước Xích Quỉ… Long quân thấy Âu Cơ dung mạo
đẹp đẽ kỳ lạ, trong lòng vui mừng, bèn hóa thành một trang thiếu niên phong tư
tú lệ… Âu Cơ vui lòng theo Long quân… Âu Cơ lấy Long quân đẻ ra một bọc,
cho là điềm bất thường, vứt ra cánh đồng, qua sáu bẩy ngày bọc vỡ ra một trăm
quả trứng, mỗi trứng nở ra một người con trai…” (tr.21-22).
Long Quân về sau về cai trị Thủy-quốc, nên chia tay với vợ: “Ta là nòi rồng
đứng đầu thủy tộc, nàng là giống tiên sống trên đất, tuy khí âm dương hợp lại
mà sinh ra con nhưng thủy hỏa tương khắc, giòng giống bất đồng, khó ở lâu với
nhau được, nay phải chia ly. Ta đem năm mươi con về thủy phủ chia trị các xứ,
năm mươi con theo nàng về ở trên đất, chia nước mà trị…”.
Qua truyền thuyết này ta thấy:
.Cha Tổ Lạc Long Quân Lạc Long Quân nhận mình có mạng thủy và Mẹ Tổ
Âu Cơ có mạng hỏa: ta là nòi rồng đứng đầu thủy tộc, nàng là giống tiên sống
trên đất, tuy khí âm dương hợp lại mà sinh ra con nhưng thủy hỏa…
Rõ ràng Lạc Long quân thuộc ngành nước tức Nọc Nước. Chàng Nước, ở cõi
thế gian là nước động Biển.
Lạc Long Quân có một khuôn mặt là Thần Biển và Chúa Tể Cõi Âm Nước Thế
Gian, Diêm Vương cõi âm ty.
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. Lạc Long Quân nói «Ta là nòi rồng đứng đầu thủy tộc».
Lạc Long Quân có một khuôn mặt là Rồng chúa những loài thủy tộc. Rồng là
linh vật có cốt rắn nước. Đây là khuôn mặt thần thoại hóa muộn của các nhà nho
Việt Nam bị ảnh hưởng văn hóa muộn của Trung Hoa. Nguyên thủy của văn
hóa Việt Nam có cốt lõi là chim lửa-rắn nước còn khắc ghi rõ trên trống đồng
nòng nọc âm dương của đại tộc đông sơn (Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc Âm
Dương Đông Nam Á). Ta phải sửa lại, Lạc Long Quân phải nói là ‘Ta là nòi
Rắn Nước…’. mới chính thống.
Ta cũng thường nói Con Rồng Cháu Tiên. Tiên là người ở trên núi có một
khuôn mặt là chim ngành lửa (Nhận Diện Danh Tính và Bản Thể Mẹ Tổ Âu Cơ)
thường hiểu là Con cháu Rồng Lạc Long Quân và Chim âu cơ. Thật ra phải sửa
lại nói cho đúng là Con Rắn-Cháu Chim cho đúng với văn hóa chính thống Việt
Nam.
.Lạc Long Quân mạng thủy, nước hôn phối với mẹ tổ Âu Cơ mạng hỏa cũng
thấy rõ qua ca dao tục ngữ:
Ông giăng mà lấy bà giời,
Mồng năm dẫn cưới, mồng mười rước dâu.
Câu này ám chỉ bà giời (mặt trời nữ) Mẹ Tổ Âu Cơ lấy ông trăng Lạc Long
Quân. Trăng là một thứ mặt trời đêm, một khuôn mặt âm trội của mặt trời hoàng
hôn Lạc Long Quân.
Mồng 5 với số 5 là số Li, lửa, đất thế gian ứng với bản thể lửa, núi của Mẹ Tổ
Âu Cơ. Mồng 10 với số 10 là số Khảm tầng 2 (10 = 2 + 8) có một nghĩa là nước
liên hệ với ông trăng Lạc Long Quân. Hai ngày hỏa thủy này tương ứng với Mẹ
Tổ Âu Cơ-Lạc Long Quân.
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Lạc Long Quân Có Cốt Rắn Nước.
Nước thái âm có biểu tượng là con rắn nước. Vì thế từ bản thể nước này Lạc
Long Quân có cốt là con rắn nước. Về sau rắn nước thần thoại hóa thành rồng
có cốt rắn, thuồng luồng có cốt rắn nước. Đây là rồng rắn không có chân và có
lưỡi thè ra khỏi miệng như con rồng rắn nước của người Sasak ở đảo Lombok,
Nam Dương (xem Hình Bóng Âu Lạc ở Đảo Hồi Giáo Lombok, Nam Dương).
Rồng Lạc Long Quân có cốt rắn thấy rõ qua từ Lạc trong tên Lạc Long viết với
bộ trãi có nghĩa là con sâu không chân, tức là một loài rắn (xem dưới).
Lạc Long Quân còn cai trị các vùng đất âm có nước nên còn có các biểu tương
khác cùng loài với rắn tức là loài bò sát có bốn chân sống được trên mặt đất như
cá sấu, thằn lằn. Những thú biểu này về sau cũng thần thoại hóa thành một thứ
rồng đất có bốn chân. Rống đất cốt cá sấu là rồng sấu dao hay giao long. Rồng
có cốt thằn lằn là rồng kỳ đà như Rồng Komodo ở đảo Komodo Nam Dương.
Qua truyền thuyết trên cho biết Lạc Long Quân cháu ngoại Động Đình Quân
dòng Long Vương ở Hồ Động Đình và là con gái bà Long Nữ cho thấy rõ Lạc
Long Quân có cốt rắn nước.
Lạc Long Quân có cốt rắn nước nên đẻ con ra cũng có dòng máu rắn nước như
thấy trong truyện Thần Núi Tản Viên:
“Con Lạc Long quân là con rắn nước bị lũ trẻ đánh chết, được Thần núi Tản
Viên Kỳ Mang cứu sống. Kỳ Mang được Lạc Long Quân tặng quyển sách ước”.
Truyền thuyết Mường Lường Vường (Long Vương) Lạc Long Quân chính là
Bua Khú rắn nước (xem dưới). Ta cũng thấy theo kh = s, ta có Khú = Sú. Sú là
Sấu, con cá sấu cùng họ bò sát nhà rắn, là biểu tượng của nhánh Giao Việt của
Lạc Long Quân. Ngưởi Ao Naga tức Âu-Long, Âu Lạc cũng có vật biểu là con
thằn lằn (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt).
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Cốt lõi văn hóa Việt Nam là lưỡng hợp nòng nọc, âm dương Chim-Rắn. Chim
là chim Lửa, Chim Việt, Chim Cắt. Rắn là Rắn Nước, Trăn Nước giống như
loài anaconda.
Hình ảnh Chim Lửa-Rắn Nước này còn khắc ghi lại trên trống đồng nòng nọc
âm dương của đại tộc Đông Sơn (Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc Âm Dương
Đông Nam Á).
Tiên-Rồng là quan niệm muộn về sau, Chim-Rắn đã thần thoại hóa và có thể đã
bị ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa.
Cần phải phân biệt rồng Lạc Long Quân với rồng long Trung Hoa. Rồng Lạc
Long Quân phải là rồng thuồng luồng.

Lạc Long Quân là Mặt Trời Nước
Theo truyền thuyết biến thành cổ sử thì Đế Minh, cháu ba đời thần mặt trời
Viêm Đế là Đế Ánh Sáng là lửa vũ trụ, dương (I) thái dương (II) Càn (III), nói
theo dòng các Lang Hùng là Chàng Lửa, sinh ra Mặt Trời Lửa thái dương. Kí
Dương Vương là lửa thiếu dương đất thế gian Li là Chàng Đất, Mặt Trồi Đất
thiếu dương. Lạc Long Quân là con Kì Dương Vương. Lạc Long Quân là nước
thái âm Chấn là Chàng Nước, Mặt Trời Nước thái âm. Lạc Long Quân đẻ ra Tổ
Hùng thế gian là gió thiếu âm. Chàng Giò, Mặt Trời Gió thiếu âm.
Như vậy Lạc Long Quân là Chàng nước, Mặt Trời Nước thái âm ngành nọc mặt
trời thái dương.
Mặt Trời Nước thái âm ứng với mặt trời lặn, mặt trời hoàng hôn (xem dưới).
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Lạc Long Quân có mặt ở cả Tam Thế.
.Thượng Thế
Truyền thuyết Lạc Long Quân, Mặt Trời Nước thái âm và Mẹ Tổ Âu Cơ, nử
Mặt Trời Lửa thái dương đẻ ra bọc trứng nở ra trăm Lang Hùng sau trở thành
các vua Hùng Mặt Trời lịch sử Việt Nam cho thấy Lạc Long Quân có một
khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa ở tiểu vũ trụ, đội lốt Thần Nông ở đại vũ trụ. Ở tiểu
vũ trụ, ngành nọc dương, mặt trời thái dương, Lạc Long Quân có những khuôn
mặt ứng với mặt trời Nước thái âm mang tính sinh tạo đội lốt Thần Nông-Viêm
Đế cõi đại vũ trụ. Khuôn mặt tạo hóa, sinh tạo này thấy rõ qua hình ảnh con Rùa
Vàng biểu tượng của Lạc Long Quân giúp An Dương Vương xây thành Cổ
Loa. Rùa có một khuôn mặt biểutượng của vũ trụ, tạo hóa, có mai biểu tượng
cho vòm vũ trụ, vòm trời, phần bụng vuông biểu tượng cho đất. Rùa có bốn
chân sống trên đất biểu tượng cho thế gian. Mầu vàng là mầu âm thái dương
ngành nòng thái dương (xem dưới).
.Trung Thế
Truyền thuyết viết: ‘Lạc Long Quân dậy dân việc cầy cấy nông tang… đôi khi
trở về thủy phủ mà trăm họ vẫn yên vui vô sự, không biết do đâu được thế. Hễ
dân có việc lại lơn tiếng gọi Long quân rằng: Bố ơi ! Sao không lại cứu chúng
tôi’ (Lĩnh Nam chích quái).
Ở dương thế đất âm, đất có nước sông, biển, Lạc Long Quân là Vua Nòng việt
chăm sóc Lạc Dân Lạc Việt và Long nhân, Long Hộ Giao Việt. Ở ngành nòng
âm Lạc Long Quân có những khuôn mặt nước dương, lửa, chuyển động như
biển, đất âm, sấm mưa, bão tố, đất âm có nước như ruộng nước, ruộng Lạc, đầm
truông…
Người Việt coi Lạc Long Quân là một vị tổ, một Thần Nhân sinh tạo ra Lạc
việt.
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Hạ Thế
Lạc Long quân là cháu ngoại của Động Đình Quân ở Hồ Động Đình. Động
Đình Quân thuộc dòng Long Vương ở hồ Động Đình. Như đã nói ở trên, chúng
tôi đã đến thăm Hồ Động Đình, quả thật nơi đây có đền thờ Long Vương cai
quản Cõi Nước, Cõi Âm có một khuôn mặt Diêm Vương (xem Hồ Động Đình).

Đền thờ Long Vương ở Động Đình Hồ, Hồ Nam, Trung Quốc.
Như thế Lạc Long Quân quân có một khuôn mặt liên hệ với Nước thế gian, Cõi
Âm, Âm phủ. Điểm này được xác thực là Lạc Long Quân có thủy phủ ở Vịnh
Hạ Long.
Khi Mẹ Tổ Âu Cơ xuống phương nam thì Lạc Long Quân đang ở dưới thủy
phủ…
Lạc Long Quân thường sống dưới thủy phủ cõi nước, cõi âm ty. Đây là khuôn
mặt Vua Hạ Thế, Diêm Vương cai trị cõi âm cõi chết.
Ta thấy Lạc Long Quân có thể sống lưỡng cư vừa ở trên cạn ở vùng đất thấp có
nước ao đầm, hồ, ven sông, biển dậy dân cầy cấy, đây là Lạc dân là ruộng Lạc,
ruộng nước…
Một truyền thuyết khác cho thấy Lạc Long Quân đích thực có một khuôn mặt
vua cõi âm, cõi nước: Ở làng Diềm, xã Hòa Long, huyện Yên Phong có một vị
thần làng. Làng Diềm tên chữ Hán là Viêm Xá (biến âm d = v, Diềm = Diêm,
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que làm ra lửa = Viêm, nóng) liên hệ với thần mặt trời Viêm Đế. Mẹ Tổ Âu Cơ
thuộc ngành lửa thái dương Viêm Đế.
Đặng Văn Lung cũng xác nhận “Viêm Ấp… gợi ta nhớ đến Viêm Đế, Viêm Giao
và sự liên quan đến tục thờ Mặt trời. Làng có một ngôi nghè (đền) quay mặt ra
vực Lở, tên chữ là vực Nhật Tảo — mặt trời buổi sớm — trong vực có hang ổ
của loài thủy quái. Đó là nơi thờ vị thành hoàng có tên sau đây: Đương cảnh
thành hoàng, quốc vương thiên tử Nhữ Nương Nam Nữ Nam Hải đại vương”.
Người ta không biết bà là người ở đâu, chỉ biết buổi thiếu thời bà đến làng này
mò cua bắt ốc. Một hôm bà cắt cỏ trên đồi Quả Cảm, ngẫu hứng hát câu:
Tay cầm bán nguyệt xênh xang
Muôn vàn cây cỏ lại hàng tay ta.
Lúc đó có thuyền của vua Thủy Tề đi kinh lý trên sông Cầu. Vua nghe câu hát
có khẩu khí đế vương, Vua trông lên thấy đám mây vàng rực rỡ che trên đầu bà.
Vua biết là người nhà trời bèn xin cưới làm vợ. Bà ưng thuận và đi theo Thủy
Tề xuống vực Lở.
Nhân dân thương nhớ bà lập nghè thờ. Hàng năm nhớ ngày mồng bẩy tháng hai
ngày ra đi của bà, tổ chức hát Quan Họ để cầu may, cầu phúc, lúc hạn cầu
mưa, đã một lần phù giúp Trương Hống đánh thắng giặc.
Làng Diềm có một bài ca, giải thích rằng nguồn gốc hát Quan Họ là do bà Nhữ
Nương sinh ra:
“Quan Họ thủy tổ sang ta
Những lời ca xướng vua Bà sinh ra”.
(sđd, tr.186-187).
Vua Thủy Tề chính là hình bóng Lạc Long Quân.
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Lưu Ý
Cõi âm ở đây không hoàn toàn là âm ty, địa ngục. Theo Vũ Trụ giáo đây là Hạ
Thế. Mỗi thế trong Tam Thế lại chia ra làm ba tầng, ba tiểu thế.
Tầng giữa ứng với Trung Thế, đây là cõi người ở âm thế. Hồn người vừa mới
chết được về ở đây chờ được phán xét. Hình ảnh cõi người âm thế này thấy rõ
qua cảnh nhân sinh thấy ở chân đế các trống đồng muộn của đại tộc Đông Sơn
như các trống Malakamau, Salaya… ở Nam Dương (Trống Đồng Mang Săc
Thái Nam Dương).
Tầng trên của Hạ Thế là cõi tạo hóa âm. Ở đây, sau khi được phán xét, các hồn
thiện người chết được cho về Thượng Thế theo trục thế giới để được tái sinh
hay đi về miền vĩnh hằng. Tầng trên này nằm ngay dưới vùng nước của Trung
Thế dương gian vì thế mà các Thuyền Phán Xét Linh Hồn thường thấy ở vùng
này ví dụ như thấy ở vùng nước tang trồng trên trống Ngọc Lũ I và các trống họ
hàng (Ý Nghĩa Hình Thuyền, Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc Âm Dương Đông
Nam Á).
Tầng dưới cùng là âm ty, những hồn ác bị tống xuống vùng này. Lạc Long
Quân có một khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa, ở Hạ Thế cõi âm đảm trách định giá
hồn người chết và cai quản âm ty. Ở Thượng Thế Lạc Long Quân đội lốt Thần
Nông-Viêm Đế có một khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa trong thuyết vũ trụ tạo sinh,
Lạc Long Quân là một thứ sấm tạo hóa, sáng thế, Big Bang là tiếng sấm khai
thiêm lập địa. Ở đây Lạc Long Quân cũng lo việc tái sinh, hằng cửu cho người
chết sau khi đã được phán xét ở Hạ Thế.
Ở Trung Thế tham dự vào sinh tạo ra bọc trứng thế gian sinh ra loài người
trong đó có các vua Hùng thế gian, lịch sử Việt Nam.
Ở cõi âm, Lạc Long Quân có chim biểu là con cú mèo cũng được gọi tên là
chim Lạc. Chim cú là biểu tượng cho chim cõi âm liên hệ tới sự chết chóc: “cú
kêu ma”, “cú kêu cho ma ăn”, “cú dòm nhà bệnh”… (xem dưới).
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Tóm lại, ta thấy Lạc Long Quân sống ở cả Tam Thế. Đặc biệt là Lạc long quân
có lối sống lưỡng cư,lưỡng thế vừa sống ở dương gian vừa sống ở cõi âm, vừa
là thẩn nhân dương thế vừa là thần linh cõi âm. Lạc Long Quân đi đi về về giữa
Trung Thế và Hạ Thế như đi chợ.
Lạc Long Quân có một khuôn mặt thần sấm.
Theo truyền thuyết, Phù Đổng Thiên Vương có một khuôn mặt là thần Sấm
Dông, là hậu thân, hóa thân của Lạc Long Quân (Ca Dao Tục Ngũ Tinh Hoa
Dân Việt) cho thấy Lạc Long Quân có một khuôn mặt sấm mưa.
Nhưng rõ nhất, như đã biết, Lạc Long Quân có bản thể Chấn và Chấn có một
khuôn mặt sấm. Tất cả những trống đồng có tượng cóc ếch và có mặt trời 12
nọc tia sáng (với 12 là số Cấn tầng 2 ứng với thái cực), hầu như đều là trống
mưa, sấm mưa biểu tượng của Lạc Long Quân (Trống Đồng Nhóm Cóc/Ếch).
Ta cũng biết Cấn hôn phối với Chấn trong dịch Lạc Việt thế gian (Nhận Diện
Danh Tính và Bản Thể Mẹ Tổ Âu Cơ).
Như đã nói Chấn Lạc Long Quân có mặt cả trong Tam Thê. Ở Thượng Thế,
Chấn Lạc Long Quân đội lốt Thần Nông-Viêm Đế nên sấm Lạc Long Quân đội
lốt sấm big bang tạo hóa khai thiên lập địa. Ở cõi tiểu vũ trụ, đất thế gian Trung
Thế, sấm Lạc Long Quân là sấm mưa có nhà ở đầu non Mẹ Tổ Âu Cơ. Ở Hạ
Thế, sấm Lạc Long Quân là sấm ‘thiên lôi’ phán xét các hồn người chết.
Lạc Long Quân là một cụ già.
Như đã biết truyền thuyết nói khi Mẹ Tổ Âu Cơ xuống phương nam nàng là một
giai nhân trẻ đẹp như Tiên, lúc đó Lạc Long Quân đã là một cụ già đang ở thủy
phủ, trở về bèn hóa ra ‘một trang thiếu niên phong tư tú lệ…’ để lấy Âu Cơ.
Lạc Long Quân là một cụ già, âm nam có một khuôn mặt của một Diêm Vương
cõi chết. Vì thế mà Lạc Long Quân thường hiện ra là một cụ già tóc bạc phơ,
mặc quân áo trắng tinh (mầu trắng có một khuôn mặt là mầu âm thái dương).
Hình bóng này của Lạc Long Quân thấy rõ trong Truyện Đổng Thiên Vương
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‘Trời mưa to gió lớn, bỗng thấy một cụ già cao hơn chín thước, mặt vàng bụng
lớn, mày râu bạc trắng…, sau mới biết đó là Long Quân’.
Ở đây cho thấy rõ Lạc Long Quân là một cụ già mang âm tính thái âm (đàn ông
già thành đàn bà và dàn bà già thành đàn ông ; dương cực đại thành âm, âm cực
đại thành dương).
Người già gần kề Tây phương cực lạc, cõi chết nên thích về sống ở thủy phủ cõi
âm.
Còn nhiều nữa, tất cả các thủy thần bầy tôi của Lạc Long Quân đều là những cụ
già râu tóc bạc phơ như thủy thần sông Tô Lịch, như tích ‘ông lão chơi sông’ ở
sông Lạc…
Cụ già cao hơn 9 thước với số 9 là số Chấn tầng 2 (1, 9). Chấn là bản thể của
Lạc Long Quân, Chàng I Nước thái âm OO tức là IOO, Chấn.
Người già gần kề miệng lỗ, sắp về cõi âm hiển nhiên về cõi âm nên Lạc Long
Quân mang hình bóng người già.
Người già cũng ứng với Mặt Trời Lặn, Mặt Trời Hoàng Hôn, Mặt trời Phương
Tây. Theo thứ tự trong Tiên Thiên bát quái, Đế Minh ứng với Càn sinh ra Tổ
Hùng Đoài vũ trụ, mặt trời buổi sáng có khuôn mặt là những lang, những chàng
tráng niên. Kế tiếp là Kì Dương Vương Li là mặt trời trên đỉnh Núi Thế Gian
(núi Kì), mặt trời thiên đỉnh, chính ngọ, là mặt trời đứng bóng giữa trưa có
khuôn mặt là người nam đứng tuổi. Cuối cùng là Lạc Long Quân Chấn là mặt
trời chiều, mặt trời lặn, hoàng hôn có một khuôn mặt là người già (xem phần
Dịch ở dưới).
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Lạc Long Quân Sinh Đẻ Thần Kỳ.
Cùng với Âu Cơ, Lạc Long Quân sinh ra bọc trứng thế gian. Như vừa biết, Lạc
Long Quân lúc đó là một cụ già mang tính thái âm đang ở dưới thủy phủ nên sự
sinh đẻ này là do ‘giao hòa khí âm dương’ của vũ trụ. Nòng nọc, âm dương giao
hòa sinh ra tam thế, vũ trụ, muôn sinh, loài người, trong đó có Bách Việt, các vị
tổ Hùng Việt Nam. Bọc trứng là Bọc Trứng Sinh Tạo, Tạo Hóa, Vũ Trụ.
Đây là một cách sinh sản thần kỳ.
Lạc Long Quân cha của trăm Mẹ Nàng, Mị Nương.
Hiện nay chúng ta thường hay chỉ nói Mẹ Tổ Âu Cơ sinh ra bọc trứng mà bỏ
sót phần đóng góp của Cha Tổ Lạc Long Quân.
Theo lối sinh đẻ thần kỳ vừa nói, bọc trứng thế gian đội lốt vũ trụ, bọc trứng tạo
hóa của Âu Cơ và Lạc Long Quân phải được nhìn theo diện lưỡng tính nòng
nọc, âm dươn nghĩa là phải nhìn cả phía Lạc Long Quân.
Theo duy dương là bọc trứng chim mang tính chủ của nhành lửa và theo duy âm
là bọc trứng rắn mang tính chủ của nhánh nước. Vì vậy khi nói là Mẹ tổ Âu Cơ
đẻ ra một bọc trứng, CHỈ nở ra một trăm Lang, hay khi nói theo truyền thuyết
Mường đẻ ra một bọc trăm trứng chim thì đây là nói về phía mẹ tổ Âu Cơ thuộc
ngành Lửa, Núi, Chim phía Viêm Đế-Đế Minh-Kì Dương Vương. Nói như vậy
là nói theo duy dương, nói về truyền thuyết vua Hùng là mặt trời nên chỉ nói tới
phía nhánh mặt trời nọc thái dương phía nam, con trai cùa mẹ tổ Âu Cơ mà
không nói tới phía nữ mang dòng máu nước của Lạc Long Quân đóng góp vào.
Lạc Long Quân có mạng thủy nên các di thể nước này có khuôn mặt chủ ứng
với phần bọc trứng, ứng với phần tròng trắng của một cái trứng tức ứng với cái
nang (bọc, bao, túi) sinh ra các nàng, các nường gọi là Mẹ Nàng, Mị Nương.
Vì thế phải hiểu bọc trứng của Mẹ Tổ Âu Cơ có hai phần nòng nọc, âm dương:
phần nhân, tròng đỏ mang dương tính, mặt trời ứng với mẹ tổ Âu Cơ có mạng
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lửa, mặt trời sinh ra trăm Lang Hùng còn phần bọc trứng, lòng trắng trứng mang
âm tính, không gian ứng với cha tổ Lạc Long Quân có mạng thủy, không gian
sinh ra trăm Mẹ Nàng.
Bọc trứng thế gian đội lốt bọc trứng tạo hóa là bọc trứng Vũ Trụ có phần Trụ
mặt trời ứng với Mẹ Tổ Âu Cơ đẻ ra trăm Lang Hùng và phần Vũ (võ, vỏ)
không gian ứng vối Lạc Long Quân sinh ra trăm Mẹ Nàng. Bọc trứng là bọc Trụ
Vũ mặt trời Không Gian, Chim-Rắn, Tiên Rồng. Khi nói nở ra trăm Lang Hùng
là chỉ nói tới khuôn mặt dương, chim mang tính chủ của ngành lửa phía Âu Cơ.
Theo duy âm, bọc trứng còn có một khuôn mặt là bọc trứng rắn. Trứng rắn ‘vất
ra ngoài đồng’. Nhìn dưới diện lưỡng tính, bọc trứng nở ra trăm Lang và trăm
Mẹ Nàng.
Lưu Ý
Dĩ nhiên các lang và mẹ nàng đều có các di thể của cả cha lẫn mẹ nhưng theo
truyền thuyết này con trai có di thể lửa của mẹ mang tính trội và con gái có di
thể nước của cha mang tính trội.
.Qua Ngôn Ngữ Học
a. Theo tước vị Quân
Tại sao Lạc Long được gọi là QUÂN chứ không gọi là Vương như Kinh
Ddương Vương và Hùng Vương?
Nếu hiểu ‘quân’ theo chữ Hán thì giải tự từ ‘quân’ có chữ ‘doãn’ (cai trị) ở trên
vẽ hình tay cầm roi, dưới là chữ ‘khẩu’ (miệng). Vậy quân là một ông vua hung
bạo không đủ đức độ nên phải cai trị bằng cái roi và cái miệng (Phạm Khắc
Hàm, Triết lý Lý Đông A, tr.345). Cũng vì thế một ông vua hung bạo, tàn ác
mới gọi là ‘hôn quân’.
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Lạc Long Quân là một ông vua hung bạo? Dĩ nhiên là không. Lạc Long Quân
cũng như những tên khác trong cổ sử Việt phần lớn là những từ phiên âm dịch
nghĩa từ Việt ngữ ta phải hiểu theo kiểu tiếng Việt. Trước hết quân biến âm với
quan. Ta đã biết Nữ Oa khi chết hóa thành chim Tinh Vệ, tức là con vịt Nhật
Bản Oan-Ương phiên âm sang Anh ngữ là “Mandarin duck” (‘Vịt quan’):
mandarin dịch nghĩa từ quan. Quan chính là Oan. Ta có thể kiểm chứng lại qua
qui luật q = 0 (q câm) như queo = ueo = oeo = eo (cong): quan = uan, oan. Oan
có gốc Oa có nghĩa con ốc con sống dưới nước, là con ếch, con ách, con nước
(oasis là ốc đảo, đảo nước ở sa mạc), oan ương là le le vịt nước…’ Anh ngữ
swan (thiên nga) có -wan = uan = oan, cùng dòng chim nước với oan ương.
Điều này cũng thấy rõ nơi nguồn gốc của người Sumerian ở Lưỡng Hà. Theo
truyền thuyết của người Sumer thì tổ tiên của họ là Người Cá, Nhân ngư
Hoannes, Oannes, nửa cá nửa người. Có nhiều khảo cứu cho thấy tiếng Sumer
liên hệ với ngôn ngữ Nam Đảo. Từ thập niên ba mươi, James Churchward trong
The Lost Continent of Mu dã giải thích Hoannes, Oannes bằng ngôn ngữ mà
ông gọi là Maya-Naga (ở Á châu). Theo ông, Oannes hay Hoa-ana có na
(water) là nước, ‘a‘ là ‘thy’ (nó, y) và na (house), nhà: Oannes là “he who lives
in a boat” (‘người sống trên thuyền’). Ta đã biết Việt ngữ ruột thịt với Maya
ngữ (Maya có cùng DNA với cổ Việt ở Đông Nam Á xem Tương Đồng Giữa
Maya và Cổ Việt). Như thế tiếng Sumer cũng liên hệ với ngôn ngữ Việt. Ta có
thể dùng Việt ngữ giải thích tên Hoannes, Oannes này. Oannes có O là u (mẹ),
Oa là nước, a biến âm với ả, ý, y (nó), -na là nã là nước, là ‘nà‘ là mường, bản:,
Oannes là “Người ở nà”, “Người mường nước”. Ta cũng thấy rõ Oannes có
Oan- chính là Oan trong oan ương chính là Oa thuộc dòng “người ở nước”.
Điểm này cho thấy Người Cá, Nhân Ngư Oannes Sumer ruột thịt với Giao
Nhân, Long Hộ, ‘Người ở Nước’ của Giao Việt. Ta cũng thấy Hoannes có
Hoan. Châu Hoan là châu Nước (Châu Dương là Châu Lửa, Châu Kỳ là Châu
Đất, Châu Phong là Châu Gió). Châu Hoan là châu Nước của đại tộc Lạc Việt
Lạc Long Quân.
Như thế Quân liên hệ với quan, oan, hàm nghĩa Nước.
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Quân là tên gọi vua, tổ, thủ lãnh dòng nước, Mặt Trời Nước. Điều này cũng
được xác thực qua bằng chứng là vua của các nước Tây Âu (dòng Nòng, Nước)
thường gọi là quân chứ không gọi là vương như “Tây Âu Quân là vua nước Tây
Âu” (Bình Nguyên Lộc, Nguồn Gốc Mã Lai Của Dân Tộc Việt Nam tr.234).
Quân tương đương với từ nào của Việt ngữ? Việt ngữ có từ khuấn chỉ ông tổ.
Theo q = kh như quấy = khuấy, ta có quân = khuấn. “Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung
còn cho biết, ngày trước ở Sơn Tây, trẻ con chửi nhau có câu ‘tiên sư ông
Khuấn nhà mày‘. Khuấn coi như ông tổ, người cầm đầu một gia tộc, như
‘khuntz’ của người ‘Mun-da’” (Trần Quốc Vượng, Hùng Vương Dựng Nước,
NXB KHXH, HN, 1972 t III, tr.354). Sơn Tây là đất tổ Lạc Long Quân (xem
dưới). Khuấn là thần tổ Lạc Long Quân.
Như đã nói ở trên Lạc Long Quân là cháu ngoại của Động Đình Quân, ở động
Đình Hồ, Ngày nay con đền thờ Long Vương thần tổ dòng Nước ở hồ này. Lạc
Long Quân mang dòng máu, di thể Quân, Nước, Long Vương này. Ở hồ này
cũng có đảo Quân Sơn ở giữa hồ mang hình ảnh Núi Trụ Thế Gian (xem Hồ
Đọng Đình).
Như thế từ quân chỉ vị chúa tể, lãnh tụ, vua chúa dòng nước, cõi âm.
Hiểu theo màu sắc.
Ta có màu ‘quân’ trong tên quả hồng quân hay mồng quân (Flacourtia
cataphracta, Roxb.). Huỳnh Tịnh Paulus Của, trong Đại Nam Quốc Âm Tự Vị
ghi: “mồng quân, thứ cây có nhiều gai, có trái tròn mà nhỏ, người ta hay ăn,
trái nó chín đỏ đen như màu huân cho nên cũng kêu là hồng huân…”, ở nơi từ
huân ghi:”huyền huân, màu đen tím”, ở đây huân là màu tím và “trái hồng
huân, tiếng tục gọi là trái mùng quân”. Ta thấy rất rõ, theo q=h, như quả phụ =
hóa phụ, ta có quân = huân, quân biến âm với Hán ngữ huân là ‘khói lửa bốc
lên‘ như thế huân là màu lửa đỏ pha màu khói đen tức mầu đỏ tím đen. Huân
ruột thịt với Việt ngữ hun (xông khói, đốt lửa tạo ra khói như hun hang chuột),
hùn. Màu hùn hùn là màu thâm thâm (Lê Ngọc Trụ, Giải Nghĩa Một Hai Tiếng
Nói Trại, in lại trong Dòng Việt số 3 tr.103). Ta cũng có hun biến âm với hôn,
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từ hoàng hôn là lúc trời có mầu hoàng (vàng), mầu rơi rớt của chiều vàng và
mầu hôn, mầu hun, huân. Mầu vàng là mầu thái dương ngành âm tức âm thái
dương trong khi mầu đỏ là mầu dương thái dương. Hoàng hôn là mầu vàng tím,
đỏ tím lúc mặt trời lặn.
Lạc Long được gọi là quân vì là vua Mặt Trời màu ‘quân’, màu tím đỏ. Như thế
qua ý nghĩa về mầu sắc của từ Quân ta cũng thấy rõ Lạc Long Quân có khuôn
mặt của Mặt trời lặn, mặt trời hoàng hôn.
Ta đã biết Lạc Long Quân là một cụ già, đã xế bóng về chiều, ở tuổi hoàng hôn
của đời người nên rất đúng với nghĩa này của từ quân.
Ngoài ra ta cũng biết Mẹ Tổ Âu Cơ là mặt trời nhật tảo, mặt trời mới nhô lên ở
chân trời buổi sáng tinh mơ nên ngược lại, Lạc Long Quân có một khuôn mặt là
mặt trời lăn, mặt trời hoàng hôn. Với Quân có nghĩa gốc liên hệ với nước thái
âm (có mầu đen) nên Quân cũng cho biết mặt trời hoàng hôn, mặt trời đêm là
mặt trời dòng Lửa-Nước, Nước thái dương.
b. Theo vương hiệu Lạc Long.
Theo ngôn ngữ Học Từ lạc có rất nhiều nghĩa.
Lạc
Cách thứ nhất hiểu theo cách từ Lạc là biến âm của một từ thuần Việt.
Ta thấy Lạc biến âm với Nác. N là âm cổ của L hay L là âm dương hóa của N
(Tiếng Việt Huyền Diệu). Có hiện tượng âm N Việt ngữ khi Hán Việt hóa trở
thành âm L ví dụ từ thuần Việt nang là cau, Mã Lai ngữ pinang là cau (đảo
Pinang, Pénang là Đảo Cau) chuyển qua Hán Việt là binh lang (Cau). Lang Sinh
là cậu học trò tên Cau khi chết hóa thành cây cau nang. Từ cổ Việt Nác là Nước.
Ruộng lạc là ruộng nước. Như thế Lạc Long là Rồng Nác, Rồng Nước.
Cách thứ hai là hiểu Lạc theo nghĩa Hán Việt.
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Trước hết ta hãy duyệt qua một vài từ Lạc có nghĩa tiêu biểu chính yếu còn các
nghĩa khác sẽ nói tới ở phần vật biểu.
-Lạc là đực, nọc, vật nhọn, sừng.
Lạc biến âm với gạc (l=g: bắn lạc = bắn gạc) và có nghĩa là vật nhọn như sừng
hươu = gạc hươu hàm nghĩa nọc, đực. Pháp ngữ garçon, con trai có gar- là gạc,
vật nhọn. Theo g = c (gài = cài) gạc = cặc. Garçon có gar-, có gạc, có cặc.
-Lạc là đỏ.
Lạc là lửa là đỏ là mặt trời. Đông phương có một thứ “nhựa” cây màu đỏ do
một thứ côn trùng tạo ra gọi là gôm ‘lac’ dùng làm dầu sơn (lacquer), sơn mài
(lacquer ware, đồ sơn mài).
-Lạc liên hệ với mặt trời lặn
Hán Việt lạc liên hệ với mặt trời lặn: lạc dương là mặt trời lặn, lạc chiếu là ánh
mặt trời lặn, lạc huy: bóng mặt trời lặn…
Gộp lại các nghĩa này nọc, đực, dương với dương có một nghĩa là mặt trời, đỏ là
mầu dương thái dương, đỏ là tỏ là mặt trời và lạc là mặt trời lặn, ta có Lạc là
mặt trời lặn ngành dương thái dương.
…..
Bây giờ ta tìm hiểu từ Lạc trong thư tịch.
Ở đây chỉ xin giới hạn vào từ Lạc viết trong vương hiệu Lạc Long Quân. Xét
theo thư tịch, từ Lạc trong vương hiệu Lạc Long Quân viết với bộ ‘trãi’ hay
‘trĩ’. Tại sao Lạc không viết theo bộ thủy, bộ hỏa, bộ chuy, bộ mã, bộ
khuyển…? Có người trả lời thắc mắc này như sau: “Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ
các cụ đã không chấp nhận chữ ‘lạc’ có bộ ‘mã’ vì cho rằng chữ ấy biểu thị thái
độ khinh miệt dân tộc (đến nay ta vẫn còn nói ‘thân trâu ngựa’) và có lẽ các cụ
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cho rằng chính chữ Lạc có bộ ‘trãi’ mới là chữ chỉ giống người” (Nguyễn Kim
Thản, Vương Lộc, Thử Tìm Nguồn Gốc Ngữ Nghĩa của Từ Tố Lạc, Hùng
Vương Dựng Nước, NXB KHXH, HN, 1972 t IV, tr.134). Theo chúng tôi
không hẳn là vậy. Công bằng mà nói thật ra nhiều lúc chúng ta cũng đổ oan cho
các sử gia chân chính người Trung Hoa cổ thời. Các tộc các dòng Man, Kì, Lạc,
Hùng Việt Mặt trời thái dương cũng như các tộc khác trên thế giới thời thái cổ
tự gọi mình theo các tên loài vật như ngựa, chó, trâu, cú vọ, rắn rết, thằn lằn, cắc
ké… với những ý nghĩa cao đẹp trong đạo giáo, trong Vũ trụ giáo, trong Mặt
trời giáo… ví dụ họ Việt là họ chim Cắt, họ Bộc là chim Nông… Chúng tôi
không tin là các cụ Việt nho không viết từ Lạc với bộ mã vì sợ bị chê là khuyển
mã, vì “dân tộc” bị “miệt thị”. Lạc với bộ trãi có ý nghĩa sâu xa của nó. Bộ trãi
hay trĩ có nghĩa là ‘con sâu không chân’ và từ Lạc viết với bộ Trãi có nghĩa là
“tên một con thú tựa như con ly hoặc một động vật giống con thỏ, còn có nghĩa
nữa là một loài sâu” (Hoa Bằng, Về Hùng vương… HVDN, t.II, tr.287).
Lạc viết với bộ trãi (con sâu không chân) với nghĩa con sâu là đúng nhất.
Như trên ta đã thấy rắn cũng gọi là con ‘sâu’ và không có chân. Ta cũng thấy
trãi chuyển hóa với dải (dây, rắn nước) theo tr = d như tràn = dàn: trãi = dải.
Dải cũng có nghĩa là con rắn Con rắn con dải rông như dây, dải. Trên trống
đồng Quảng Xương nhánh nước Rắn Lạc Long Quân được diễn tả bằng những
dải dài sau trang phục đầu (Trống Quảng Xương : Một Chương Sử Đồng).
Như thế từ Lạc viết với bộ trãi với hàm ý Lạc Long Quân thuộc dòng “sâu”, rắn.
Nước, bản thể của Lạc Long Quân, có biểu tượng là con rắn. Con rắn thần thoại
hóa thành con rồng.
Hiển nhiên Lạc bộ trãi chỉ cho biết Lạc Long Quân có cốt là rắn, rồng thuộc đại
tộc nước thái âm ngành nọc thái dương.
Nghĩa thứ hai của từ Lạc bộ trãi có nghĩa là con thỏ.
Một khuôn mặt âm hơn nữa của Lạc Long Quân Mặt Trời Lặn là mặt trời đêm
tức mặt trăng. Lạc Long Quân có một khuôn mặt là ông Trăng. Trăng có biểu
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tượng là con thỏ gọi là thỏ ngọc. Điều này giải thích tại sao Lạc bộ trãi có thêm
một nghĩa là con thỏ. Nghĩa này theo ý nghĩa biểu tượng không phải là ý nghĩa
tầm nguyên ngữ.
Con thỏ có đặc điểm là có hai tai rất dài giống như hai cái sừng đầu tròn tức một
thứ sừng mềm mang âm tính. Hai sừng âm là âm thái dương. Con thỏ biểu
tượng cho âm thái dương. Đây chỉ mặt trăng sừng, trăng lưỡi liêm có hai sừng
nhọn tức trăng thái dương. Vật con thỏ chỉ ông trăng thái dương là biểu tượng
của Lạc Long Quân ở nhánh nòng âm thái dương trong khi con trâu là thú biểu
của Lạc Long Quân ở ngành nọc dương thái dương.
Nghĩa thứ ba của từ Lạc bộ trãi là “tên một con thú tựa như con ly”.
Từ Lạc viết với bộ trãi trong tên Lạc Long Quân còn đọc theo âm “hạc” chỉ một
loài chồn mũi nhọn, lông dầy, da dùng làm áo lông. Mũi nhọn là hình chữ viết
nòng nọc vòng tròn que nọc mũi tên mũi mác (>) mang nghĩa nọc, lửa, dương,
thái dương… Con chồn này là chốn thái dương. Con chồn không có sừng mà
chỉ có mũi nhọn mặc dầu cũng mang tính thái dương nhưng so với sừng thái
dương thì mũi thái dương mang âm tính tức phía nòng âm (mũi nhọn coi như
tương đương với một chiếc sừng mà thôi. Theo duy dương tức thái dương của
âm IIO (Đoài vũ trụ) khí gió, chồn cáo họ nhà chó biểu tượng khí gió thiếu
dương. Theo duy âm, con chồn, con cáo là loài thú quỉ quyệt, mang nhiều âm
tính nên có từ cáo cầy, chồn cáo và từ hồ ly chỉ một người nữ quỉ quyệt. Chồn
sống ở dưới hang, có loài ăn xác chết vì thế chồn có một khuôn mặt liên hệ với
cõi âm. Ai Cập cổ có con thú Anubis thuộc loài cầy cáo, chồn là thần tẩm liệm
xác chết liên hệ với cõi âm. Anubis Anh ngữ gọi là jackal, Pháp ngữ chacal.
Theo j = ch (Java = Chà Và) = l (chia = lìa), Jac- = chac- = lạc.
Vậy chồn ly viết với bộ trãi, theo duy âm là thú biểu ở cõi âm của Lạc Long
Quân.
Cũng nên biết là Lạc Long Quân có thú biểu chồn cáo này nên có thể giết được
con chồn tinh chín đuôi và Hồ Tây liên hệ với Lạc Long Quân còn có tên là
Đầm Xác Cáo.
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c. Theo tên mẹ đẻ Sùng Lãm,
Dĩ nhiên cũng như những tên các nhân vật cổ sử khác của chúng ta, Sùng Lãm
cũng chỉ là từ phiên âm hay dịch nghĩa của tên cổ Việt, không phả là tên gốc
Hán ngữ chính gốc … Ta hãy tìm hiểu nghĩa theo hai cách.
Cách thứ nhất là hiểu Sùng Lãm là tên phiên dịch từ cổ ngữ Việt.
Sùng Lãm phiên âm từ Sừng Lã, Sừng-Nước. Sùng Lãm là con thú có sừng
sống được dưới nước tức con trâu nước.
Sừng Lãm cũng có thể biến âm với Sừng Lầm, Sừng Lấm, Sừng Lam. Lầm bùn
nước như cát vẩn bụi lầm, lầm than. Lấm là vấy bẩn do bùn đất như lầm bùn.
Lam là bẩn thỉu như lam lũ. Sùng Lãm là con thú sừng sống ở vũng lầy, bùn
nước bẩn thỉu nghĩa là con trâu nước.
Truyền thuyết Con Trâu Vàng ở huyện Tiên Du, ‘Vũng Trâu Đâm’ Hồ Tây xác
thực Lạc Long Quân có biểu tượng thế gian là con trâu nước (xem Vật Biểu ở
dưới).
Còn hiểu Sùng là con sâu như khoai sùng là khoai bị sâu, Con sâu không chân
bộ trãi trong chữ Lạc của tên Lạc Long Quân, như đã biết liên hệ với loài bò sát,
rắn, cá sấu, thằn lằn. Ta cũng thấy con thằn làn gọi là sùng qua tên Thạch Sùng.
Theo truyền thuyết Trung Hoa, Thạch Sùng là tên một người giầu có bị mất hết
của cải, vì tiếc của khi chết biến thành con thằn lằn ở trên vách đá, vách nhà nên
có tên là Thạch Sùng. Thạch Sùng theo ‘nghĩa nngang’ là Thằn Lằn Đá.
Theo nghĩa này Sùng Lãm là con thằn lằn sống ở vũng lầy đầm lầy tức con cá
sấu, Vì thế mà Sùng Lãm Lạc Long Quân có thú biểu là con cá sấu, sấu Lạc,
con thú chủ của Dao Long.
Cách thứ hai theo Hán Việt: Sùng là gì? Sùng là cao, ví dụ sùng lâu là lầu cao,
sùng sơn là núi cao. Lãm là xem. Sùng Lãm là “cao xem”, “xem cao”? Cái gì
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trông “Đẹp và Cao”? trông rất đẹp và rất cao, rất lịch lãm? Xin thưa Sùng Lãm
là núi cao trông đẹp mắt. Sùng Lãm là Non Cao xinh đẹp mắt!
Theo di truyền tính cha Kì Dương Vương Núi Trụ Thế Gian thì con Sùng Lãm
có di thể Non Cao. Sùng Lãm có bản thể thái âm nước nên có núi là núi có
nước, núi âm núi nòng tức Non. Ta cũng thấy rõ nước đi với non. Nước non.
Chúng ta không bao giờ nói ‘nước núi’.

.Qua Sử Sách
Các học giả Việt hiện nay hầu hết thừa nhận Lạc Long Quân là Rồng Long,
Biển, ăn khớp với truyền thuyết ‘năm mươi con lên núi, năm mươi con xuống
biển’ và với ‘con Rồng cháu Tiên’.
Như đã biết ở trên Lạc Long Quân đích thực có cốt là con rắn nước vì thế khi
thần thoại hóa thành Rồng thì Rồng Lạc Long phải là Rồng Rắn Nước. Để tránh
lầm lẫn với rồng long Trung Hoa ta nên dùng các từ Rồng Thuồng Luồng, Rồng
Nước, Rồng Lạc, Rồng Dao…
.Qua Việt Dịch và Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que.
Ta đã biết cốt lõi văn hóa Việt Nam dựa trên lưỡng hợp nòng nọc, âm dương
Chim-Rắn, Tiên Rồng, nguyên lý căn bản của Dịch. Như thế ta phải nhận diện
các nhân vật truyền thuyết và cổ sử Việt qua lăng kính Dịch nhất là Việt Dịch
nòng nọc vòng tròn-que. Bắt buộc. Bắt buộc. Và bắt buộc
a. Qua chữ viết nòng nọc vòng tròn-que
Như đã biết từ Lạc là dạng dương hóa của từ thuần Việt Nác. Nác phát xuất từ
gốc Nã, Na là Nước có mẫu tự N khởi đầu. Trong các chữ cổ, N được diễn tả
bằng hình sóng nước như thấy qua linh tự N của Ai Cập cổ
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Chữ N này có hình sóng nhọn đầu mang dương tính. Chữ N dạng sóng nước nét
tròn mang âm tính thấy trong hình ngữ cổ KHAN (thường được hiểu theo một
nghĩa là Nước). Ta thấy rất rõ Khan chính là K’an, tức Khảm, hiểu theo một
nghĩa trong Dịch Khan, Khảm là Nước.

Trong chữ viết nòng nọc vòng tròn que, nước dương được diễ tả bằng giọt nước
chuyển động thành hình sóng dạng hình chữ N mập mang âm tính thái âm còn
ghi khắc lại trên trống đồng nòng nọc âm dương của đại tộc Đông Sơn. Ví dụ
như thấy ở vùng tứ hành trên trống Ngọc Lũ I.

Vùng tứ hành trên trống Ngọc Lũ I ở vành chính giữa có hai hình sóng: hình
sóng chữ N mập hình giọt nước Chấn và hình sóng chữ S gẫy tia chớp Càn ôm
nhau.
Ở đây cũng cho ta thấy rõ như ban ngày Cha Tổ Lạc Long Quân là Chàng
Nước, Mặt Trời Nước (xem Mẫu Tự ABC và Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que).
Như vậy qua chữ viết nòng nọc vòng tròn-que Lạc Long Quân có Lạc là
Nác, Nước. Lạc Long là Rồng Nước.
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Lưu Ý

Ở đây ta suy ra chữ N ngày nay ta phát âm là Nờ, theo trực giác, tôi nghĩ người
cổ Việt có thể phát âm là Nà, Na. Mong các nhà ngôn ngữ học Việt Nam truy
cứu xem như thế nào, có đúng như vậy không?
b. Qua Dịch Nòng Nọc Vòng Tròn-Que
Cốt lõi văn hóa Việt Nam dựa trên lưỡng hợp nòng nọc, âm dương Chim-Rắn,
Tiên Rồng, nguyên lý căn bản của Dịch nên các vị tổ phụ và tổ mẫu của Việt
Nam đều diễn tả theo Dịch.
Theo dân gian Việt Nam, trong các buổi tế lễ ngày nay, nhiều nơi vẫn gọi các tổ
phụ của chúng ta là CHÀNG tức gọi theo các Lang, các con trai Hùng Vương
và các tổ mẫu gọi là các NÀNG tức gọi theo các Mệ Nàng, con gái Hùng
Vương.
Như đã biết qua bài Nhận Diện Danh Tính và Bản Thể Mẹ Tổ Âu Cơ Đế Minh
là Đế Ánh Sáng, là Chàng (I) Lửa II thái dương, lửa vũ trụ Càn III lấy Vụ Tiên
là Nàng (O) Nước thái âm vũ trụ, nước thái âm OO không gian O tức OOO, quẻ
Khôn OOO.
Hai người đẻ ra Kì Dương Vương là Chàng (I) thiếu dương (OI) Đất lửa thế
gian Li IOI.
Kì Dương Vương lầy Long Nữ hay Thần Long là nước thế gian O thiếu âm IO
tức Khảm OIO, khí gió âm thiếu âm IO, là à Nàng (O) Khí Gió thiếu âm (IO).
Khảm là nước thiếu âm ở cõi thế gian nhưng ở cõi trời, không gian (O) là khí,
hơi nước thiếu âm (IO).
Điểm này cũng thấy rõ qua hình ngữ cổ KHAN có một nghĩa là là Khảm.
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Kì Dương Vương và Long Nữ đẻ ra Lạc Long Quân
Lạc Long Quân là lửa-nước có một khuôn mặt sấm Chấn IOO. Theo Dịch
Trung Hoa là Chấn vi lôi, sấm, động.
Trong Dịch nòng nọc vòng tròn-que, Chấn IOO có nghĩa là
Nọc I thái âm OO. Gọi theo dân gian Việt là Chàng (I) Nước (OO).
Chấn là lửa-nước thái âm, là lửa trời-mưa, chớp-mưa có một khuôn mặt là sấm
mưa. Khuôn mặt sấm này là khuôn mặt sấm cõi trời thế gian (Lạc Long Quân
Chấn có một khuôn mặt là sấm thế gian có nhà ở đầu Mẹ Tổ Âu Cơ). Trong khi
đó lửa vũ trụ Càn III và nước không gian Khôn OOO có một khuôn mặt là sấm
big bang cõi tạo hóa.
Chấn IOO cũng phân tích ra thiếu âm IO nguyên thể khí gió trong không gian
nòng, O.
Đây là khuôn mặt rồng Long bay lên trời của Lạc Long Quân.
Chấn IOO cũng phân tích ra OO, là nước thái âm và I, nọc, dương (I) tức nước
dương chuyển động (Mây cõi trời). Ở cõi thế gian nước dương, chuyển động là
sông, biển (Lạc Long Quân Chấn có một khuôn mặt thế gian là Biển).
…..
Lạc Long Quân Chấn IOO có một khuôn mặt là nọc nước, nước hôn phối với
vợ Âu Cơ có khuôn mặt nòng nọc, âm dương ngược lại là OII tức Tốn có một
khuôn mặt là lửa II âm O.
Theo Dịch Trung Hoa, Tốn vi phong, gió.
Đây là hiểu Tốn OII với khuôn mặt nòng O là không gian và thái dương II tức
không gian thái dương, là khí gió.
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Gió đây mang âm tính vì khởi đầu bằng hào âm O.
Trong Dịch nòng nọc vòng tròn-que, Tốn có nghĩa là:
.Nòng âm O thái dương II.
Gọi theo dân gian Việt là Nàng (O) Lửa (II), O Thái Dương II, thái dương nữ,
mặt trời nòng, âm nữ.
Âu Cơ có một khuôn mặt Tốn Nàng Lửa, Thái Dương Thần Nữ này.
Tốn OII phân tách ra là thiếu dương OI nọc dương I
Tốn IIO có một khuôn mặt thiếu dương đất ngành nọc dương. Bà Âu Cơ có một
khuôn mặt Đất, Núi (dẫn 50 con lên núi) ngành nọc dương Viêm Đế-Đế MinhKì Dương Vương.
Tốn OII cũng tách ra thành thái dương II ngành nòng O.
Như đã biết, Mẹ Tổ Âu Cơ có khuôn mặt lửa, thái dương, mặt trời ngành nòng
O.
Như thế qua các quẻ Dịch ứng với truyền thuyết và cổ sử Việt, Cha Tổ Lạc
Long Quân có mạng Nước có hai khuôn mặt chính là Nước thái dương vũ
trụ là mặt trời
Nước thái âm ngành nọc dương thái dương và ở cõi thế gian là lửa-nước
sấm và nước dương, nước động có một khuôn mặt là biển.
.Tổ Hùng Thế Gian (truyền thuyết).
Tổ Hùng thế gian có cốt là bọc trứng chim. Bọc là bầu vũ trụ, bầu trời và chim
mang dương tính. Bầu vũ trụ, bầu trời dương là khôn dương thiế âm IO nguyên
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thể khí gió. Như thế tổ Hùng thế gian là khí gió không gian, vũ trụ thiếu âm OI
ngành nọc, dương I tức quẻ IIO, Đoài vũ trụ.
. Vợ Tổ Hùng thế gian (truyền thuyết).
Tổ Hùng thế gian Đoài IIO hôn phối với vợ có khuôn mặt nòng nọc, âm dương
ngược lại là OOI tức Cấn là Nàng (O) thiếu dương Đất, Non.
.Qua Di Truyền Học.
Về phía ngành nọc, dương, nam, Cha Tổ Lạc Long Quân là cháu Đế Minh, là
con của Kì Dương Vương.
Chàng I Lửa II vũ trụ tức Càn III Đế Minh giao phối với Nàng O Nước thái âm
OO tức Khôn OOO Vụ Tiên, ta có lưỡng hợp đại vũ trụ thái dương II với thái
âm OO:
II x OO
Đọc theo duy dương, ngành dương tức theo chiều ngược kim đồng hồ ta có OI,
thiếu dương ứng với bản thể của Kì Dương Vương, Chàng I Thiếu Dương OI,
tức Lửa Đất Li IOI.
Kì Dương Vương Chàng Thiếu Dương lấy Nàng Khảm Long Nữ thiếu âm IO ta
có lưỡng hợp tiểu vũ trụ thiếu dương với thiếu âm:
OI x IO
Đọc theo chiều dương , chiều ngược kim đồng hồ, ta có
OI, OO
II, IO
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Ta thấy thiếu dương Kì Dương Vương đẻ ra thái âm OO, Lạc Long Quân.
Giải thích theo vật lý thì thiếu dương Kì Dương Vương tương giao với nước
Long Nữ, nguội thêm đi, thành nước thái âm Lạc Long Quân.
Cha Tổ Lạc Long Quân là Chàng I Thái Âm OO, tức IOO, Chấn lấy Mẹ Tổ Âu
Cơ là Nàng O Lửa thái dương II, tức OII, Tốn.
Như thế qua di truyền ta cũng thấy Cha Tổ Lạc Long Quân là Chàng
Nước, ở cõi sinh tạo, tạo hóa là Mặt Trời Nước thái dương, ở cõi thế gian là
sấm mưa, biển…
Ở trên ta đã thấy theo di truyền học theo dòng nội, nọc, lửa thái dương mặt trời
Viêm Đế theo các di thể ẩn.
Còn theo dòng ngoại, nòng, nước thái âm không gian Thần Nông, Cha Tổ Lạc
Long Quân có các di thể âm mang tính hiện. Là cháu của Vụ Tiên, Khôn thái
âm nước bầu trời đội lốt Thần Nông ở cõi tạo hóa có một khuôn mặt là chim
nông đẻ ra Trứng Vũ Trụ nên Cha Tổ Lạc Long Quân cũng đóng góp phần vào
việc đẻ ra Trứng Thế Gian.
Cha Tổ Lạc Long Quân cũng mang dòng máu mẹ Long Nữ Khảm OIO, khí gió
âm cõi trời, nước thiếu âm thế gian.
Cha Tổ Lạc Long Quân có dòng máu nước thái âm của bà ngoại và nước thiếu
âm của mẹ nên có bản thể là nước thái âm ngành nọc dương thái dương, Chàng
Nước thái âm.
Các Loại Dịch theo Khuôn Mặt Chấn của Cha Tổ Lạc Long Quân
Cha Tổ Lạc Long Quân hôn phối và tương giao với các khuôn mặt âm khác tạo
ra các loại Dịch khác nhau.
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.Dựa theo thứ tự “gia phả” của các tổ phụ Chàng và tổ mẫu Nàng ta viết ra được
một bát quái đồ sau đây:

Đây là một thứ Dịch thuộc loại Tiên Thiên bát quái trong đó Chấn hôn phối với
Tốn.

Lưu Ý
Ở Việt Dịch sinh tạo theo các vị tổ của chúng ta tức Tiên Thiên bát quái theo
truyền thuyết Việt và Tiên Thiên bát quái Phục Hy, sự hôn phối nòng nọc, âm
dương từng cặp giống nhau nhưng thứ tự các cặp khác nhau.
Ở Việt Dịch Tiên Thiên bát quái thứ tự các quẻ dương đọc theo chiều dương
ngược chiều kim đồng hồ là Càn Đế Minh, Li Kì Dương Vương, Chấn Lạc Long
Quân và Tổ Hùng thế gian (truyền thuyết, tức bọc trứng).
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Trong khi ở Tiên Thiên bát quái Phục Hy đọc theo chiều dương là Càn (lửa vũ
trụ) ứng với Đế Minh sinh ra Đoài (không gian dương, khí gió) ở cõi trên ứng
với Tổ Hùng. Đoài sinh ra Li, lửa đất ứng Kì Dương Vương cõi giữa, ̣. Li sinh
ra Chấn, nước dương cõi dưới ứng với Lạc Long Quân
Sự thay đổi vị trí các quẻ làm tính nòng nọc, âm dương cũng thay đổi theo vì
ở các tầng sinh tạo khác nhau trong Vũ Trụ Tạo Sinh. Theo Việt Dịch Tiên
Thiên thì Cha Tổ Lạc Long Quân và Mẹ Tổ Âu Cơ sinh ra Tổ Hùng có khuôn
mặt truyền thuyết bọc trứng thế gian. Tổ Hùng ở Việt Dịch là con của Lạc Long
Quân-Âu Cơ. Sau đó Tổ Hùng mới sinh ra Hùng Vương lịch sử.
Theo Tiên Thiên bát quái Phục Hy, Đế Minh Càn sinh ra Tổ Hùng Đoài. Tổ
Hùng này sinh ra Kì Dương Vương, rồi Kì Dương Vương sinh ra Lạc Long
Quân. Tổ Hùng ở đây là ông của Lạc Long Quân. Sau đó Lạc Long Quân và
Âu Cơ đẻ trực tiếp ra các Hùng Vương lịch sử.
Vì thế mà trong ca dao tục ngữ mới có câu
Sinh con rồi mới sinh cha,
Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông.
Tuy nhiên nếu ta nhìn dưới diện thế gian, lịch sử nghĩa là coi Kì Dương Vương
là nhánh 50 Lang theo mẹ lên núi và Lạc Long Quân là nhánh theo cha xuống
biển thì ta thấy Đế MinhCàn sinh ra bọc trứng Tổ Hùng Đoài rồi bọc trứng sinh
trăm lang chia ra hai nhánh Kì Dương Vươngvà nhánh Lạc Long Quân.
Trong Dịch Cửu Thần của Ai Cập cổ thứ tự cũng khác nhau viết theo thứ tự
chín vị thần (Sự Tương Đồng Giữa Cổ Sử Ai Cập và Cổ Việt).
Ta thấy .Khuôn mặt chính của Cha Lạc Long Quân ở Việt Dịch Tiên thiên bát
quái là Chấn hôn phối với khuôn mặt Tốn của Âu Cơ.
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Trong khi đó khuôn mặt chính của Cha T ổ Lạc Long Quân ở Dịch Lạc Việt
Lạc Long Quân-Âu Cơ là Chấn hôn phối với khuôn mặt Cấn, Núi, đất thế
gian của Mẹ Tổ Âu Cơ.

Dịch Lạc Việt Lạc Long Quân-Âu Cơ. Ở đây trên lá bùa Lạc Long Quân có
khuôn mặt sấm mưa (vì phải có khuôn mặt thiên lôi bùa mới có hiệu lực trừ tà)
hôn phối với Cấn núi Âu Cơ.
Ở cõi trời thế gian Chấn là tia chớp lửa-nước mưa là sấm mưa. Truyền thuyết
diễn giải là ông thần sấm có nhà ở đầu non. Sấm mưa Lạc Long Quân Chấn có
nhà (có một nghĩa là vợ) ở đầu non Âu Cơ. Khuôn mặt sấm của Chấn Lạc Long
Quân này thấy trên lá bùa trừ tà ở trên.
Mặt khác, ở cõi đất thế gian nếu hiểu Chấn IOO là nọc I nước OO tức nước
dương, nước chuyển động là biển, thì Cấn núi non hôn phối với nước sông biển
Chấn. Lạc Long Quân nước sông biển lấy Mẹ Tổ Âu Cơ non. Sự hôn phối này
đã được Tản Đà diễn tả Non Non, Nước Nước rất tuyệt vời trong bài thơ Tình
Non Nước.
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.Trong hậu Thiên bát quái, Chấn tương giao với Đoài.

Đây là dạng tương giao đồng bản thể cha con cùng ngành nòng âm, Khôn. Lạc
Long Quân Chấn IOO là thái âm OO ngành nọc dương I tức Chàng thái âm, con
Tỏ Hùng Đoài IIO là thiếu âm ngành dương tức Chàng thiếu âm.
Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt là sấm mưa Lạc Long Quân có hóa
thần là thần sấm dông Phù Đồng Thiên Vương có bản thể là Đoài.
.Dân Tộc Học
-Các đền thờ Lạc Long Quân.
Ngày nay các làng xã ở dọc theo các con sông lớn, quanh vùng đầm hồ ở miền
đất tổ cũ như sông Đuống, sông Dâu… hãy còn dấu tích của Lạc dân con cháu
Lạc Long Quân. Các làng xã này vẫn còn thờ Lạc Long Quân và các vị thần cho
là con cháu của Lạc Long Quân (Đặng văn Lung, Văn Hóa Luy Lâu và Kinh
Dương Vương, NXB Hội Nhà Văn, 1998 tr.162). Ở làng Văn Trung có đền thờ
Lạc Long Quân xây trên một cái gò trông ra một cái đầm rộng…
-Rước nước
Lạc Long Quân có mạng nước nên trong các ngày hội Lạc Long Quân -Âu Cơ
thường có lễ Rước Nước.
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Thôn Á Lữ huyện Thuận Thành nơi thờ Lạc Long Quân-Âu Cơ làm thành
hoàng. Hàng năm từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 24 tháng một, dân làng tổ chức
hội sinh nhật hai vị. Nghi thức ngày hội không bao giờ thay đổi. Đầu tiên là hội
Rước Nước (còn gọi là hội Phục ruộc)… Ông chủ tế, một bô lão cao tuổi… đi
thuyền ra giữa sông Đuống, chọn nơi trong nhất, lấy bình múc nước để rước về
đình tế lễ (Đặng Văn Lung, sđd, tr.149).
-Thờ Rắn
Ngưởi Việt và Bách Việt thờ rắn, một khuôn mặt biểu tượng của Thần Nông,
Lạc Long Quân. Hình tượng rắn thờ còn thấy rất nhiều trong các khảo cổ vật
nhất là ở đồ đồng Điền Việt ở Vân Nam (xem dưới).
Một bằng chứng cụ thể là ở Cẩm Lương, Thanh Hóa có một ngôi miếu thờ Thần
Rắn.

Ngôi miếu thờ Thần Rắn ở Cẩm Lương, Thanh Hóa (nguồn w w w. i O n e. n e t)

Ngay bên cạnh là một dòng suối gọi là suối cá thần có hàng ngàn con cá giốc
(dốc) thuộc họ cá chép.

(nguồn w w w. i O n e. n e t)
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Dân địa phương cho rằng Thần Rắn bảo vệ suối cá nên không ai dám làm hại
hay bắt cá. Hàng năm vào dịp tháng giêng âm lịch, có lễ hội rước cá Thần
truyền thống của người Mường. Người Mường coi cá chép là cá biểu của Lạc
Long Quân (xem dưới).
Rõ như ban ngày Rắn và cá Chép là hai vật biểu của Lạc Long Quân. Đây chính
là nơi thờ phượng Lạc Long Quân hay các vị thần con cháu của Lạc Long Quân.
-Thờ Cá Chép
Cá chép hóa long chính là cá biểu cùa Lạc Long Quân.
Người Mường thờ cá chép và con nai sao là cá biểu của Lạc Long Quân và thú
biểu của bà Ngu Cơ. Người Mường khi cúng tổ thường có hai lá cờ cá chép và
nai sao cắm hai bên bàn thờ.

Cờ nai sao và cá chép của người Mường (J. Cusinier, Les Mường).
Chứng tích cá chép liên hệ đến Lạc Long Quân cũng còn thấy qua câu ca dao cổ
ở làng Lệ Mật, Gia Lâm ngoại ô Hà Nội:
Đến ngày 23 tháng ba
Dân trại ta vượt Nhị Hà thăm quê
Kinh quản, kinh cự đề huề
Hồ Tây cá nhảy đi về trong mây.
“và cứ đến ngày 23 tháng 3 âm lịch, dân làng Lệ Mật… đánh cá ở giếng đình để
lấy ‘cá đóng dấu’ đem dâng thánh ăn gỏi. Đó là những con cá chép có dấu son
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đỏ trên vẩy dùng tay cạo không đi. Dân làng bảo đó chính là ‘Hồ Tây cá nhẩy đi
về trong mây’…” (Đặng văn Lung, Văn Hóa Luy Lâu và Kinh Dương Vương,
NXB Hội Nhà Văn, 1998 tr.63).
Hồ Tây là hồ Thầy, hồ Lạc Long Quân. Phía Tây là phía mặt trời lặn, một
khuôn mặt của Lạc Long Quân. Cá nhẩy đi về trong mây tức là cá hóa long
chính là cá chép, cá biểu cùa Lạc Long Quân.
Trong ngày hội làng ở vùng này cũng có múa Giảo Long (giao long) là những
điệu múa biểu tượng cho Lạc Long Quân. Ở đây ta lại thấy cụ già tóc bạc phơ
mặc quần áo thụng trắng là hình bóng của Lạc Long Quân Mặt trời lặn. Ở Trí
Quả (xã Trà Lâm) dân thờ một số con của Lạc Long Quân, trong ngày hội, dân
làng đều phải kiêng ăn cá chép và cá chuối hoa (Đặng Văn Lung, sđd, tr.161).
Cá chuối (cá quả, cá lóc) đầu rắn, dân dã tin rằng khi già quá cá chuối hóa thành
rắn. Ở đây cho thấy cá chép, cá chuối (cá rắn) liên hệ rõ ràng với Lạc Long
Quân và các con cái của ngài.
Trong nghệ thuật trang trí cổ truyền cũng thường thấy đề tài “ngư long hí thủy”,
rồng và cá chép đùa giỡn giữa ba đào cho thấy cá chép đi đôi với rồng. Rõ ràng
cá chép liên hệ với Long Quân.
Ngày nay người Việt còn thấy thờ thần cá, thần biển như Hồng Lân, Cự Lân,
Cao Mang, Linh Uyên (được thờ ờ các làng Sơn Lương, Vĩnh Quán huyện
Đông Sơn, Thanh Hóa… (Đinh Gia Khánh, Xác Định Giá Trị cuœa Truyền
Thuyết… Hùng Vương Dựng Nước, NXB KHXH, HN, 1972 t.II, tr.94).
-Bánh dầy
Tục thờ Bánh Dầy Bánh Chưng của Người Việt ngoài nghĩa thờ vũ trụ, trời đất
trong Vũ Trụ giáo, nhìn dưới diện tổ tiên Lạc Long Quân-Âu Cơ thì bánh dầy
bánh chưng là bánh trời và bánh đất. Bánh dầy là bánh thờ Lạc Long Quân.
Bánh dầy là bánh tày, bánh thầy, bánh Lạc Long Quân. Bánh dầy tròn biểu
tượng cho trời. Theo duy dương, thì bánh dầy là hình mặt trời âm đĩa tròn
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không có tia sáng. Theo duy âm là không gian thái dương, ông trăng (xem
chương Bánh Dầy Bánh Chưng).
-Phù Đổng Thiên Vương
Qua truyền thuyết về Phù Đổng thiên vương cho thấy ông Dóng có một khuôn
mặt là sấm dông là hóa thân của Lạc Long Quân có một khuôn mặt là sấm mưa
(Ông Đổng Mà Đúc Trống Đồng, Ca Dao Tục Ngữ Tinh Hoa Dân Việt).
-Núi Tản Viên
Núi Tản còn gọi là Ba Vì ở Sơn Tây ngày nay gồm ba núi xếp hàng. Ba Vì biểu
tượng cho Ba Vị vua tổ của chúng ta là Kì Dương Vương, Lạc Long Quân và
Hùng vương. Trong dẫy núi Tản có một ngọn có tên là núi Thầy hay ngọn Sơn
Tây. Trong truyện Hồ Tinh cho thấy thần núi Tản có một khuôn mặt là Lạc
Long Quân.
Người Mường cũng có truyền thuyết Lạc Long Quân liên hệ với Tản Viên. Con
vua Khú dưới thủy cung bị bệnh không thở được vì mắc vào lưới, cho người lên
trần gian tìm người chữa bệnh. Một ông mo vía làm thêm nghề tay trái đi chăn
vịt, nên được mời xuống thủy cung chữa bệnh. Ông chữa khỏi cho con vua Khú
và được cho một con dao thần có thể cầu được ước thấy. Theo lời giao ước ông
mo chỉ được dùng hết đời mình khi chết phải hoàn trả lại. Khi ông chết con ông
chiếm luôn không trả lại, nên vua Khú nổi giận dâng nước lên. Người con trai
cầm dao cưỡi ngựa chạy lên núi Tản Viên rồi ước cho nước rút xuống… Hàng
năm Bua Khú vẫn tức giận dâng nước lên cao làm lụt lội.
Một truyền thuyết khác, con Lạc Long quân là con rắn nước bị lũ trẻ đánh chết,
được Thần núi Tản Viên Kỳ Mang cứu sống. Kỳ Mang được Lạc Long quân
tặng quyển sách ước. Lạc Long quân chính là Bua Khú, Rồng Nước của Mường
Việt.
.Các đại tộc của nhánh Lạc Long Quân
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Lạc Long Quân có hai tộc chính là Lạc Việt và Long Việt hay Giao Việt.
-Lạc Việt
Tộc Lạc Việt là những dân ở vùng đất thấp có nước làm ruộng lạc, ruộng nước
mà cổ thư có nhắc tới gọi là Lạc điền, Lạc Dân. Chi Lạc-đất, Lạc-ruộng nước.
-Giao Việt
Tộc Giao Việt là những người sống ở ven bờ nước, sống bồng bềnh trên sóng
nước. Đây là những Long nhân, Long hộ, người ở nước, rất giỏi về sông biển,
họ đã dùng thuyền đi khắp nơi. Chính tộc này đem văn hóa Việt mặt trời hừng
rạng đi khắp năm châu bốn biển đồng thời đem các tinh hoa của các nền văn
minh khác trên thế giới về đất tổ.
Biểu Tượng Của Lạc Long Quân
Tổng quát các vật biểu của Lạc Long Quân thuộc nhánh Thần Nông phải có
nghĩa liên hệ với Nước, Nước lửa, mặt trời Nước, sấm mưa và thấy ở cả ba cõi
Tam Thế.
Biểu tượng của Lạc Long Quân rất nhiều chỉ xin nói tới những biểu tượng chính
yếu.
1. Cõi Trên, Cõi Trời
Biểu tượng động vật ở cõi trời là một loài chim.
- Chim Nước, Chim Nác, Chim Lạc.
Chim biểu của Lạc Long Quân phải là loài chim nước chân có màng mang
dương tính thái dương.
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Lạc Long Quân là mặt trời Nước của nhánh nọc mặt trời thái dương nên ở đây
chỉ nói tới các vật biểu thái dương của Viêm Đế-Thần Nông thái dương (cần
phân biệt Thần Nông thái dương với Thần Nông thái âm).
Tổng quát, các chim biểu của Lạc Long Quân là di duệ của chim nông đẻ trứng
vũ trụ của Thần Nông tạo hóa.
1. Chim Lạc
Chim Lạc phải là chim Nác, chim Nước mang dương tính (Lạc, Lác là dạng
nam hóa của Nác).
Nói chung các tộc trong Bách Việt liên hệ với Lạc Long Quân có thể dùng bất
cứ loài chim nước nào mang dương tính để làm chim biểu cho tộc của mình. Vì
thế mà từ Lạc có thể chỉ nhiều giống chim nước chân có màng mang dương
tính.
a. Chim Lạc chỉ chim ô bạo được cho là một loài chim nước.
b. Chim Nông
Ở cõi tạo hóa Lạc Long Quân đội lốt Thần Nông nên Lạc Long Quân có một
khuôn mặt chim biểu là chim nông nước bồ nông. Hình bóng chim nộng có rất
nhiều trong sử sách, ca dao tục ngữ, khảo cổ học (Thế Giới Loài Vật Trên Tống
Đồng).
c. Chim Lạc là loài ngỗng.
Các nhà làm văn hóa Việt Nam từ trước tới nay thường nhắc tới con chim Lạc,
chim biểu của Lạc Long Quân và cho là một loài ngỗng trời. Đào Duy Anh
trong Cổ sử Việt Nam (Hà Nội 1955) khi nói về Lạc Việt đã viết : “Theo Từ
Quảng thì Lạc là họ, tức tên thị tộc của một nhóm người Việt ở xứ Mãn… tên
Lạc kia có thể là vật tổ được không? Chữ Lạc… chỉ một loài hậu điểu ở miền
Giang Nam tương tự với loài ngỗng trời. Có thể chim Lạc là vật tổ của người
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Lạc Việt… (dẫn L. Pinot và V. Goloubev)… Chúng tôi đồng ý với hai tác giả
trên, duy phải nói thêm rằng chim Lạc mà những người sản xuất trống đồng đã
thờ làm vật tổ chính là người Lạc Việt”.
Con ngỗng là loài chim nước chân có màng và có cổ ‘ngổng’ mang dương tính
nên có thể là chim biểu của Lạc Long Quân. Kiểm chứng lại tà cũng thấy có
những hỗ trợ sau:
-chim nông tên Hán Việt là đường nga, Lạc Long Quân là di duệ của Thần
Nông nên có chim biểu mang di thể nga, ngỗng.
-Âu Cơ có một khuôn mặt chim biểu là con ngỗng lửa cái, ngỗng hồng, thiên
nga hồng thì theo diện cùng bản thể, Lạc Long Quân có chim biểu là một loài
ngỗng nước, ngỗng Lạc.
-Như đã biết, Thần Đất Keb của Ai Cập cổ tương đương với Kì Dương Vương
có một khuôn mặt ngỗng thấy qua vương miện ở trên có con ngỗng. Lạc Long
Quânlà con của Kì Dương Vương nên cũng có di thể ngỗng lửa đất này của Kì
Dương Vương của Keb.
Ở trên tác giả Đào DuyAnh cho rằng chim Lạc ngỗng trời khắc trên trống đồng
nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn là sai. Chim trên trống đồng chân
không có màng nên tuyệt nhiên không phải là loài ngỗng nên không phải là
chim Lạc mà là con cò gió, cò Lang.
Lưu ý
Ttrong đại tộc Cò Gió có chi cò Nước, Cò Lạc khác với chim biểu Lạc của Lạc
Long Quân là loài Chim Nước Chân Có Màng.
(xem Chim Lạc hay Cò Lang).
-Ngoài ra cũng đào tìm thấy những tượng vịt, ngỗng…
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-Trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn bên cạnh hình cò
bay có vài trống có hình như loài ngỗng.
Đặc biệt rõ nhất là trên trống Shan của tộc người nói tiếng Tầy Thái có nhiều
hình chim nước thuộc loài vịt ngỗng.
(xem Trống Đồng Shan).
Chúng ta thường nghe nói tới con Hồng cháu Lạc, Lạc Hồng, Hồng Lạc. Nếu
chỉ nhìn Hồng Lạc (duy âm), Lạc Hồng (duy dương) dưới diện của Âu-Lạc thì
có thể là con Ngỗng Hồng cái chim biểu của Mẹ Tổ Âu Cơ và chim Lạc, một
loài chim nước, chim biểu của Lạc Long Quân.
Nếu nhìn dưới diện rộng hơn trong họ Hồng Bàng gồm hai ngành nọc lửa Kì
Dương Vương-Âu Cơ và nọc nước Lạc Long Quân thì Hồng là chim cắt Hồng
Hoàng và Lạc là chim nước thuộc họ nhà Ngỗng.
c. Chim Cốc
Chim cốc là loài chim nước chân có màng. Chim có mầu đen là mầu nước thái
âm. Mỏ nhọn có mấu mang dương tính. Có loài cốc dùng mỏ nhọn để đâm cá
nên Anh ngữ phổ thông gọi là chim darter, chim phi tiêu. Ta cũng thấy Cốc
biến âm với cọc (nọc). Như thế chim cốc là chim nước mang dương tính nọc là
biểu tượng của Lạc Long Quân.
Trong các khảo cổ vật có các tượng chim cốc nhất là trong cổ vật đồ đồng Điền
(xem dưới).
2. Cõi Giữa:
.Vùng đất thế gian
Biểu tượng của Lạc Long Quân ở cõi đất thế gian là loài thú bốn chân sống trên
mặt đất mang tính nước thái âm ngành nọc thái dương.
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Trâu Nước, Trâu Lạc
Người Việt cổ xưa thờ trâu: “Người Việt xưa không những có ‘tô-tem’ chim
‘lạc’, tô-tem rồng mà còn có nhiều tô-tem khác như trâu, chó…” (Trịnh Minh
Hiền, Trần Mạnh Phúc, Tìm Hiểu Nghệ Thuật… HVDN, NXB KHXH, HN,
1972 t.I, tr.230).
Người Mường ngày nay còn thờ trâu. Họ có câu tục ngữ “cun lang bú chó, cun
vó bú trâu”.
Nếu kể ra thì không hết hình ảnh trâu trong dân gian Việt Nam. Sự thờ phượng
trâu đã thấm vào xương máu người Việt. Ngày nay chúng ta cứ tưởng là thờ
phượng trâu là vì con trâu giúp nhà nông cầy ruộng. Đây là cái nhìn thế tục (duy
tục) về việc thờ phượng trâu đã biến dạng vào thời xã hội nông nghiệp sau này.
Chúng ta ngày nay vẫn kiêng ăn thịt trâu vì viện một cớ nào đó như dễ bị
phong, thịt trâu dai, hay như các người miền Nam không ăn thịt trâu gi ải thích
là con trâu là con vật có nghĩa. Thật ra thịt trâu cho tới ngày nay không phổ thôn
vì trâu là vật tổ của chúng ta. Chúng ta không ăn thịt vật tổ Sùng Lãm vì đây là
một thứ hèm (taboo).
Một điểm cũng nên nói tới là Thần Trâu cũng được gọi là ‘quân’ như Thanh
ngưu tướng quân. Hiển nhiên quân liên hệ với Quân của Lạc Long Quân.
Như đã biết, tên mẹ đẻ Sùng Lãm có thể phiên âm từ Việt ngữ Sừng Lầm, Sừng
Đầm chỉ con Trâu Nước. Nam Dương có một tộc Minang Kerbau là Tộc Trâu
Vinh Quang. Kerbau là Con Trâu Nước có Ker- là Kẻ là nọc, cây là Sừng (gốc
Hy Lạp ker- là sừng như keratitis, sưng màng sừng, giác mạc) và –bau chính là
Việt ngữ bầu có một nghĩa là ao, vũng nước, đầm nước như bầu sen là ao sen.
Kerbau là con Kẻ Bầu, Sừng Ao, Sừng Đầm, Sùng Lãm.
Như thế thú biểu thế gian là con thú bốn chân sống được dưới nước là con trâu.
Việt Nam có rất nhiều truyềthuyết và địa danh mang trên trâu.
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-Trâu Vàng Kim Ngưu.
Mầu vàng là mầu nọc âm thái dương là mầu biểu của Lạc Long Quân thái
dương, mặt trời Nước Thái Dương. Trâu-Vàng, Kim Ngưu,Rùa Vàng Kim Qui
là những thú biểu của Lạc Long Quân.
Truyện Con Trâu Vàng ở huyện Tiên Du.
“Núi Tiên Du có tinh trâu vàng (Kim ngưu) nửa đêm thường tỏa ra ánh sáng.
Có nhà sư lấy tích trượng yểm vào trán trâu vàng, trâu vàng bỏ chạy, húc vào
đất làm sụt thành cái hồ. Nơi này sau gọi là thôn Húc. Trâu chạy đến địa phận
Văn Giang, vì vậy ở đây có cái vũng lớn gọi là vũng Trâu Đầm. Trâu chạy qua
các xã Như Phượng, Như Loan, Đại Lạn, Đại Ngưu…. Các xã này sở dĩ có tên
như vậy là vì có vết chân trâu đi tới. Trâu lại từ trong bến ra sông Cái đến Ninh
Giang đi men phủ Lý Nhân, theo ven sông Cái tới sông Tô Lịch, chỗ ấy chính là
Tây Hồ” (LNCQ tr.117).
Hồ Tây vừa là “Vũng trâu đầm” liên hệ với Lạc Long Quân. Như thế hồ Tây là
hồ liên hệ với Lạc Long Quân, vua Mặt Trời Lặn ở phương Tây.
Hiển nhiên hồ Tây là hồ Mặt trời lặn Lạc Long Quân, là hồ ‘Vũng trâu đầm’
Sùng Lãm.
-Trâu Sơn
Núi Trâu ở Vũ Ninh, nơi Phù Đổng Thiên vương đánh tan giặc Ân, nay thuộc
huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh. Phù Đổng Thiên vương là hóa thân của Lạc
Long Quân. Núi Trâu rõ ràng liên hệ với Phù Đổng Thiên vương hóa thân của
Lạc Long Quân (x. Phù Đổng Thiên Vương).
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Cá Sấu Lạc
Cá sấu cùng loài bò sát với rắn sống được dưới nước và có bốn chân sống được
trên đất. Như thế loài cá sấu có mang dương tính là thú biểu vùng đất âm của
Lạc Long Quân.
Trong thiên nhiên có một loài cá sấu thuộc họ gharial mang dương tính. Sở dĩ
được gọi là gharial vì con đực ở đầu mõm có cục u gọi là ghar.

Gar- liên hệ với Phạn ngữ gah, to strive, to penetrate, đâm, đâm xuyên thủng.
Ghar- chính là Việt ngữ gạc (sừng). Cá sấu sừng gharial này tôi gọi là cá sấu
gạc. Theo biến âm g=h (gồi = hồi) ta có gạc = lạc. Ta cũng có bắn gạc = bắn lạc.
Sấu gạc là sấu Lạc. Hình ảnh con sấu gharial có sừng ghar=, gạc này khắc trên
thuyền ở thạp đồng Đào Thịnh.

Mũi thuyền ở thạp đồng Đào Thịnh hình cá sấu gạc đầu mõm có cục sừng.
Hai chiếc thuyền này trên thạp dùng trong mai táng liên hệ với cõi âm. Đây
chính là thuyến Phán Xét Linh Hồn liên hệ với khuôn mặt cõi âm của Lạc Long
Quân.
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Trong họ gharials này có giống cá sấu mõm dài và nhọn gọi là Gavial có tên
khoa học là Tomistoma Schlegelii.

Sấu mõm dao Tomistoma Schlegelii
Latin Tomistoma: tomi: cắt ví dụ như anatomy, cơ thể học (môn học cùng với
mổ xẻ), nephrectomy, cắt bỏ trái thận. Hiển nhiên cắt thì phải dùng vật sắc,
nhọn. Stoma là miệng. Tomistoma là miệng dao, mõm dao, mõm dài và nhọn
như dao như giáo.
Loại sấu mõm dao dài này ngày nay còn thấy ở Mã Lai, Nam Dương và vài
trăm năm trước đây còn thấy ở các vùng Đông Nam Á lên tới tận bắc Trung
Hoa (a few hundred years ago they may have ranged as far north as China). Mới
đây các nhà khảo cổ học Trung Hoa đào tìm thấy hai cái sọ cá sấu dao mõm dài
gavial này ở Quảng Đông. Điều này cho thấy rõ vùng nam Trung Hoa trước đây
là đất của sấu dao Tomistoma schlegelii và ngay cho tới đời nhà Minh (13681644) chúng vẫn còn sống ở vùng nam Trung Hoa (Charles Ross, Crocodiles
and Alligators tr.72).
Trước đây, khai quật về khảo cổ học đã khám phá ra bằng chứng là thổ dân ở
vùng đất Trung Hoa hiện nay (dĩ nhiên là Tứ Di) đã thờ phượng thằn lằn, cá sấu
và long từ thời cách đây năm sáu ngàn năm (Zhou Guoxing The Chinese
Dragon, trong Crocodiles and Alligators, Charles Ross tr.160).
Sử sách cũng ghi lại là Nam Di (‘Southern “Barbarians”‘) dưới sự đô hộ của
nhà Đường, cũng đã tiên đoán được trời mưa bằng cách nghe tiếng kêu của cá
sấu và trong những đám cưới vua quan sang trọng thường được thết đãi thịt cá
sấu (Léonard Ginsburg, Mummified Egyptian Crocodilles, trong The Chinese
Dragon, trong Crocodiles and Alligators, Charles Ross tr.159).
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Sấu mõm dao Gavial là thú biểu của Lạc Long Quân. Sấu mõm dao này thấy
trên trống đồng Hòa Bình.

Sấu mõm dao này thấy trên trống đồng Hòa Bình.
(xem dưới).
Thuồng Luồng, Giao Long
Sấu dao thần thoại hóa thành thuồng luồng, dao long, giao long.
Ngô Sĩ Liên, trong Đại Việt Sử Ký toàn thư có viết về nguồn gốc thành Thăng
Long: “Long-uyên tức là Long Biên, tên huyện đời Hán, thuộc Giao Chỉ, dinh
quận đời Đông Hán đóng ở đấy.” Theo Thủy Kinh Chú: “Năm thứ 13 đời Kiến
An nhà Hán khi mới lập thành có giao long (thuồng luồng) quấn quít ở hai bến
nam, bắc trên sông bèn đổi tên là Long-uyên. Nhà Lý đóng đô ở đấy đổi tên là
Thăng Long, Trần Lê theo tên ấy. Nay là tỉnh thành Hà Nội” (Đại Nam Xb,
tr.125). Chứng tích sử này cho thấy Việt Nam có giao long có thuồng luồng có
cốt cá sấu.
Mã Nam Dương ngữ buaya jolong hay yulong (Riau-Johor ngữ) là cá sấu thuộc
họ mõm dao Gavial, Tomistoma schlegelii. Jolong, yulong biến âm của giao
long.
Hán Việt giao, tiếng cổ đọc là kiao phiên âm từ Cổ ngữ Việt keo, kèo, tức là cái
cọc, cái nọc. Ngày xưa tộc Dao, Giao tổ tiên ta gọi là Kèo, tức cá sấu Kèo.
Chứng tích còn thấy là người Thái, Lào ngày nay còn gọi người Việt là lũ
“Keo”, họ gắn thêm nghĩa xấu xa vào giống như người Trung Hoa cổ gọi chúng
ta là Man với nghĩa xấu xa là man di mọi rợ. Theo qui luật biến âm k=s (cắt =
sắt, thái) ta có Keo = Seo, Sấu. Như thế Dao, Giao, Kiao, Keo là con kèo, con
Siau, Seo con cá sấu.
44 Nhận Diện Danh Tính và Bản Thể Cha Tổ Lạc Long Quân - BS Nguyễn Xuân Quang www.vietnamvanhien.net

Lạc biến âm với Ly nên Giao Long Rồng giao, Rồng Lạc là Rồng Ly. Hán Việt
ly là con rồng ở sông Lạc. Điều này cho thấy con Rồng Ly có cốt là con cá sấu
gạc, sấu Lạc.
Hình bóng giao long thấy rất nhiều trong khảo cổ vật (xem dưới).
Thằn Lằn
Thằn lằn cùng loài bò sát với cá sấu, rắn. Từ sauria chỉ kỳ đà, thằn lằn có gốc
saur- chỉ chung loài bò sát có chân như thấy qua các từ khủng long dinosaur,
khủng sấu dinosuchusa. Tất cả đều có saur-, su- liên hệ với ‘sấu’ .
Vì thế thằn lằn cũng được dùng làm vật tổ cho các tộc nòng âm thuộc nhánh
Lạc Long Quân nhất là các tộc ở những vùng không có cá sấu như tộc Ao Naga
(Âu Long, Âu L ạc) ở Assam chẳng hạn (xem dưới).
Như đã biết ở trên thổ dân ở vùng đất Trung Hoa hiện nay đã thờ phượng thằn
lằn, cá sấu và long từ thời cách đây năm sáu ngàn năm.
Trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn, thắn lằn, kỳ đà thấy
trên trống đồng U Buôn, trống Sangeang Malakamau của Nam Dương (xem
dưới).
Loài Cáo, Chồn Lạc
Từ Lạc viết với bộ trãi như trong tên Lạc Long Quân còn đọc theo âm “hạc” chỉ
một loài chồn mũi nhọn, lông dầy, da dùng làm áo lông. Cáo mũi nhọn là Cáo
gạc, cáo lạc.
Vì có dòng máu chồn cáo nên Lạc Long Quân đã trừ được hồ Tinh:
“Thời đó dưới chân núi Tản Viên người Mán chôn gỗ kết cỏ làm nhà. Trên núi
có vị thần rất linh thiêng, người Mán thường thờ phụng. Thần dậy người Mán
trồng lúa, dệt vải làm áo trắng mà mặc cho nên gọi là Bạch Y Man (mán áo
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trắng). Con cáo trắng chín đuôi (sống hơn nghìn năm) biến thành người áo
trắng nhập vào giữa dân Mán cùng ca hát rồi dụ dỗ trai gái trốn vào trong
hang núi. Người Mán rất khổ sở. Long quân bèn ra lệnh cho lục bộ thủy phủ
dâng nước lên công phá hang đá. Cáo chín đuôi bỏ chạy quân thủy phủ đuổi
theo phá hang bắt cáo mà nuốt ăn. Nơi này trở thành một cái vũng sâu nay gọi
là “đầm xác cáo” (tức Tây Hồ ngày nay). Sau lập miếu (tức Kim Ngưu tự) để
trấn áp yêu quái. Cánh đồng phía Tây Hồ rất bằng phẳng dân địa phương trồng
trọt làm ăn gọi là Hồ Đỗng (hang cáo). Đất ở đây cao ráo dân làm nhà mà ở
gọi là Hồ Thôn (thôn cáo). Chỗ hang cáo xưa nay gọi là Lỗ Khước Thôn ở Hồ
Tây” (LNCQ tr.30).
Lạc Long Quân có cốt cáo nên diệt được hồ tinh. Điểm lưu ý ở đây là Hồ Tây
vừa là hồ Trâu-vàng có miếu Trâu-vàng vừa là “Đầm xác cáo”, rõ ràng ăn khớp
với dòng máu trâu nước và cáo chồn Lạc của Lạc Long Quân.
Ngựa Lạc
Lạc viết với bộ mã, sách Quảng vận thích nghĩa là “ngựa sắc trắng bờm đen”
(Nguyễn Kim Thản, Thử Tìm Nguồn Gốc Ngữ Nghĩa Của Từ Tố “Lạc”, HVDN
t.IV, tr.135). Hán thư (thế kỷ thứ 1, thứ 2) viết từ Lạc bộ mã này chỉ người Lạc
Việt. Ngựa trắng bờm đen với trắng đen là màu biểu của Lạc Long Quân.
Cóc Lạc
Mường ngữ rạc: con cóc. Rạc là lạc (l=r) là lác là nước. Cổ ngữ Việt (dùng
nhiều ở vùng đất tổ Phú Thọ) rạc, rặc là nước: nước rặc, cạn rặc là nước xuống,
nước lui, ‘ruộng chằm’ (chằm là đầm) là ‘ruộng rặc’ là ruộng nước. Ruộng
“rộc” cũng là ruộng nước. Con rạc là con nước. Cóc, ếch liên hệ với sấm mưa là
vật biểu của Lạc Long Quân có cốt nước, có khuôn mặt sấm mưa. Con cóc là
cậu của Lạc Long Quân. Ta có từ cóc cụ ứng với khuôn mặt cụ già của Lạc
Long Quân (xem Con Cóc Là Cậu Ông Trời).
Nhóm trống đồng có tượng cóc/ếch liên hệ với Lạc Long Quân (xem Nhóm
Trống Cóc Ếch).
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.Vùng Nước thế gian
Rắn, Trăn Nước, Rắn Lạc.
Lạc Long Quân có mạng nước nên vật biểu chính là con rắn nước. Ở ngành nọc
dương thái dương là con rắn có mang dương tính có mào hay có sừng ứng với
Chấn như thấy ở mũi thuyền trẽn trống Ngọc Lũ I.
Rắn nước thần thoại hóa thành rồng nước, rồng nác, Rồng Lạc.
Hình bóng rắn Lạc Long Quân có mặt ở cả ba cõi. Ở cõi Thượng Thế đội lốt rắn
sinh tạo, tạo hóa Thần Nông thái âm, ở cõi giữa Trung Thế là thần rắn nước và
ở cõi Hạ Thế là loài rắn âm (độc) cai quản cõi chết.
Hình bóng rắn và rồng này rất nhiều không cần kể ra đây, sẽ chỉ nói qua các
khảo cổ vật ở phần Khảo Cổ Học ở dưới.
Cá Chép
Cá chép sống hoàn toàn dưới nước và có thể hóa rồng nên là vật biểu nước thế
gian của Lạc Long Quân.
Như đã biết, ở Việt Nam còn nhiều nơi thờ cá chép. Người Mường thờ cá chép
là vật biểu của Lạc Long Quân.
Người Mường thờ cúng tổ thường có hai lá cờ cá chép, vật biểu của Lạc Long
Quân và cờ nai sao, thú biểu của bà Ngu Cơ cắm ở hai bên bàn thờ.

Cờ cá chép và nai sao của người Mường (J. Cusinier, Les Mường).
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Như đã nói ở trên, ở Cẩm Lương Thanh Hóa có suối Cá Thần thờ cá chép, vật
biểu của Lạc Long Quân.
Trong khảo cổ vật cũng đào tìm thấy hình tượng cá chép
(xem dưới).
Với khuôn mặt cá chép hóa rồng này Lạc Long Quân giết được Ngư Tinh:
“Con tinh ngư xà hại dân, Lạc Long Quân thương dân giết ngư tinh. Lạc Long
quân cắt đứt đuôi cá, lột da phủ lên trên núi nay chỗ đó gọi là Bạch Long vĩ còn
cái đầu trôi ra biển biến thành con chó. Lạc Long Quân chém con chó, cái đầu
biến thành Cẩu đầu sơn. Thân trôi ra ngoài mạn cầu gọi Mạn-cầu-thủy hay
Cẩu-đầu-thủy” (LNCQ tr.28-29). Ngày nay ở vịnh Hạ Long còn có một đảo nhỏ
mang tên là Bạch Long Vĩ.
Rùa Lạc
Với khuôn mặt sinh tạo cõi thế gian, Lạc Long Quân có vật biểu là con rùa
nước, rùa biển như thấy rõ qua truyền thuyết Rùa Vàng Kim Qui, vật biểu của
Lạc Long Quân giúp An Dương Vương xây thành Cổ Loa.
Xin nhắc lại, rùa có khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa vì rùa có mai hình vòm trời và
bụng rùa vuông là đất. Bụng và mai là vuông tròn, là đất trời, âm dương giao
hòa mang tính sinh tạo, tạo hóa. Vì thế rùa thường thấy đi với Dịch.
3. Hạ Thế, Cõi Âm
Chim cú Lạc
Lạc là chim cú: Sách Quảng vận (đời Tống bản của Trạch Tồn Đường) thích
nghĩa “lạc” là ‘chim kỵ kỳ’. Còn ‘kỵ kỳ’ từ điển Từ Hả dẫn Nhĩ-nhã giải thích
đó là chim ‘hưu hưu’ mà ‘hưu hưu’ thì Từ Hải giải thích là con cú mèo có ghi
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thêm tiếng Latin Otus sunia joponicus (dẫn lại trong Nguyễn Kim Thản, Vương
Lộc, sđd tr.135).
Chim cú là biểu tượng cho chim cõi âm liên hệ tới chết chóc: “cú kêu ma”, “cú
kêu cho ma ăn”, “cú dòm nhà bệnh”… Đây là chim biểu của khuôn mặt cõi âm
của Lạc Long Quân.
Nên nhớ cõi âm không phải chỉ là địa ngục. Ngày nay tộc người Ao-Naga (Âu
Long, Âu Lạc) vẫn giữ tục kiêng ăn thịt cú.
Có rất nhiều khảo cổ vật đông phương mang hình cú…
Trên mặt trống Yên Tập có hình chim cú (xem dưới).
Như đã biết trong bài Nhận Diện Danh tính và Bản Thể Mẹ Tổ Âu Cơ, nữ thần
Ai Cập cổ Isis, một hình bóng của Âu Cơ có chim biểu là chim cú. Như thế Âu
Cơ cũng có thể có chim biểu là chim cú nhưng là loài chim cú lửa, thái dương
tức là loài cú sừng (horned owl). Khuôn mặt chim cú này của Âu Cơ là dạng
đồng bản thể với chồng nên Âu Cơ có thể phụ giúp chồng trong việc cai quản
cõi âm, trong qui trình tạo sinh, tái sinh, hằng cửu.
Chó Lạc
Chồn cáo thuộc họ nhà cầy, chó nên chó mang âm tính cũng là một khuôn mặt
của Lạc Long Quân. Con chó này liên hệ với cõi âm, cõi chết.
Trong vũ trụ giáo con chó này liên hệ với việc định giá, phán xét linh hồn người
chết. Hình ảnh con chó này còn ghi khắc trên các thuyền phán xét linh hồn ở
trên trống đồng Ngọc Lũ I (xem Giải Đọc Trống Đồng). Hình ảnh con chó này
thấy rõ trong cổ sử Ai Cập. Người Ai Cập cổ gọi con chó này là Inpu, phiên âm
thành Anubis, vị thần chuyên lo việc tẩm liệm mai táng. Tây phương cho
Anubis là jackal (Anh ngữ), chacal (Pháp ngữ). Loài chó hoang này giống chó
sói nhưng chuyên môn ăn các xác thú vật đã chết (đây là một hình thức ‘tẩm
liệm’, hóa kiếp!). Jackal có jac-, chacal có chac- biến âm với lạc (J = ch như
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Java = Chà Và; ch = l như chếch = lệch). Lạc, ly là cáo chồn. Nếu muốn ta có
thể gọicon chó cõi âm, cõi này là chó Lạc.
Phật giáo có con chó cõi âm gọi là chó ngao cũng tham dự vào việc phán xét
linh hồn người chết ở địa ngục.
LINH THÚ
Xin thật vắn tắt, Rắn Nước, Rắn Lạc Lạc Long Quân thần thoại hóa thành Rồng
Rắn Lạc Long Quân. Rồng Rắn Nước Lạc Long Quân mang trọn vẹn ý nghĩa
của Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo nên cũng có nhiều khuôn mặt ứng với các
giai đoạn của qui trình Vũ Trụ Tạo Sinh. Nói một cách khác có những loại Rồng
Rắn, Rồng Lạc có khuôn mặt mang tính sinh tạo ứng với thái cực, Trứng Vũ
Trụ, khuôn mặt của hai nhánh nòng nọc, âm dương ứng với lưỡng nghi, những
khuôn mặt ứng với tứ tượng, tam thế… Nên nhớ các khuôn mặt này là khuôn
mặt của các chi thuộc Đại Tộc Nước
Cần phải phân biệt Rồng Nước Lạc Long Quân với các loại Rồng Lửa, Rồng
Đất, Rồng Gió của các Đại Tộc khác. Xin đừng lầm lẫn các chi tộc rồng lửa,
đất, gió của đại tộc Rồng Nước với Rồng Lửa, Đất, Gió của các đại tộc Rồng
khác.
Như đã biết Rồng Cá sấu Lạc thần thoại hóa thành Dao Long, Giao Long.
Qua bài viết Nhận Diện Danh Tính và Bản Thể Âu Cơ ta đã biết Âu Cơ có linh
thú Cái là con Lân có cốt là tê giác. Nếu nhìn theo diện đồng bản thể thì Lạc
Long Quân cũng có thể có linh thú là con Lân đực có sừng.
Như đã biết, tê giác liên hệ với ngành nòng Lạc Long Quân như thấy qua sự
kiện là An Dương Vương vào phút cuối của cuộc đời cầm sừng tê giác bẩy khấc
rẽ nước đi xuống lòng biển về với Lạc Long Quân .
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.Qua Khào Cổ Học
Hình bóng Lạc Long Quân còn ghi khắc lại ở nhiều khảo cổ vật.
. Vật tổ vật rắn
1. Ở dạng lưỡng hợp Chim Rắn hai ngành Lửa-Nước, Dương Âm.
Ở cõi tạo hóa, Lạc Long Quân có bản thể thái âm đội lốt Thần Nông Thái Âm
có cốt rắn nước.
Rắn nước thái âm lưỡng hợp với chim lửa thái dương dưới dạng nòng nọc, âm
dương, Chim-Rắn, Tiên Rồng thấy ở:
-Mũi các thuyền trên trống Ngọc Lũ I và các trống họ hàng như Hoàng Hạ có
hình đầu rắn nước có mào ứng với Chấn có hình chim rìu, chim Việt, mỏ cắt lao
vào miệng rắn ứng với Càn ở dạng lưỡng hợp thái dương thái âm ngành nọc
dương thái dương.

Mũi các thuyền trên trống Hoàng Hạ.
Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt ứng với lưỡng hợp Thần Nông Viêm
Đế ngành nọc thái dương có một khuôn mặt ứng với Rắn Nước Chấn Lạc Long
Quân ngành Thần Nông và Chim Lửa Âu Cơ ngành Viêm Đế. Đây là lưỡng
nghi Chim-Rắn, Tiên Rồng ở dạng nhất thể.

51 Nhận Diện Danh Tính và Bản Thể Cha Tổ Lạc Long Quân - BS Nguyễn Xuân Quang www.vietnamvanhien.net

Ở các trống muộn như trên trống Sông Đà, có lưỡng hợp dạng lưỡng nghi rắn
nước mũi thuyền với chim lửa mỏ cắt đuôi thuyền (Giải Đọc Trống Đồng Đông
Nam Á).
-Trống Quảng Xương.
Trống này diễn tả đại tộc người Việt Mặt Trời thái dương.
Những người này trên mặt đều có chữ nòng nọc vòng tròn-que hình chấm vòng
tròn, có chỗ có tia sáng tỏa rạng, có nghĩa là mặt trời. Người mặt trời chia ra
làm hai nhánh: ngưòi mặt trời chim và rắn:
.Nhánh người Mặt Trời Con Dải, Rắn Nước.
Nhánh người này trần truồng thuộc tộc nước (vì ở dưới nước nên trần truồng).

Tộc người trần truồng Nước, Rắn, Mặt Trời-Nước.
Phần trên trang phục đầu là hình đầu rắn có mào. Phía sau có dải dài buông
xuống hình dòng nước chẩy diễn tả hình con dải, con rắn nuớc. Con dải đầu
sừng biểu tượng cho nước dương chuyển động, mặt trời-nước.
Đây chính là tộc người thuộc nhánh nước, vùng đất thấp, mặt trời Nước thái âm,
tộc Rắn.
Đối chiếu với truyền thuyết Việt, đây là nhánh 50 Lang Hùng Mặt Trời theo cha
Lạc Long Quân xuống biển.
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.Nhánh Ngưòi Mặt Trời Chim Cắt.
Nhánh người này mặc váy xòe ra hai bên hình cánh chim, đầu đội trang phục
đầu có hình đầu chim có mỏ rất lớn, rất cường điệu và có mũ sừng mang hình
ảnh của chim cắt, chim rìu, chim Việt. Đây chính là tộc người thuộc nhánh lửa,
đất, vùng đất cao, mặt trời Lửa thái dương, tộc chim.

Nhánh người Chim, Lửa, Mặt Trời-Lửa.
Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, tộc người Lửa-Chim cắt có mũ sừng
này là nhánh 50 Lang lên núi theo Mẹ Tổ Âu Cơ Chim Lửa, là người Viêm Việt
(Viêm hiểu theo nghĩa Lửa, mặt trời thái dương) thuộc ngành Lửa, mặt trời thái
dương Viêm Đế có chim biểu là chim cắt, chim rìu, chim Việt.
Hai nhánh người Rắn Chim này là Con Cháu L ạc Hồng với con Lạc hiểu theo
Lạc là Rắn Nước và cháu Hồng hiểu theo nghĩa Hồng là chim Lửa, Hồng Hoàng
chim cắt (xem Trống Quảng Xương: Một Chương Sử Đồng).
-Hình chim Việt mỏ cắt và hình rắn thấy trên trống đồng nòng nọc, âm dương
của Điền Việt.
Người Điền Việt thường đúc nhiều trống chồng lên nhau gắn lại làm Trục Thế
Giới để dâng cúng lễ vật và cầu nguyện tới Ba Cõi vũ trụ.
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(nguồn: Bronze Arts of Dian Kingdom, The Complete Works of Yunnan
National Fine Arts).
Hình vẽ lại hai chiếc trống đồng chồng lên nhau mang hình ảnh Trục Thế Giới.
Chiếc trống ở trên, ở tang trống có vành chim cắt, chim lửa thái dương và ở đế
trống có hình rắn. Ta biết đế trống diễn tả Hạ Thế, cõi âm như thế các con rắn
này là rắn thái âm, nước. Ở đây cũng có dạng lưỡng hợp thái dương chim cắt
với thái âm rắn nước của ngành nọc dương thái dương.
2. Ở dạng lưỡng hợp Chim Rắn ngành Nước, Âm.
Rìu thờ Điền Việt dưới đây cán có hình rắn và chim cốc.
Rắn không có trang trí và có thân hình sóng là con rắn nước biểu tượng cho
nước.

Rìu thờ Điền Việt cán có hình rắn và chim cốc, vật biểu của ngành nước Lạc
Long Quân.
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Lưu ý chim cốc có hai nét đặc thù là mỏ có mấu nhọn để giữ cá và
thường đứng xoải rộng cánh ra hong khô lông vì không có tuyến dầu
như vịt.
Chim cốc là loài chim nước chân có màng. Chim có mầu đen là mầu nước thái
âm. Mỏ nhọn có mấu mang dương tính. Có loài cốc dùng mỏ nhọn để đâm cá
nên Anh ngữ phổ thông gọi là chim darter, chim phi tiêu. Ta cũng thấy Cốc
biến âm với cọc (nọc). Như thế chim cốc là chim nước mang dương tính nọc là
biểu tượng của Lạc Long Quân rất chí lý.
Ta thấy rõ ở đây có dạng lưỡng hợp chim nọc ngành nước lưỡng hợp với rắn
nước của cùng một ngành nòng âm nước Lạc Long Quân, Thần Nông thái âm.
3. Ở dạng lưỡng hợp Rắn-Hươu của đại tộc Lửa thiếu dương Li và Nước thiếu
âm Khảm thế gian.
Rắn ở đây là rắn nước thiếu âm Khảm thế gian lưỡng hợp với hươu lửa đất thiếu
dương Li thế gian.
Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt thì đây là rắn nước thiếu âm Khảm
Long Nữ hôn phối với hươu lửa đất thiếu dương Li Kì Dương Vương.
Sự lưỡng hợp này thấy qua chiếc rìu đồng Điền Việt.

Một chiếc rìu đồng hươu-rắn Điền Việt, Viện Bảo Tàng Tỉnh Vân Nam
(ảnh của tác giả).
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Đây là chiếc rìu biểu tượng của đại tộc Kì Dương Vương.
Ta cũng thấy rất rõ Rồng Thần Long, Long Nữ có cốt rắn nước thiếu âm Khảm.
Dòng máu, di thể rắn nước thiếu âm của mẹ Long Nữ truyền xuống con Lạc
Long Quân thành dòng máu rắn nước thái âm. Cần phân biệt Lạc Long Quân có
cốt nước thái âm với nước thiếu âm.
-Vật Biểu Rắn Riêng Biệt.
Đồ đồng cổ cũng có nhiều hình tượng rắn nhất là đồ đồng Điền Việt ở Vân
Nam.
Rắn là vật tổ của ngành nòng, âm ứng với Thần Nông, Lạc Long Quân thấy rõ
qua sự thờ phượng:

Trước một ngôi nhà thờ phượng bằng đồng của Điền Việt có trụ bảng hình rắn
cho biết nhà thuộc đại tộc Rắn.
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Một cảnh thờ phượng vật tổ rắn. Hai con rắn thần tổ quấn quanh Trục Vũ Trụ
trên một mặt trống đồng Điền Việt biến cải thành vật đựng vỏ ốc.
Lưu ý hai con rắn diễn tả thái âm.

Cán kiếm thờ mạ vàng Điền Việt hình đầu rắn.
.Vật Tổ Chim
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Chim Nông
Ở cõi tạo hóa là chim biểu của Thần Nông thái âm đẻ ra trứng vũ trụ.
Khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa của Lạc Long Quân đội lốt Thần Nông cũng có
một khuôn mặt là chim nông nước, bồ nông.
Chim nông thấy nhiều trên trống đồng như trống Ngọc Lũ I và trên các thạp như
thạp Hợp Minh (xem trống và thạp này).
Ngoài ra cũng có những tượng chim nông riêng rẽ.

Một tượng chim nông riêng biệt (nguồn: vietnamfinearts.blogspot.com).
Ngỗng Lạc
Trên trống đồng ngoài cò bay thỉnh thoảng thấy có những hình chim giống
ngỗng trời.

Hình chim trông giống ngỗng trời trên trống Quảng Chính.
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Chim Cốc
Như đã nói đến ở trên.
Chim Cú Lạc.
Chim cú lạc là chim biểu cõi âm của Lạc Long Quân.
Trên mặt trống Yên Tập có hình chim cú.

Hình chim cú trên trống Yên Tập.
.Vật Tổ Thú Bốn Chân
Cá Sấu Lạc.
Như đã biết, loài cá sấu có mang dương tính là thú biểu vùng đất âm của Lạc
Long Quân.
Có hai loại cá sấu mang dương tính thấy qua tên gọi là cá sấu gharial và cá sấu
gavial. Gharial là loài cá sấu con đực có chiếc sừng thịt ở đầu mõm.
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Gharial có ghar- chính là Việt ngữ gạc (sừng). Cá sấu sừng gharial này tôi gọi là
cá sấu gạc, sấu Lạc. Hình ảnh con sấu gharial có sừng ghar, gạc này khắc trên
thuyền ở thạp đồng Đào Thịnh.

Mũi thuyền ở thạp đồng Đào Thịnh hình cá sấu gạc đầu mõm có cục sừng.
Hai chiếc thuyền này trên thạp dùng trong mai táng liên hệ với cõi âm. Đây
chính là thuyến Phán Xét Linh Hồn liên hệ với khuôn mặt cõi âm của Lạc Long
Quân.
Loài thứ hai là loài cá sấu có mõm nhọn như con dao Anh ngữ gọi là gavial.

Sấu mõm dao Tomistoma Schlegelii
Gavial có tên khoa học là Tomistoma schlegelii, tên chỉ loài cá sấu có mõm dài
và sắc. Latin Tomistoma: tomi: cắt, stoma là miệng. Tomistoma là miệng dao,
mõm dao, mõm dài và nhọn như dao như giáo.
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Sấu mõm dao Gavial là thú biểu của Lạc Long Quân.
Sấu mõm dao này thấy trên trống đồng Hòa Bình.

Trống Hòa Bình (nguồn: Phạm Huy Thông và các cộng tác viên).
Trống Hòa Bình là trống có mặt trời 12 nọc tia sáng Chấn/Cấn, trống biểu của
Đại Tộc Việt Mặt Trời Nước Lạc Long Quân. Rõ ràng 6 con sấu mõm dao
Gavial trên trống Hòa Bình là sấu Lạc, thú biểu của Lạc Long Quân (xem Trống
Giao Việt Hòa Bình).
Thằn Lằn
Thằn lằn cùng loài bò sát với cá sấu, rắn cũng được dùng làm vật tổ cho các tộc
nòng âm thuộc nhánh Lạc Long Quân nhất là các tộc ở những vùng không có cá
sấu như tộc Ao Naga (Âu Long, Âu Lạc) ở Assam chẳng hạn (Khai Quật Kho
Tàng Cổ Sử Hừng Việt).
Trống đồng U Buôn có khắc hình thằn lằn.
Trống Sangeang Malakamau của Nam Dương có khắc Rồng kỳ đà Komodo.
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Rồng kỳ đà Komodo ở một ngôi nhà trên trống Sangeang Malakamau
(xem Trống Đông Sơn Mang Sắc Thái Nam Dương).
Trâu Lạc
Những tượng đầu trâu có tuổi Trước Tây Lịch cũng đào tìm được.
Chồn Lạc
Hình chồn khắc trên một trống đồng Lào.

Hình chồn trên trống đồng Lào.
Tượng chồn cáo cũng thấy ở đồ đồng Điền.
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Một chiếc rìu đồng Điền Việt
Cóc Lạc
Có rất nhiều tượng cóc ếch trên trống đồng (xem Nhóm Trống Cóc Ếch) và có
cả các tượng cóc ếch trên các vật thờ khác và riêng rẽ.

Một lưỡi lao Điền Việt hình cóc ếch,Viện Bảo Tàng Tỉnh Vân Nam (ảnh
của tác giả).
Các nhà khảo cổ học Trung Quốc cho là con ếch. Theo tôi, con vật lưỡng
cư này trên mũi lao, trông rất xấu xi, mõm nhọn mang dương tính, hai
chân trước không thấy có màng nghiêng về phía cóc.
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.Vật Tổ Cá
Cá Chép
Cá chép là vật biểu sống hoàn toàn dưới nước và có thể hóa rồng nên là vật biểu
nước thế gian của Lạc Long Quân.
Ở Việt Nam còn nhiều nơi thờ cá chép. Người Mường thờ cá chép như đã thấy
ở suối Cá Thần Cẩm Lương Thanh Hóa ở trên. Họ thờ cá chép làm vật biểu của
Lạc Long Quân.
Tại Viện Bảo Tàng Tỉnh Vân Nam, trong các đồ đồng Điền Việt cũng thấy
tượng cá chép.

Hình cá chép đồ đồng Điền (ảnh của tác giả, Viện Bảo Tàng Tỉnh Vân Nam).
Linh Thú
Rồng Lạc
Rắn Nước thần thoại hóa thành Rồng Nác, Rồng Nước, Rồng Lạc, Thuồng
Luồng Nước không chân. Ở những trống đồng muộn những thuyền hình rắn thể
điệu hóa dần dần thành những dạng khởi đầu của linh thú có cốt rắn này.
Mặt khác rắn nước thần thoại hóa thành rồng nước có bốn chân, loại rồng mình
uốn khúc rắn nước như rồng đời nhà Lý.
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Giao Long (Dao Long)
Như đã nói cá sấu dao thần thoại hóa thành dao long, giao long. Hình bóng giao
long thấy rất nhiều trong đồ đồng Đông Sơn. Giao long trên trống, thạp, rìu
đồng và cả trên tấm che ngực…

Giao long Đào Thịnh (trái), Đông Sơn (giữa) và Ninh Bình (phải).
Rìu chiến
Trên ‘rìu chiến’ núi Voi (Kiến An) có khắc hình cá sấu, giao long.

Trên chiếc ‘rìu chiến’ núi Voi (Kiến An) có khắc hình giao long.
Rìu thờ Đông Sơn
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Trên chiếc rìu thờ Đông Sơn mà tôi gọi là rìu Hồng Bàng có hình một cặp giao
long. Người cuộn tròn hình sóng mang ý nghĩa nước và trên người có những
chấm nọc nhỏ mang nghĩa dương, thái dương, lửa, mặt trời. Đây là con thú biểu
“lửa nước”, nọc nước, Việt nước mặt trời nước Lạc Long Quân. Đây là dao
long, Giao Việt Lạc Long Quân. Rìu này ở phần lưỡi có thêm hình mang gạc
Kinh Dương Vương và sói lang Hùng Lang nên đây là rìu Hồng Bàng thế gian.

ĐỐI CHIẾU VỚI CÁC ĐẠI TỘC CỦA BÁCH VIỆT VÀ VỚI CÁC NỀN
VĂN HÓA KHÁC.
So Sánh Với Các Đại Tộc Khác của Bách Việt hay Liên Hệ với Bách Việt.
-Lạc Việt Tráng Zhuang, Quảng Tây.
Qua bài viết Lạc Việt Tráng Zhuang ta đã biết Lạc Việt tráng Zhuang ruột thịt
với Lạc Việt Việt Nam Lạc Long Quân. Họ cũng nhận mình là con cháu của
rồng. Họ cũng có văn hóa lưỡng hợp chim rắn.

Thần Tổ Người Chim Sừng (Cắt) (ảnh của tác giả chụp tại Làng Văn Hóa
Zhuang, Nam Ninh).
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Thần Tổ Người Rồng (ảnh của tác giả chụp tại Làng Văn Hóa Zhuang, Nam
Ninh).
Mặc dù hình thần chim rồng này được diễn tả theo phong cách đã bị ảnh hưởng
văn hóa Trung Hoa.
Quan trọng nhất là họ cũng thờ trống trống đồng nòng nọc, âm dương của đại
tộc Đông Sơn. Hầu hết trống của họ thuộc nhóm trống Nguyễn Xuân Quang
Loại IV (NXQ.IV): Trống Tượng Nước Dương, Trống Mặt Trời Nước,
Trống Thái Âm, Trống Chấn (Heger IV) của đại tộc Lạc Long Quân (xem
Lạc Việt Tráng Zhuang).
-Điền Việt
Qua các khảo cổ vật đã nói ở trên, Điền Việt liên hệ mật thiết với ngành nòng
Lạc Long Quân.
-Tây Thục, Ba Thục, Thục Ba.
Tây Thục liên hệ với Lạc Long Quân. Nguyễn Linh cho biết “Tây Thục, trong
truyền thuyết dựng nước của họ cũng nói tổ tiên họ là loài rồng” (Trở Lại Vấn
Đề Vị Trí Nước Thục Của Thục Phán, Hùng Vương Dựng Nước, NXB KHXH,
HN, 1972 t II, tr.194). Trần Quốc Vượng cho biết “các cụ ở Cổ Loa quan niệm
vua Thục lên ngôi năm 22 tuổi, làm vua trên trần 50 năm, làm vua dưới biển 14
năm nữa…” (HVDN t. III, tr.403). Rõ ràng vua Thục mang hình bóng An
Dương Vương liên hệ với Lạc Long Quân, vị vua có thể trị vì hai cõi dương trần
và nước, âm thế.
Rõ hơn là truyền thuyết Rùa Vàng Kim Qui Lạc Long Quân giúp An Dương
Vương xây thành Cổ Loa. Có khảo cứu chứng minh là An Dương Vương có
mang dòng máu Ba Thục trong người.
……
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-Đại Hàn
Cổ sử chép về đời nhà Thương rợ Tam Hàn đã lập thành ba tiểu quốc tên là Câu
Cú Lệ tức Cao Câu Ly (Koguryo, Goguryeo) (sau này gọi tắt lại là Cao Ly),
Bách Tế hay Bách Tề (Baekje) và Tân La (Silla) vào năm 936 Sau Tây Lịch.
Sau trận chiến Triều Tiên, miền bắc chọn giữ lại tên Triều Tiên Joseon
(Choson), Anh ngữ dịch là “Morning Calm”, miền Nam lấy theo tên cổ là Hàn
(rợ Tam Hàn) thêm chữ Đại vào thành Đại Hàn. Tên Korea do từ Koryo, tên
triều đại phía bắc đã thống nhất ba vương quốc Goguryeo, Baekje và Silla.
Đại Hàn có một rễ Bách Việt liên hệ với Việt Nam. Văn hóa Đại Hàn cồ có
nhiều điểm tương đồng với cổ Việt (xem Sự Tương Đồng Giữa Cổ Sử Đại hàn
và Cổ Việt).
Qua thư tịch ta thấy từ Lạc bộ trãi chỉ Lạc Long Quân còn đọc là “mạch”.
Sách Chu Lễ có người cho là do Chu Công soạn vào khoảng giữa thời
Chiến Quốc, thế kỷ thứ 5-3 Trước Tây Lịch (Từ điển Tri Thức Mới,
Thượng Hải, 1958, tr.491, dẫn lại trong Nguyễn Kim Thản, Vương Lộc,
sđd, tr.135) cho rằng từ Lạc âm ‘mạch’ chỉ một tộc người xưa ở Đông Bắc
Trung Quốc, nay là người Triều Tiên.
Bình Nguyên Lộc viết “Sử đời Chu cho biết rợ Tam Hàn vốn là dân Lạc viết với
bộ trãi, tức là dân Đông Di, gốc ở cực đông bắc Trung Hoa thời thượng cổ” và
”Nhưng người Tầu đã sai lầm mà phân biệt Đông Di và Nam Man vì cứ theo lời
họ tả thì Đông Di giống hệt Nam Man cũng xâm mình và nhuộm răng đen và ta
sẽ thấy… rằng rợ Đông Di, đích thị là Việt” (Bình Nguyên Lộc, sđd tr.136).
Các tộc phía nam của Tam Hàn cũng có truyền thuyết cho là các vị vua tổ của
họ sinh ra từ bọc trứng y hệt truyện Âu Cơ đẻ ra một bọc trứng nở ra Tổ Hùng.
Cổ sử Đại Hàn có nói tới vị vua huyền sử đầu tiên là hay Tangun, Tankun hay
Dangun (Đàn Quân) đẻ ra vị vua đầu tiên là Ki-ja, vị tổ lập quốc của triều đại
thứ nhất. Tangun, Tancun có gun, kun có nghĩa là Quân (vua ngành âm).
Tankun là Đàn Quân. Chúng tôi xin giải thích theo Việt ngữ. Kun liên hệ với
Mường ngữ Cun. Cun, kun, khun, khan, king… có nghĩa là người cầm đầu,
người số một, vua. Thật là dễ hiểu Đàn Quân là vua, là quân của ngành nòng âm
vì Đại Hàn là Lạc bộ trãi dòng Quân của Lạc Long Quân.
Đàn là một kiến trúc nhân tạo hay thiên nhiên (đồi núi, gò đống) cao như cái đài
cao thường dùng để tế lễ, dâng cúng vật tới vũ trụ, trời đất (lập đàn tế lễ). Vì thế
mà có tác giả gọi Dangun là “Altar king” (“Vua Bàn Thờ”).
Đàn Quân thật sự phải hiểu là Vua Trụ Trời, Trục Thế Giới, Vua Núi Trụ Thế
Gian (vì thế về sau ông mới trở thành Thần Núi Đại Bạch). Đài Tưởng Niệm
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Voortrekker, Nam Phi được làm theo một ngai thờ cũng mang hình bóng Núi
Trụ Thế Gian, Trục Thế Giới (xem Chữ Nòng Nọc và Đài Tưởng Niệm
Voortrekker, Nam Phi).
Nghĩa thứ hai Đàn chỉ một loài cây quí có hương thơm được coi là cây thiêng
liêng, đó là cây trầm (sandalwood).
Với cả hai nghĩa của Đàn bổ túc cho nhau, Đàn Quân là Vua Núi Trụ Thế Gian,
Trục Thế Giới tức Cõi Giữa Đất Thế
Gian mang hình bóng Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống).
Như đã biết, Cây Đời Sống sinh ra con người đầu tiên, con Người Nguyên
Khởi. Đàn Quân Cây Đời hiển nhiên sinh ra vị vua đầu tiên của triều đại thứ
nhất Ki-ja Đại Hàn.
Việt Nam có truyền thuyết Mộc Tinh nói về cây Chiên Đàn cao hơn ngàn nhẫn
(8 thước ta, có bản chép là trượng, 10 thước ta), cành lá xum xuê che rợp đến
mấy ngàn dậm. Có chim bạch hạc đến đậu nên đất chỗ đó gọi là đất Bạch Hạc
(gần Việt Trì, Vĩnh Phúc). Sau cây biến thành tinh, Kì Dương Vương dùng nhạc
mà đánh thắng yêu… (Lĩnh Nam chích quái).
Xin nhắc lại Kì Dương Vương có Kì có một nghĩa là Cây, Núi Trụ Thế Gian
trong có Trục Thế Giới. Vì có cốt là Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống)
này nên mới thắng Mộc Tinh. Ta cũng thấy đất tổ Bạch Hạc nơi có cây Chiên
Đàn mang hình bóng Cây Vũ Trụ, Cây Tam Thế, Cây Đời Sống, Trục Thế Giới.
Đất tổ Bạch Hạc là trung tâm vũ trụ vì thế mới có núi Nghĩa Lĩnh với Đền Tổ
Hùng mang hình bóng Cây Tam Thế qua ba đền Thượng, Trung và Hạ. Hiển
nhiên Đàn Quân của Đại Hàn liên hệ với Tổ Hùng, với Kì Dương Vương, vua
tổ thế gian đầu tiên của Việt Nam.
Như thế hai loại cây Đàn của Đại Hàn và Việt Nam đều liên hệ với hai vị vua tổ
thế gian của hai nước.
Về ngôn ngữ học Ki-ja chính là Việt ngữ Kì Dương.
Rõ như ban ngày Ki-ja chính là Kì Dương, vua tổ đầu tiên thế gian của chúng
ta. Việt Nam và Đại Hàn đều có chung vị vua thế gian đầu tiên là Ki-ja, Kì
Dương.
Ngày nay họ cũng nhận nguồn gốc của mình phát xuất từ hồ Động Đình (xem
Hồ Động Đình) tức con cháu của Long Vương, ông ngoại của Lạc Long Quân.
Đại Hàn cũng có lễ Đoan Ngọ gọi là Dano-je (Dano biến âm với Hán ngữ phiên
âm Duanwu, Việt ngữ Đoan Ngọ và je với jie, với lễ). Lễ này tổ chức ở một tỉnh
duyên hải Gangneung ở địa hạt Gangwon, một vùng hẻo lánh ở bờ biển phía
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đông của Đại Hàn. Tên Hán của Gangneung là Jiangling (Giang Lăng) trùng tên
với quận Giang Lăng ở Hồ Bắc trên hồ Động Đình. Như thế dân vùng
Gangneung, Đại Hàn này có thể vốn là dân Bách Việt ở Giang Lăng vùng hồ
Động Đình di cư tới đây (nên họ vẫn giữ tên cũ của đất tổ giống như người Việt
ở Little Saigon, Quận Cam, Hoa Kỳ giữ tên Saigon).
Lễ cũng được tổ chức vào dịp mồng 5 tháng 5 âm lịch. Đại Hàn đã thành công
xin được UNESCO thừa nhận ghi lễ Dano vào danh sách Di Sản Văn Hóa
Thế Giới.
Nét đặc biệt của lễ Dano là đua Thuyền Rồng giống như ở hồ Động Đình liện
hệ với Long Vương, ông ngoại Lạc Long Quân.

Đua thuyền rồng trong lễ Dano (nguồn: winkai.blog.gtvod.com)
Ta thấy rất rõ thuyền rồng có mầu xanh trắng là những con rồng mang âm tính
khác với các thuyền rồng vàng mang dương tính ta thường thấy. Đây là rồng
nước, rồng âm của dòng Long Vương.

Rồng có râu mép hình chữ nòng nọc vòng tròn-que hình móc
nước, không thấy sừng hay sừng rất nhỏ và có chòm râu dưới
cầm là rồng “già” mang âm tính, rồng nước liên hệ với Long
Vương, Lạc Long Quân.
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-Ao Naga ở Assam
Như đã biết Ao-Naga có Ao là Âu. Naga là rắn, nước, là một thứ rồng trong Ấn
giáo và ở các tộc bị ảnh hưởng Ấn giáo. Ao-Naga là Âu-Long tức một thứ Âu
Lạc.
Về nguồn gốc hãy còn có nhiều giả thuyết, có tác giả cho là họ có nguồn gốc ở
Nam Ấn Độ và có tác giả khác lại cho là nguồi gốc họ từ Mông Cổ di cư xuống
(Wikipedia), nhưng theo Stephen Oppenheimer, trong Địa Đàng ở Phương
Đồng thì di truyền học cho thấy người Rắn Naga có tần số cao về huyết cầu tố
E, mang một ảnh hưởng lớn của Đông Nam Á. Mahdi cũng chỉ ra rằng văn hóa
Naga rất gần cận với văn hóa Nam Đảo (Stephen Oppenheimer).
Điều này cũng được hỗ trợ vững thêm nữa là Ao-Naga là Âu-Long tức một thứ
Âu Lạc.
Phụ nữ Ao-Naga cũng có chiếc nón thúng hình đĩa tròn mặt trời nòng âm giống
như chiếc nón thúng quai thao cổ truyền của phụ nữ Việt Nam. Jean Cuisinier
trong Les Mường gọi chiếc nón này là ‘le châpeau de soleil’. Chiếc nón mặt trời
này là biểu tượng của Thái Dương Thần Nữ Âu Cơ.
Đàn ông có tộc phía Rắn đội vòng khăn hình rắn cuộn khoanh giống như phụ
nữa Việt vấn khăn có cái độn khăn hình rắn biểu tượng Rắn Lạc Long Quân của
phụ nữ Việt Nam.

(Flicker.com)
Mặt khác có tộc phái Trâu có trang phục mang hình vật tổ trâu. Phái nam đeo
hoa tai sừng biểu tượng cho sừng trâu.
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Hoa tai sừng (nguồn iicdelhi.nic.in).
Và có chiến phục hình trâu, thú biểu của Lạc Long Quân.

1.
Chiếc khiên có hình sừng móc xoắn nước và hình mặt trời âm nước chấm-hai
vòng tròn, biểu tượng của Lạc Long Quân.

(flickr.com)
Một tộc Ao-Naga đầu đội khăn rắn cuộn tròn, tay
trái cầm khiên sừng nước, mặt trời Nước.
Khiên có hình sừng móc nước và hình mặt trời âm nước chấm hai vòng tròn
biểu tượng của Lạc Long Quân.
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Nhà làng mang biểu tượng trâu.

(en.academic.ru).
Nhà làng nóc có hình hai chiếc sừng thể điệu hóa, trước nhà có treo nhiều sừng
trâu. Lưu ý sừng có lỗ
tròn nòng cho biết sừng ngành nòng. Sừng trông liên tưởng tới búa thiên lôi của
thần sấm Lạc Long Quân.
Cuối nẹp mái có chữ nòng nọc vòng tròn-que mặt trời nước chấm hai vòng tròn.
Âu Naga cũng có vật tổ rắn nước-chim cắt, Rồng Tiên.

Trang phục đầu hình chim cắt có mũ sừng
(blog.mapsofindia.com).
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Hình trên cho thấy ở trên và giữa có chiếc rìu mỏ cắt. Ở góc dưới phải có hình
hai con rắn cuộn tròn mang nghĩa sinh tạo ngành nòng âm. Bên trái có hình rắn
nước hình sóng nước ứng với Thần Nông thái âm, nước phía Lạc Long Quân.
Đây là thể lưỡng hợp chim lửa thái dương mỏ cắt-rắn nước thái âm, Tiên Rồng
ở dạng lưỡng nghi.
Ngoài ra còn các vật tổ khác như thằn lằn, kỳ đà, cóc ếch… tất cả đều liên hệ
với Lạc Long Quân (có bài viết riêng về Âu Lạc Ao Naga).
-Minang Kerbau, Nam Dương
Có nhiều tộc ở quần đảo Nam Dương thuộc hay liên hệ với Bách Việt như thấy
qua hình bóng Âu Lạc ở Đảo Lombok, Vương Quốc Nàng Đỏ Bangli ở đảo Bali
là một thứ Âu Việt ở hải đảo… (xem các bài viết này).
Tại Nam Dương hình bóng Lạc Long Quân còn thấy rõ qua các tộc có nhà làng,
nhà rông mái cong lên như sừng trâu, hay mái cong hình thuyền và trong nhà
trang trí toàn sừng trâu. Đây là hình ảnh của thú biểu trâu của Lạc Long Quân.
Xin kể ra đây một tộc điển hình có tên là tộc Minang Kerbau, ngày nay hiểu là
tộc ‘Trâu Vinh Quang’. Trước đây lúc đi du lịch Nam Dương săn tài liệu chúng
tôi cũng được người hướng dẫn viên du lịch Nam Dương kể truyện chọi trâu
của Trạng Quỳnh ở Nam Dương khi nói về tộc ‘Trâu Vinh Quang’ Minang
Kerbau này. Họ cũng kể chuyện có vụ xung đột giữa hai bộ lạc trâu và cuối
cùng để tránh đổ máu họ cho trâu chọi nhau để quyết định hơn thua. Tộc
Minang Kerbau dùng con nghé bỏ đói nhiều ngày đã thắng tộc dùng con trâu
đực dũng mãnh. Con nghé bị bỏ đói tưởng con trâu đực là mẹ cứ húc vào chỗ
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hiểm đòi bú khiến con trâu đực chạy dài. Đúng y boong truyện chọi trâu của
Trạng Quỳnh.
Theo ngôn ngữ học thì Minang ngày nay hiểu là Vinh Quang. Thật ra Minang
biến âm với Menang, Mệ Nàng, Mị Nương và Kerbau có Ker- là Kẻ, Kì, Kèo,
Hèo là Cọc, Sừng. Gốc Hy Lạp ngữ Ker- là sừng như keratitis là sưng màng
sừng, giác mạc mắt; Pháp ngữ cerf là con sừng, con hươu và -bau là bầu, là ao
đầm (bầu sen = ao sen). Kerbau là con Sừng sống dưới bầu ao, đầm tức con
trâu. Minang Kerbau là tộc Mẹ Nàng Trâu.

Phụ nữ Minang Kerbau có trang phục đầu hình sừng trâu
(nguồn flixya.com).
Tộc Mẹ Nàng Trâu này theo mẫu hệ mặc dầu ngày nay đã theo đạo Hồi. Hoàng
tộc vẫn giữ tục anh chị em ruột lấy nhau để bảo toàn vương quyền, một tục có
từ xã hội nguyên sơ như thấy ở Ai Cập cổ.
Một điểm cần lưu ý là vì là tộc Mẹ Nàng Trâu nên phái nữ có trang phục mang
hình ảnh vật tổ trâu nhiều hơn phái nam (ngược với Ao Naga). Sự kiện này
cũng cho thấy Mẹ Nàng có dòng máu Lạc Long Quân mang tính trội theo đúng
truyền thuyết bọc trứng thế gian cuả Âu Cơ-Lạc Long Quân. Như đã biết, bọc
trứng sinh ra trăm Lang Hùng là nhìn theo diện mẹ Âu Cơ Nàng Lửa thái
dương. Các Lang có dòng máu nọc, dương, chim Âu Cơ mang tính chủ. Trong
khi đó, về phía Lạc Long Quân, nòng, nước, bọc trứng sinh ra trăm Mệ Nàng.
Các Mẹ Nàng Trâu Minang Kerbau còn giữ mẫu hệ mang trang phục vật tổ trâu
là vậy.

Nhà mái sừng trâu
(Indonesia-travel.lestariweb)
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Minang Kebau liên hệ với Lạc Long Quân.
Như đã nói ở trên tộc Ao Naga ở Assam liên hệ với Âu Lạc, có nhà và trang
phục mang biểu tượng trâu có văn hóa liên hệ với Nam Đảo. Như Thế Ao Naga
và Minang Kerbau có thể liên hệ mật thiết với nhau nghĩa là Miang Kerbau
cũng liên hệ với Âu Lạc Việt Nam (xem Nam Dương: Lạc Việt Minang
Kerbau).
-Maya
Qua bài viết Sự Tương Đồng Giữa Maya và Cổ Việt ta đã biết có sự tương đồng
ruột thịt giữa Maya và Cổ Việt. Chỉ xin nhắc lại vài điểm chính.
Người Maya có DNA giống người cổ Việt [Người Việt và Maya đều có
Haplogroups: A, B, C và D và sự thất thoát cặp căn bản số 9 giữa 2 di
thể (gene) COII/tRNALYS(“9bp deletion between COII/tRNALYS genes”, bp =
base pair)].
Cốt lõi văn hóa Maya giống cốt lõi văn hóa Việt Nam dựa trên nòng nọc, âm
dương Chim-Rắn Kukulcan, nguyên lý căn bản của Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ
giáo, Dịch.
Maya có nghĩa là Không, Mạ (Mẹ). Maya thuộc ngành Khôn, âm ứng với ngành
Thần Nông, Lạc Long Quân.
Trong truyền thuyết sáng thế Maya có hai vị thần tổ là Itzamna và IxcheI. Như
đã biết, Ixchel là hình bóng của Mẹ Tổ Âu Cơ.
Itzamna, con của Hunab ku là vị thần tối thượng của Cõi Trời thế gian, tạo sinh
ra nhân loại.

Thần Cõi Trời thế gian Itzamna ngồi ở đỉnh Cây Vũ Trụ.
Itzamna cũng được coi là có một bộ mặt thế gian, là một pháp sư đầu tiên, một
anh hùng văn hóa. Trong Codices, vị thần này được diễn tả là một người già
mũi khoằm (liên hệ với chữ móc câu có một nghĩa là nước dương, sấm mưa
giống như thần Chac), mắt rắn, miệng móm không có răng hay chỉ có một cái

76 Nhận Diện Danh Tính và Bản Thể Cha Tổ Lạc Long Quân - BS Nguyễn Xuân Quang www.vietnamvanhien.net

răng và má hóp. Trong một vài tượng điêu khắc được diễn đạt bằng một con cá
sấu hay thằn lằn. Itzamna có nghĩa là Gia Tộc Thằn Lằn hay Cá Sấu (House of
Iguana or Alligator). Itzam trong ngôn ngữ Yukatec có nghĩa là thằn lằn
hay cá sấu và -na là nhà (Maya ngữ na ruột thịt với Việt ngữ nhà). Sự thờ
phượng Itzamna thịnh hành ở Itzamál tại phía bắc bán đảo Yucatán. Trong
huyền thoại, Itzamna được diễn tả giống như là Rồng Trời (Heavenly Dragon).
Itzamna biểu tượng cho sự hài hòa hôn phối nòng nọc, âm dương đối nghịch
kiểu vợ chồng (harmony of opposite).
Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, ta thấy Itzamna mang hình bóng của
Lạc Long Quân. Lạc Long Quân cũng được diễn tả là một cụ già râu tóc bạc
phơ, mặc quần áo trắng. Lạc Long Quân cũng có cốt là rắn, cá sấu, thằn lằn,
rồng, sấm mưa. Lạc Long Quân hôn phối với Âu Cơ đẻ ra bọc trứng hài hòa
nòng nọc, âm dương Hùng Vương. Người Việt cũng coi Lạc Long Quân là một
vị thần huyền thoại và một thần tổ, tổ phụ thế gian.
Maya cũng có vị thần Mặt Trời Già có râu, điều này ăn khới với bản chất nòng,
nước của Maya.

(thehidderecords.com.)
Râu của thần mặt trời này hình móc nước dương Chấn ứng với Thần Mặt Trời
Nước. Thần mặt trời già và nước chính là khuôn mặt của Lạc Long Quân.
(xem thêm Sự Tương Đồng Giữa Maya và Cổ Việt ).
-Aztec
Aztec thuộc ngành nòng âm với Maya nhưng mang nhiều dương tính tức ứng
với thiếu âm khí gió trong khi Maya nghiêng về thái âm, nước. Cả hai đều có
cốt lõi lưỡng hợp nòng nọc, âm dương, chim rắn như Việt Nam. Lưỡng hợp
chim rắn của Aztec là Quetzal Coatl.
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Aztec tự nhận mình là ‘The People of the Sun’ nghĩa là một thứ “Xích Quỉ
Người Mặt Trời”, một thứ Người Việt Mặt Trời Rạng Ngời. Về ngôn ngữ học
Aztec có gốc Az- có nghĩa là Rìu ruột thịt vớn Anh ngữ adze, ax là rìu. Rìu là
Việt. Aztec rõ ràng là một thứ Việt. Điểm này cũng dễ hiểu vì họ có nguồn gốc
từ Đông Nam Á qua Mỹ châu. Aztec ruột thịt với Maya mà Maya có DNA
giống Việt Nam.
Hiển nhiên Aztec phải có hình bóng Lạc Long Quân trong văn hóa của họ. Xin
kể ra một vài điểm liên hệ với Lạc Long Quân.
.Aztec có truyền thuyết Cây Đời có chim diều hâu trên cành và cá sấu ở dưới
gốc.
.Azetec có Rồng Nước (Stephen Oppenheimer).
.Aztec có truyền thuyết sáng thế gồm có Năm Mặt Trời ứng với Ngũ Đế của
Bách Việt. Mặt trời cuối cùng hiện nay là
mặt trời thuộc dòng Mặt Trời Nước như Lạc Long Quân.
.Trong truyền thuyết Aztec cũng có một vị thần là người già: “Những hình
người già có râu thấy quanh vùng La Venta ở Nam Mễ Tây Cơ có một ý nghĩa
tôn giáo. Có thể đây là những vị thần trời…“ (Ake Hultkrantz, Monica
Settetrwall dịch, The Religions of the American Indians tr.168-169).
Những vị thần già râu dài là hình bóng Lạc Long Quân hay các vị thần con cháu
của Lạc Long Quân và cả với Osiris của Ai Cập cổ, một hình bóng của Lạc
Long Quân (xem dưới).
Đế quốc Aztec đã sụp đổ vào tay một nhóm lính viễn chinh Tây Ban Nha chừng
vài chục người dưới tay của Hernán
Cortés cũng chỉ vì họ tưởng Cortés là vị thần già râu dài của họ trở về cứu giúp
họ giống như Lạc Long Quân dặn con dân Lạc Việt khi chia tay nếu có gì thì
Lạc Long Quân sẽ trở về cứu giúp. Khi gặp hoạn nạn dân Lạc Việt thường gọi
kêu cứu Lạc Long Quân: ‘Bố ơi! về cứu giúp chúng con’.
(sẽ có bài viết riêng về Sự Tương Đồng Giữa Aztec và Cổ Việt).
…..
-Lạc Quốc Lakota
Lakota là một tộc thổ dân ‘Con Trời’ Mỹ châu. Ngày nay Lakota chuyển hóa
thành Dakota và Hoa Kỳ có hai tiểu bang North và South Dakota mang tên tộc
này. Lakota còn biết dưới tên là Teton, Titunwan (“prairie dwellers”),]Teton
Sioux (“snake, or enemy”) là các tộc thổ dân sống ở vùng Đồng Bằng Lớn
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(Great Plains) ở Bắc Mỹ, là một của liên hợp bẩy chủng tộc Sioux (Người
Rắn)và tiếng Lakota là một trong ba thổ ngữ của ngôn ngữ Sioux.
Tên Dakota hiện nay hiểu là ‘thân thiện’(‘friendly’), ‘liên hiệp’ (‘allies’). Trong
thổ ngữ Assiniboine gọi là Nakota hay Nakhota.
Ta thấy rõ Lakota có Lak- biến âm với Lạc. Hiểu theo nghĩa là thân thiện, liên
hiệp hiện nay là hiểu Lak- theo nghĩa lạc, lạt là sợi dây cột (dây lạt), ta có từ
liên lạc là sợi dây, đường dây nối kết. Theo qui luật từ đôi ta có liên = lạc, lạt.
Liên là sợi dây nối kết, cột lại với nhau như liên kết, liên hiệp, liên hệ, giao
liên… Liên biến âm với Anh ngữ line, đường dây, link, nối kết, liên kết.
Nếu hiểu Lakota là dạng nam hóa, dạng muộn của Nakota thì Lak- là Lạc, nước
dương như Lạc Long là Rồng Nước dương. Nakota có Nak- là Nác, Nước. Lak-,
Lạc là dạng nam hóa của Nak-, Nác theo đúng qui luật L là dạng nam hóa, dạng
tân thời của cổ ngữ N (như cổ Việt nói cặc nõ chỉ cặc đâm ra như cây nõ, cây
cọc thì ngày nay ta nói cặc lõ; cổ Việt nói mũi nõ, ngày nay ta nói mũi lõ…).
Lakota, Nakota là tộc Lạc, tộc Nác, Nước là một thứ Lạc dân (vì thế mà họ
thích ở vùng đất thấp Great Plains).
Một yếu tố hỗ trợ đầy thuyết phục nữa là Lakota còn gọi là Sioux có nghĩa là
Rắn. Ta cũng thấy Nak- chính là (s)nak(e) là rắn.
Rắn là biểu tượng của Nước, của tộc Nước liên hệ với Lạc dân của Lạc Long
Quân.
Dân Lạc Lokota nói tiếng Rắn Sioux.
Lakota là Lạc Quốc.
Tôi có bài viết riêng về Lạc Quốc Lakota này.

So Sánh Với Các Đại Tộc Của Các Nền Văn Hóa Khác.
Nhìn chung các nền văn hóa của thế giới có cốt lõi là chim rắn, thờ mặt trời, vũ
trụ giáo đều có thể liên hệ với văn hóa Việt Nam.
-Ai Cập cổ
Qua bài viết Sự Tương Đồng Giữa Ai Cập cổ và Cổ Việt ta đã biết có sự tương
đồng khắng khít giữa Ai Cập cổ và Cổ Việt. Ai Cập cổ thờ Mặt Trời trong Vũ
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Trụ giáo cũng giống như người Việt là Người Mặt Trời thái dương, di duệ thần
mặt trời Viêm Đế, con cháu các vua mặt trời Hùng Vương, tương ứng với các vị
vua mặt trời Pharaoh Ai Cập cổ. Ngườì Việt thờ mặt trời còn thấy rõ qua sự thờ
phượng trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn. Văn hóa Ai
Cập cổ cũng có cốt lõi dựa trên nòng nọc, âm dương, Chim Rắn như Việt Nam.
Hai vùng núi-chim, biển-rắn thấy rõ qua Ai Cập Thượng Chim Kên Kên vùng
núi thượng nguồn sông Nile và Ai Cập Hạ Rắn Hổ Mang vùng châu thổ sông
Nile phía biển (Tương Đồng Giữa Ai Cập cổ và Cổ Sử Việt)…
Truyền thuyết dòng mặt trời Atum-Ra có tổng cộng là Chín Thần Tổ hay
Ennead diễn tả theo Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo, theo Dịch. Atum-Ra mang
khuôn mặt sinh tạo, Tạo Hóa nhất thể của ngành nòng âm Hathor, một khuôn
mặt tương ứng với Thần Nông-Viêm Đế. Còn lại tám vị thần con cháu của
Atum-Ra diễn tả theo Dịch tương tự như truyền thuyết của các tổ phụ và tổ mẫu
dòng mặt trời Thần Nông-Viêm Đế của Việt Nam tuy các thứ tự có khác nhau
(Sự Tương Đồng Giữa Ai Cập cổ và Cổ Việt).
Như đã biết, trong Cửu Thần đó, nữ thần Isis, vợ Osiris và Mẹ Tổ Âu Cơ là
hình bóng của nhau (Nhận Diện Danh Tính và Bản Thể Mẹ Tổ Âu Cơ).
Như thế Osiris cũng phải là hình bóng của Lạc Long Quân.
Chỉ xin đối chiếu vài điểm chính.
.Osiris thuộc ngành nòng, âm giống như Lạc Long Quân thuộc ngành nòng, âm
Thần Nông.

Osiris với vương miện hình bầu mầu trắng.
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Ở hình trên, Osiris đội vương miện trắng, hình bầu, hình nang, nông cho thấy
ông thuộc ngành nòng, âm giống như Lạc Long Quân. Trong khi vương miện
đỏ có đỉnh nhọn là biểu tượng của nhánh nọc, dương.
.Osiris có bản thể Nước như Lạc Long Quân.
Các tăng lữ Ai Cập cho Osiris là biểu tượng của hành thủy, yếu tố Nước và là vị
thần tiêu biểu cho “hôm qua, quá khứ”, “dĩ vãng.
Về ngôn ngữ học, Osiris có Os- là Ốc! Ốc là Nước (ốc đảo là đảo nước ở sa
mạc), ốc là oa có một nghĩa là nước như Nữ Oa. Con ốc là loài sống dưới nước.
Kiểm chứng lại với Isis ta cũng thấy Isis là nữ thần mặt trời có mạng thái
dương, lửa thì Osiris hiển nhiên có mạng thái âm, nước.
Nhưng Osiris là phái nam nên là Chàng Nước tương tự như Chàng (I) Nước
(OO) Lạc Long Quân Chấn IOO.
Chàng nước IOO còn có nghĩa là nước dương, nước ngành thái dương. Điểm
này thấy rõ qua hai hình ngữ móc nước dương ở hai bên vương miện trắng hình
túi. Tay trái cầm cây néo hình nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) có
nghĩa là nọc, dương, lửa, mặt trời, thái dương sinh động và tay phải cầm trượng
móc cong hình móc nước cũng có một nghĩa là nước dương. Hai cây quyền
trượng gộp lại có một nghĩa là lửa nước ngành thái dương.
.Osiris liên hệ với cây cỏ, nông nghiệp giống như Lạc Long Quân dậy con dân
Lạc Việt làm ruộng nước Lạc điền.
Nước là sự sống của cây cỏ và nông nghiệp nên Osiris cũng như Lạc Long
Quân có khuôn mặt là thần nông nghiệp.
Vì thế Osiris thường có mầu xanh lá cây, mầu của cây cỏ như thấy ở hình trên.
Michael Jordan trong tự điển bách khoa về chủ đề Thần Thoại Thế Giới cho
rằng ‘Osiris bắt đầu sự nghiệp của mình như là hồn cây hay hồn bắp, ngô’.
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Ở hình trên, Osiris cầm cây néo đập lúa cũng mang nghĩa biểu tượng của nông
nghiệp.
Osiris là thần nông nghiệp giống như Lạc Long Quân.
Cũng nên biết thêm là khuôn mặt nông nghiệp qua bản thể Nước của Lạc Long
Quân có di thể (gen) từ Thần Nông-Viêm Đế, đấng tạo hóa của Bách Việt.
Người Hoa Hạ đã ‘ăn cắp’ Thần Nông-Viêm Đế của chúng ta biến thành Thần
Nông đầu bò, thần tổ nông nghiệp của họ. Họ đã diễn giải khuôn mặt nọc lửa
Viêm Đế của chúng ta trong Thần Nộng-Viêm Đế bằng cách cho rằng Thần
Nông của họ có cây gậy lửa thần…” (xem Nhận Diện Chân Tướng Thần Nông
trong Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt).
.Osiris được diễn tả bằng hình con rắn như Lạc Long Quân.
Rắn là biểu tượng của nước nên Osiris và Lạc Long Quân có mạng nước đều
được diễn tả bằng biểu tượng rắn.
Rắn Osis thấy qua hình linh vật cõi âm dưới đây.

Hình trên theo cách giải thích của các học giả Tây phương về Ai Cập học: bên
trái, đĩa mặt trời quấn quanh bởi con rắn Uraeus tựa trên lưng hai con vật
tượng trưng dương thế trên đầu có cái lông sự thật (công lý). Bên phải là một
linh vật ở cõi âm (underworld) (British Museum, London).
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Hình “linh vật ở cõi âm” có hình rắn chính là Osiris.
Lưu ý rắn có mặt khắp nơi ở Tam Thế trong thần thoại Ai Cập cổ. Rắn có thể
mang tính lưỡng tính phái sinh tạo và có các vai trò khác nhau như sinh tạo, tạo
hóa hay quái vật biển, cõi âm ứng với tất cả các khuôn mặt của Osiris, Lạc Long
Quân. Lưu ý ở dây, dưới bụng rắn có chữ nòng nọc vòng tròn-que hình nòng O
cho biết con rắn mang âm tính và ở cõi âm.
.Osiris là một ngưòi già như Lạc Long Quân.
Linh vật rắn cõi âm ở trên có đầu là một ngưòi già có râu dài.
Osiris là một người già giống như Lạc Long Quân, như thần Itzam của Maya và
như thần già râu dài của Aztec. Osiris cũng thường ăn mặc quần áo trắng toát
như Lạc Long Quân.
.Osiris có một khuôn mặt là mặt trời Nước, thái âm giống như Lạc Long Quân.
Ở hình trên, phía bên trái, hình mặt trời đĩa tròn có con rắn quấn quanh là mặt
trời âm nước, mặt trời lặn. Mặt trời ở trên lưng hai con sư tử. Sư tử là loài thú
bốn chân tượng trưng cõi đất dương thế, Sư tử là loài mãnh thú nhưng không có
sừng là biểu tượng cho dương ngành nòng, âm tức ngành của Osiris và Lạc
Long Quân. Trên đầu có cái lông sự thật biểu tượng cho công lý. Đây là khuôn
mặt liên hệ tới sự phán xét linh hồn người chết của Osiris tương ứng với khuôn
mặt chúa tể cõi âm của Lạc Long Quân.
Như thế mặt trời ở trên vai hai con thú này là mặt trời thế gian, dương gian của
ngành nòng âm Osiris, Lạc Long Quân. Hình con rắn quấn quanh đĩa mặt trời
cho biết thêm là mặt trời thuộc ngành nòng nước hay mặt trời nước, đây cũng là
những khuôn mặt của Osiris và Lạc Long Quân.
Đối chiếu với thái dương thần nữ Isis và Âu Cơ là mặt trời lửa rạng đông ta thấy
Osiris, Lạc Long Quân là mặt trời Nước, hoàng hôn đúng trăm phần trăm.
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.Osiris là mặt trời đêm hay mặt trăng như Lạc Long Quân.
Trên lưng linh vật rắn, có mặt trời lặn, mặt trời đêm (hay mặt trăng có quầng
sáng) có cánh ở giữa trời đầy sao. Đây chính là biểu tượng của Oiris và Lạc
Long Quân. Lưu ý ở đây là cõi âm nên là mặt trời đêm hay mặt trăng thay vì là
mặt trời lặn hay hoàng hôn. Khuôn mặt này cũng thấy rõ qua hình Osiris cưỡi
thuyền trời đi trong đêm dưới đây.

Osiris cưỡi thuyền trời đi trong đêm đầy sao.
www.redicecreations.com
Lưu ý khuôn mặt đêm mang tính chủ thái âm nên vương miện ở đây chỉ giản dị
có hình túi mầu đen mà không có gì khác nữa và Osiris cũng chỉ cầm quyền
trượng nòng nọc, âm dương was biểu tượng cho sinh tạo, tái sinh, hằng cửu.
Rõ hơn ‘vào triều đại thứ 18 khởi đầu của thời Vương Triều Mới (1567-1085
Trước Tây Lịch), Osiris trở thành một vị thần có tầm vóc gần như ngang hàng
với thần mặt trời tạo hóa Re, được nhân cách hóa thành mặt trời vượt qua được
bóng đêm của cõi âm về đêm và trở thành vị thần của người chết và các nạn
nhân đời đời kiếp kiếp của sự nguyền rủa, trù yểm của thiên nhiên, trời đất, vì
thế Osiris ngự trị một cách nghịch lý của cả mắn sinh và sự chết’ (Michael
Jordan, sách đã dẫn). Thật ra chẳng có gì là nghịch lý cả. Mắn sinh, tạo sinh, tái
sinh và sự chết đi cùng chiều thuận lý với nhau trong vũ trụ giáo.
.Osiris có khuôn mặt tạo hóa, sinh tạo như Lạc Long Quân.
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Như đã nói ở trên, ‘Osiris trở thành một vị thần có tầm vóc gần như ngang hàng
với thần mặt trời tạo hóa Re’ nghĩa là Osiris có một khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa
như Lạc Long Quân. Ở cõi trên, Lạc Long Quân có khuôn mặt tạo hóa sinh tạo
của Thần Nông, đội lốt Thần Nông.
.Osiris có khuôn mặt lưỡng thế như Lạc Long Quân.
Osiris cai trị hai cõi âm dương như Lạc Long Quân. Như đã nói ở trên, Osiris có
một khuôn mặt ngự trị cõi âm. Osiris được thờ phượng khắp nơi ngoại trừ ba
địa phận và trong 42 ngôi đền thờ các vong nhân (người chết) gọi là Serapeums
(chú ý Sera- gần cận với Phạn ngữ sara, nước liên hệ với cõi âm), nổi tiếng nhất
là ở Abydos và Busiris.
Ở hình linh thú ở trên, ta cũng thấy rõ điểm này. Thứ nhất qua hình mặt trời âm
đĩa tròn cõi thế gian và mặt trăng ban đêm cõi âm và thứ hai qua linh thú rắn có
đầu là người già ứng với khuôn mặt vua mặt trời lặn cai trị cõi thế gian và đuôi
có đầu cáo Anubis, vị thần tẩm liệm ở cõi âm ứng với khuôn mặt Diêm Vương
của Osiris và Lạc Long Quân.
Như thế Osiris ngự trị cả cõi dương và cõi âm, vị thần của sinh tạo của sự sống
và của sự chết, tái sinh và hằng cửu như Lạc Long Quân.
.Osiris có khuôn mặt tam thế như Lạc Long Quân.
Thật ra Osiris và Lạc Long Quân có mặt ở cả ba cõi Tam Thế. Như đã nói ở
trên, Osiris và Lạc Long Quân có khuôn mặt tạo hóa ở cõi Thượng Thế và
khuôn mặt lưỡng thế ở cõi giữa thế gian Trung Thế và Hạ Thế. Khuôn mặt tam
thế thấy rõ qua vương miện của Osiris trong hình dưới đây:
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Osiris với vương miện ngự trị tam thế.
Vương miện túi mầu đen nghiêng về nước, cõi âm, người cũng có mầu đen thái
âm mang tính trội diễn tả Hạ Thế. Hai hình sừng cong trắng diễn tả thái dương
Thượng thế ngành âm.
Khuôn mặt thế gian Trung Thế ở đây được diễn tả bằng cặp sừng ngang gợn
sóng. Hai chiếc sừng là hai nọc, lửa. Sừng nằm ngang chỉ cõi bằng cõi giữa.
Gợn sóng chỉ nước. Sừng ngang gợn sóng chỉ lửa-nước đất thế gian Trung Thế.
Sừng ở đây giống sừng dê nên phải vẽ gợn sóng để diển tả lửa nước, ở văn hóa
Việt Nam thì là sừng trâu nước. Ta thấy rất rõ Lạc Long Quân và Osiris có
khuôn mặt tam thế ngành nòng âm.
.Osiris và Lạc Long Quân đều sinh con theo cách thần kỳ.
Như đã biết, Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh ra bọc trứng Lang Hùng là do giao
hòa khí nòng nọc, âm dương của vũ trụ, trời dất. Osiris và Isis sinh ra Horus khi
Osiris đã chết. Thi hài Osiris bị Seth chặt ra từng mảnh đem ném ra khắp nơi.
Isis thâu nhặt lại, tái tạo lại xác chồng nhưng thiếu mất bộ phận sinh dục vì đã bị
cá ăn mất. Isis biến thành chim làm những nghi thức thần kỳ để thụ tinh cùng
xác chồng đã mất bộ phận sinh dục.
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.Osiris có các vị thần phụ tá như:

Cân trái tim người chết.
Để ý trong hình cân trái tìm này Osiris ngồi trong ô chữ nhật góc phải
cũng mặc toàn đồ trắng tinh và cũng có râu dài như Lạc Long Quân.
-Cá sấu
Vị thần cá sấu phụ tá cho thần cò Toth, kẻ chết nào bị loại không cho về miền
vĩnh cửu thì giao cho vị thần cá sấu này xé xác.
Lưu ý cá sấu thường thay rắn là khuôn mặt biểu tượng cho cõi âm ví dụ như
người Dayak, một tộc Bách Việt có truyền thuyết con trai của vị chúa tể
Malatara sống dưới sông sâu hay địa ngục là một con cá sấu hay có thể đẻ ra cá
sấu. Thuyền Phán Xét Linh Hồn trên thạp đồng Đào Thịnh có mũi hình cá sấu
gharial có sừng thịt ở mõm thay vì là rắn nước và đuôi có hình đầu chim mỏ cắt
(Thạp Đồng Đào Thịnh).
Ngoài ra, Ai Cập cũng thờ thần cá sấu có tên là Sobek hay Suchos. Sobek có
So- là Sấu, Suchos có su- là sú, sấu. Sú chính là Mường Việt cổ Khú. Lạc Long
Quân Mường Việt cổ gọi là ‘Bua Khú Lường vường’.
Thần cá sấu cũng có một khuôn mặt là thần mặt trời nhô lên từ nước và mang
tính sinh tạo như Lạc Long Quân.
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Thần Mặt Trời Nước Cá Sấu ở đền Kom Ombo (ảnh của tác giả).
Hình trên cho thấy thần cá sấu có vương miện là mặt trời đĩa tròn mang âm tính
có con rắn liên hệ với nước, cho biết là mặt trời dòng nước. Thần cầm biểu
tượng Ankh, ‘Chìa Khóa Sự Sống’ cho thấy thần có một khuôn mặt sinh tạo, tạo
hóa… Thần Cá Sấu Mặt Trời Nước sinh tạo này là một khuôn mặt của nhánh
Giao Việt Lạc Long Quân.
Hiển nhiên cá sấu này liên hệ với khuôn mặt vật biểu cá sấu Lạc Lạc Long
Quân.
-Chó Anubis
Trong Ngày Phán xét, người chết phải khai hết sự thật những việc họ đã làm khi
còn sống, cân trái tim với lông sự thật cho biết người đó nói thật hay nói dối.
Như vừa nói ở trên, Anubis tương ứng với khuôn mặt chó âm, cáo chồn Lạc của
Lạc Long Quân, tương ứng với con chó phán xét linh hồn người chết thấy trên
hình thuyền trên trống đồng Ngọc Lũ I và các trống họ hàng và con chó ngao
của Phật giáo.
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-Thần cò Thoth
Thần cò Toth hay Thoth cũng được coi là thần mặt trăng liên hệ với khuôn mặt
‘ông trăng mà lấy bà giời’ của Lạc Long Quân. Cò Toth như thế là cò trăng, cò
đêm tương ứng với vật biểu cò vạc, cò lạc của Lạc Long Quân.
.Lưỡng Hà và La Hy
Trong nhiều truyền thuyết ở Lưỡng Hà và của văn hóa La Hy cổ cũng có các vị
thần giống như Lạc Long Quân sống lưỡng thế, sống trên trần một thời gian rồi
xuống cõi âm sống một thời gian như Dumuzi của Lưỡng Hà, Adonis và
Aphhropdite hay Persephone và Hades (Stephen Oppenheimer).
-Ấn Độ
Lạc Long Quân có những khuôn mặt tương đồng với thần Vishnu của Ấn giáo.
Vị thần này được cho là thần Bảo Vệ giống như khuôn mặt bảo vệ, sinh tạo của
Lạc Long Quân. Lạc Long Quân cũng như các vị thần già râu dài là những vị
thần bảo vệ như thấy qua sự kiện là Lạc Long Quân khi chia tay với các con về
thủy phủ, dặn các con khi nào hữu sự thì gọi ông về cứu giúp vì thế con dân
Việt khi gặp nguy khốn thường gọi “Bố ơi, Bố ở đâu về cứu giúp chúng con” và
như đã nói ở trên, cả đế quốc Aztec đã sụp đổ vì vị vua Aztec lúc đó tưởng lầm
Hernán Cortés là vị thần râu dài của mình trở về cứu giúp họ.
Vishu cũng có cốt mây, nước nên thường diễn tả bằng mầu xanh lam, có chỗ ở
trong vũ trụ vật thể là biển sữa Ksheera Sagara, thường nằm nghỉ ngơi trên
con rắn thần tổ nghìn đầu Ananta Shesha. Vishnu có một khuôn mặt là vị
thần cá sấu ở sông Hằng.
Vishnu được thờ phượng như Mukunda, đấng Chí Tôn giúp con người thoát
vòng luân hồi khỏi thế tục về cõi hằng cửu nghĩa là cũng có một khuôn mặt liên
hệ với cõi âm sinh tạo như Lạc Long Quân.
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Vân vân và vân vân…
Ấn Độ cũng có một vị vua cai trị cả hai cõi âm dương là Yama. Trong kinh
Veda, Yama thoạt khởi đầu cũng là một vị vua của cõi thế gian sau nhờ khám
phá ra sự bí mật của bất tử nên trở thành chúa tể âm thế, nơi được coi là đất vĩnh
cửu trường sinh. Cõi âm dưới nước là nơi phán xét con người sau khi chết,
những kẻ hiền lương được ở lại sống vĩnh cửu, trường sinh. Từ Yama có Yamlà nước, biển. Yam- biến âm với Việt ngữ đầm (hồ). Người Trung Hoa có Diêm
vương với Diêm chính là Yam-.
Như thế Lạc Long Quân và Vishnu có những nét tương đồng.

ĐỐI CHIẾU VỚI MẸ TỔ ÂU CƠ.
Ta có thể nhận diện và kiểm chứng danh tính và bản thể của cha tổ Lạc
Long Quân qua mẹ tổ Âu Cơ. Lạc Long Quân và Âu Cơ có hai khuôn mặt
chính là hôn phối vợ chồng đối nghịch nhau (tương phản) và tương đồng
bản thể huyết thống anh chị em ruột. Trong truyền thuyết Việt Nam các
nhà nho đã cố tình viết cho Lạc Long Quân và Âu Cơ là anh em họ để
tránh loạn luân. Tuy nhiên trong vũ trụ giáo, trong Dịch, Lạc Long Quân
và Âu Cơ nhìn theo một diện nào đó là anh em ruột. Nhìn theo những
Dịch tương đồng huyết tộc thì cả hai là anh em ruột ví dụ như trong Dịch
Ai Cập cổ dựa theo Cửu Thần Ennead thì Isis, hình bóng của Âu Cơ và
Osiris, hình bóng Lạc Long Quân là hai anh em ruột có một khuôn mặt
đồng bản thể huyết tộc chỉ khác tính âm dương, nữ, nam.
Ta cũng thấy rõ trong Dịch Cửu Thần Ai Cập cổ, Isis là con gái của thần
Keh, hình bóng của Kì Dương Vương. Như thế Âu Cơ cũng có thể có một
khuôn mặt là con gái của Kì Dương Vương như đã biết Đế Lai cha của Âu
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Cơ có một khuôn mặt là Đế Đất, Đế Đai. Như thế rõ ràng Âu Cơ và Lạc
Long Quân đều có thể là con của Kì Dương Vương .
Hai khuôn mặt tương phản và tương đồng huyết tộc này trong nhiều nền
văn hóa được diễn tả qua sự việc anh chị em ruột thịt lầy nhau. Chúng ta
cũng có truyền thuyết sáng thế Mường ba anh em Đá Cần, Đá Cài và
Nàng Kịt lấy nhau.
Phải lưu ý thêm là cả hai khuôn mặt kết hợp, hôn phối tương phản và
tương đồng huyết tộc còn ngược nhau về diện phái nam và phái nữ.
Ta có thể suy ra danh tính và bản thể của Lạc Long Quân qua sự hôn
phối với Âu Cơ.
Sau đây là những điểm chính yếu:
.Âu Cơ là Mẹ Tổ của Việt Nam.
Ngược lại thì Lạc Long Quân là Cha Tổ Việt Nam, ở cõi tạo hóa đội lốt
Thần Nông, mang hình bóng cha tổ của Bách Việt, của nhân loại phía nọc
âm thái dương.
.Mẹ Tổ Âu Cơ đội lốt Nữ Oa.
Lạc Long Quân đội lốt Thần Nông thái dương ở ngành nọc âm thái
dương.
.Mẹ Tổ Âu Cơ là Mẹ Tạo Hóa ngành nọc lửa thái dương.
Lạc Long Quân cũng có một khuôn mặt cha sinh tạo, tạo hóa ngành nòng
nước thái dương.
.Mẹ Tổ Âu Cơ là Nàng Lửa.
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Lạc Long Quân là Chàng Nước.
.Mẹ Tổ Âu Cơ là Mặt Trời Lửa Thái Dương Thần Nữ
Lạc Long Quân là Mặt Trời Nước Thái Dương Thần Nam. Thái dương
thần nữ Âu Cơ là mặt trời rạng sáng, nhật tảo mới nhô lên đầu núi chưa
có tia sang tỏa ra (mặt trời âm, nữ có hình đĩa tròn không tia sáng).
Trong Ai Cập cổ, nữ thần mặt trời Isis, hình bóng của Âu Cơ cũng là mặt
trời nhật tảo như thấy qua ‘Isis was Ra’s companion at the coming of
dawn’ (Wikipedia) (Isis là đồng hành của Ra vào lúc rạng động đang
đến). Ta thấy rõ thần mặt trời Ra là mặt trời tạo hóa, sinh tạo nên Isis
cũng có một khuôn mặt là mặt trời nữ rạng đông tạo hóa, sinh tạo và suy
ra Âu Cơ cũng vậy.
Ngược lại Lạc Long Quân là mặt trời lặn, hoàng hôn, mặt
trời đang đi xuống dưới chân núi.
Hai khuôn mặt mặt trời thái dương này đẻ ra các Lang Hùng cũng là mặt
trời thái dương.
.Về ban đêm, Âu Cơ giống như Isis, là ngôi sao lửa, sao thái dương, sáng
nhất tức sao Venus, sao Mai.
Lạc Long Quân là mặt trăng thái dương, trăng sừng, một thứ mặt trời
đêm.
.Mẹ Tổ Âu Cơ là Không Gian Lửa, Thái Dương
Ở ngành nòng âm O, Lạc Long Quân là không gian thái âm Nước mang
nam tính, nọc tính.
.Mẹ Tổ Âu Cơ có cốt là chim lửa.
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Lạc Long Quân là rắn nước mang dương tính.
.Mẹ Tổ Âu Cơ có khuôn mặt Núi, Non.
Lạc Long Quân có khuôn mặt là Nước Dương, Biển.
Âu Cơ là đầt lửa, thái dương phía nữ như vùng đất núi, ruộng rẫy gọi là
nương (nương biến âm với nường, nàng), ruộng khô mang tính lửa thái
dương (vì thế Âu Cơ mới có vật biểu là bánh chưng vuông; hình vuông là
dạng thái dương của hình tròn)… Ngược lại Lạc Long Quân là núi âm,
non, ruộng thấp, ruộng nước mang tính thái âm (Lạc điền)
.Mẹ Tổ Âu Cơ là Nước Nguồn
Vì có khuôn mặt núi nên Âu Cơ có khuôn mặt nước từ trong núi chẩy ra,
nước nguồn chẩy ra từ núi. Lạc Long Quân là nước lửa, nước dương,
nước chuyển động, sông, biển.
Theo Dịch Học
Nhìn dưới lăng kính Dịch, các khuôn mặt chính của Mẹ Tổ Âu Cơ có thể
viết bằng chữ viết nòng nọc vòng tròn-que thành các quẻ Dịch.
.Nàng O Lửa II là OII, Tốn với nghĩa lửa thái dương âm
Lạc Long Quân là Chàng I Nước thái âm OO tức Chấn IOO.
. Âu Cơ Tốn OII là Nàng O Thái Dương II, mặt trời âm thái dương.
Lạc Long Quân Chấn IOO là Chàng Thái Âm OO, mặt trời thái âm ngành
nọc thái dương.
. Âu Cơ Nàng O núi Thiếu Dương OI là OOI, Cấn, núi.
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. Lạc Long Quân Chàng I Nước OO thái âm Chấn IOO, lửa nước, nước
dương, biển.
. Âu Cơ Nàng Càn Khôn sinh tạo
Khuôn mặt tạo sinh, tạo hóa ở cõi trời thế gian tiểu vũ trụ cũng thấy rõ
qua Dịch.
Hai khuôn mặt Nàng Lửa Tốn mặt trời và không gian thái dương vừa
nói ở trên là Càn Khôn thái dương phía nữ, âm. Cùng một khuôn mặt
Tốn mà có lưỡng tính Càn Khôn thái dương. Đây là khuôn mặt nòng nọc,
âm dương nhất thể mang tính sinh tạo, cõi trời của Mẹ Tổ Âu Cơ ngành
nọc thái dương.
Với khuôn mặt sinh tạo nhất thể này Mẹ Tổ Âu Cơ mới sinh ra được bọc
trứng sinh tạo Tổ Hùng thế gian. Bọc trứng này mang tính nòng nọc, âm
dương nhất thể của ngành mặt trời thái dương. Bọc trứng mang âm tính
ứng với không gian và trăm con trai mang dương tính ứng với mặt trời.
Bọc trứng Tổ Hùng là bọc trứng nòng nọc, âm dương, càn khôn, vũ trụ
còn ở dạng nhất thể, ở`dạng trứng vũ trụ, thái cực ngành thái dương.
Mặt khác, như đã biết, qua Hậu Thiên bát quái, hai khuôn mặt Tốn và
Cấn của Mẹ Tổ Âu Cơ hôn phối với Càn và Khôn. Mẹ Tổ Âu Cơ có khuôn
mặt khôn càn, không gian-mặt trời, vũ trụ, tạo hóa.
Đối ứng lại Lạc Long Quân cũng có khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa phía
nòng nước lửa. Bọc trứng Âu Cơ-Lạc Long Quân nhìn theo diện nòng,
không gian, nước Lạc Long Quân sinh ra trăm Mẹ Nàng thái dương.
Kiểm chứng theo các loại Dịch ta thấy rất rõ:
. Lạc Long Quân Chấn hôn phối với Âu Cơ Tốn trong Tiên Thiên bát quái
Phục Hy ở cõi trên tạo hóa.
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.Lạc Long Quân Chấn hôn phối với Âu Cơ Cấn trong Dịch Lạc Việt hay
Dịch Âu Cơ-Lạc Long Quân ở cõi thế gian.
.Lạc Long Quân Chấn hôn phối với Đoài vũ trụ trong Hậu Thiên bát quái
Văn Vương. Ở đây Lạc Long Quân đi với Tỗ Hùng.
Biểu Tượng Của Mẹ Tổ Âu Cơ
.Mẹ Tổ Âu Cơ là Tiên
Mẹ Tổ Âu Cơ là nàng tiên, là giai nhân, người đẹp, son trẻ. Tiên sống
trên núi và ở cõi trời, cõi trên.
Lạc Long Quân là một cụ già sống ở vùng sông biển, cõi âm, cõi dưới.
.Mẹ Tổ Âu Cơ sống lưỡng thế cõi thế gian và cõi tiên, cõi trời trong khi
Lạc Long Quân sống lưỡng thế cõi thế gian và cõi âm.
.Chim biểu
Mẹ Tổ Âu Cơ có biểu tượng là chim lửa mái.
Lạc Long Quân có biểu tượng là chim nước đực chân có màng, chim
nước lửa.
.Thú biểu:
.Âu Cơ có thú biểu bốn chân mang tính thái dương ví dụ như nai sao
(như đã biết sao mang tính lửa thái dương) thuộc ngành lửa thái dương.
. Lạc Long Quân có thú biểu bốn chân thuộc loài nước thái âm mang
nam tính, thái dương (có sừng như trâu, có vi sừng như cá sấu).
.Linh vật:
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.Âu Cơ có linh thú Lân, chim hoàng.
Lạc Long Quân có rồng rắn không chân như rồng Naga của Ấn giáo, rồng
rắn của người Sasak ở đảo Lombok, Nam dương (xem Hình Bóng Âu Lạc
ở Đảo Lombok), giao long cốt cá sấu, rồng kỳ đà. Theo tương đồng huyết
tộc là con lân đực có sừng có cốt là loài tê giác.
.Vật biểu
-Âu Cơ Mặt trời âm rạng đông đĩa tròn nhật tảo không tia sáng biểu
tượng cho khuôn mặt âm thái dương ngành nòng.
Lạc Long Quân Mặt trời lặn, dương đĩa tròn mang tính thái âm nước
(như vòng tròn dầy, đậm nét, mầu tím…) biểu tượng cho khuôn mặt thái
âm ngành nòng thái dương.
-Âu Cơ có mặt trời có các tia sáng hình chữ V mang nghĩa nọc âm thái
dương biểu tượng cho khuôn mặt âm thái dương ngành nọc.
Lạc Long Quân có mặt trời có các tia sáng nọc mũi tên (mũi mác, răng
cưa, răng sói) ^ mang âm tính nước thái âm có nghĩa nọc dương thái
dương ngắn, êm dịu biểu tượng cho khuôn mặt dương thái âm ngành
nọc thái dương.
- Âu Cơ có mặt trời đĩa tròn có nọc tia sáng hình cánh hoa tròn đầu tổng
quát biểu tượng cho khuôn mặt thái dương nữ như hoa thị, hoa c úc…
Lạc Long Quân có mặt trời đĩa tròn có nọc tia sáng mang âm tính hình
cánh hoa nhọn đầu như mặt trời hoa hướng dương ví dụ mặt trời hoa
hướng dương của Aztec; tia sáng nọc âm hình loa kèn, búp măng, ngòi
bút lông… (Giải Độc Trống Đông, chương Ý Nghĩa Hình Mặt Trời).
- Âu Cơ có nón mặt trời quai thao mầu đỏ.
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Lạc Long Quân có khăn mỏ quạ. Theo duy dương, con quạ biểu tượng
cho mặt trời ngành nọc âm. Quạ vàng kim ô là chim biểu của mặt trời lặn
thái dương. Chim quạ ác biểu tượng cho mặt trời lặn thái dương (ác có A
là chữ nọc mũi tên,mũi mác, răng cưa, răng sói có nghĩa là nọc, dương,
lửa, mặt trời, thái dương sinh động) thấy rõ qua câu ‘Ác tà rồi thỏ ngậm
sương’. Quạ Vàng kim ô là chim biểu mặt trời lặn thái dương của Lạc
Long Quân ((mầu vàng là mầu âm thái dương, như đã biết Lạc Long
Quân đã có biểu tượng là Trâu vàng, Rùa vàng). Trong khi đó quạ đen là
biểu tượng cho mặt trời nước thái âm, cõi âm của Lạc Long Quân (mầu
đen là mầu thái âm, mầu cõi âm). Con quạ đen thường thấy trong mặt
trời trên các phướn tang ma ví dụ như ở chiếc phướn phủ quan tài ở ngôi
mộ Lady Dai ở Mã Vương Đồi, Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc

(ảnh của tác giả chụp tại Viện Bảo Tàng Trường Sa, Hà Nam, không được
dùng flash).

Phướn đám tang phủ quan tài mộ Lady Dai, ở Mã Vương Đồi, Trường
Sa, Hồ Nam, Trung Quốc, Tiền Tây Hán, 168 Trước Tây Lịch.
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Phướn hình chữ T, một dạng Cây Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ (dạng này
cũng thấy ở Ai Cập cổ, Maya) có khuôn mặt Trục Thế Giới mang tính chủ
để hồn người chết dễ đi về cõi trên.
Ở cõi trên, ở góc trên phải, mặt trời có con quạ đen là mặt trời âm và góc
trên trái có hình trăng sừng và con cóc, cả hai là biểu tượng trời trăng
sinh tạo cõi âm liên hệ với Lạc Long Quân.
Phụ nữ Việt Nam chit khăn mỏ quạ thường có mầu đen mang biểu tượng
dòng mặt trời nước thái âm Lạc Long Quân. Đi với khăn mỏ quạ, vấn
khăn trần hay có độn khăn hình con rắn, cũng là vật biểu của Lạc Long
Quân. Như đã thấy ở trên liên tộc Ao Naga, có tộc phái nam có trang
phục đầu hình vành tròn như phụ nữ Việt Nam vấn khăn hình rắn cuộn
tròn.
Ngoài ra, người Việt nữ và nam cũng có tục nhuộm răng đen, mầu nước
thái âm của Lạc Long Quân.
Như thế phụ nữ Việt Nam chít khăn mỏ quạ, vấn khăn, nhuộn răng đen
là con cháu của Lạc Long Quân và đội nón mặt trời là con cháu của Âu
Cơ.
-Lọng
Âu Cơ có lọng đĩa tròn hồng biểu tượng cho mặt trời mọc thái dương nữ
và lọng ống có tua gió biểu tượng cho khuôn mặt không gian thái dương,
gió âm.
Lạc Long Quân có lọng đĩa tròn mầu vàng biểu tượng cho mặt trời thái
dương nam và lọng ống có tua nước biểu tượng cho khuôn mặt không
gian thái âm.
-Chum vò, trống đồng
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Âu Cơ c ó chum, vò, thạp đất, đá, đồng, nhất là các loại dùng trong mai
táng có nắp hình mặt trời đĩa tròn không tia sáng.
Lạc Long Quân có trống đồng c ó mặt trời nước, sấm mưa, có hình dóng
sấm, tượng cóc/ếch…
-Tế thực
Âu Cơ có bánh chưng vuông.
Lạc Long Quân có bánh dầy.
…..

Kết Luận
Lạc Long Quân là Cha Sinh Tạo, Tạo Hóa, Mặt Trời Nước, Hoàng Hôn
Thái Dương, Không Gian Thái Dương, mặt trăng sừng, Thần Sấm mưa,
Cha Tổ Thế Gian, Thần Biển, Sông, Đất âm có nước, Đồi, Non, Ruộng
Nước, Cha Tổ Bách Việt ngành nòng thái dương, Cha Tổ Việt Nam,
Lạc Long Quân có mặt ở khắp ba cõi, tam thế. sống lưỡng thế cõi dương
gian và cõi âm, đặc biệt nhất là khuôn mặt sinh tạo ở cõi âm. Lạc Long
Quân là một vị thần Bảo Vệ.
Hôn phối với Âu Cơ thành dạng lưỡng hợp chim-rắn, Tiên Rồng,nguyên
lý căn bản của Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo, Dịch, cốt lõi của văn hóa
Việt.
Dựa vào danh tính và bản thể này ta có thể nhận diện được
chân tướng của Cha Tổ Lạc Long Quân và vất bỏ đi lớp vỏ bọc
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Trung Hoa và tất cả những suy diễn kịch cợm hiện nay về Cha
Tổ Lạc Long Quân.
Sự hôn phối của Mẹ Tổ Âu Cơ và Cha Tổ Lạc Long Quân dựa trên nguyên
lý nòng nọc, âm dương, Chim-Rắn, Tiên Rồng, cót lõi văn hóa Việt là cái
chìa khóa vàng giúp mở ra được những khúc mắc của các nền văn hóa cổ
thế giới. Hiện nay các nền văn hóa cổ thế giới mới chỉ được nhìn dưới
những góc cạnh ‘thầy bói sờ voi’. Phải nhìn dưới lăng kính Dịch lý trọn
vẹn mới thấu hiểu thực sự.
Ngược lại ta có thể tìm thấy những mắt xích đã mất của truyền thuyết cổ
sử Việt qua các nền văn hóa thế giới liên hệ.
Truyền thuyết Việt như lưỡng hợp Chim Rắn, bọc trứng Trăm Lang
Hùng, 50 Lang ngành Chim nòi Mẹ Lửa Âu Cơ và 50 Lang ngành Rắn
dòng Nước Cha Lạc Long Quân… không phải là thứ hoang đường
mà dựa trên triết thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo, Việt Dịch nòng
nọc vòng tròn-que; không phải là do các nhà nho Việt Nam bịa đặt ra mà
đã được ghi khắc lại trên trống đồng như trống Ngọc Lũ I, Quảng Xương
cách đây hàng ngàn năm. Các nhà nho sao chép lại các truyền thuyết, cổ
sử Việt vào những thế kỷ trước đây chỉ sửa đổi lại vì bị ảnh hưởng văn
hóa Trung Hoa ví dụ như Chim Rắn thành Tiên Rồng. Bổn phận chúng ta
là phải điều chỉnh lại, quăng đi lớp áo mão Trung Hoa.
Cũng xin nói thêm là có nhiều người thắc mắc và nghi ngờ khi thấy tôi so
sánh truyền thuyết cổ Việt với truyền thuyết Lưỡng Hà, Ai Cập cổ và thấy
chúng giống nhau như hình với bóng. Xin thưa, điểm này không phải là
hoang tưởng. Cách đây gần một thế kỷ James Churchward trong tác
phẩm Children of Mu (Những Đứa Con của Đất Mẹ Mu) đã cho rằng Lục
Địa Đất Mẹ (lúc đó còn dính liền với Đông Nam Á) có một nền văn minh
huy hoàng và là nguồn cội của văn minh loài người. Văn hóa Lục Địa Mẹ
phân tán đi khắp nơi. Hướng về phía Tây, đi tới vùng Lưỡng Hà bằng
con đường ông gọi là Naga Line (Con Đường Rắn) tức con đường sôn
biển, vùng đất thấp duyên hải ứng với Rắn Lạc Long Quân. Như đã biết,
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Người Cá Sumer Oannes, một tộc sống trên thuyền là hình bóng của
Long nhân, Long hộ, Người ở Nuớc, Vạn Chài của Giao Việt Lạc Long
Quân.
Gần đây, Stephen Oppenheimer trong Địa Đàng ở Phương Đông cũng đã
chứng minh vùng đất Sundaland dính liền với Đông Nam Á là cái nôi của
văn minh nhân loại, các truyền thuyết vùng Lưỡng Hà trong đó có Ai Cập
cổ có thể đã đến từ Sundaland vì chúng có những điểm tương đồng.
Sự tương đồng giữa truyền thuyết và cổ sử Việt với Ai Cập cổ, Lưỡng Hà
là một bằng chứng nữa cho thấy Đông Nam Á cổ nằm trong cái nôi của
văn minh loài ngưòi, từ đó phát tán đi khắp nơi. Trống đồng nòng nọc,
âm dương của đại tộc Đông Sơn là một bộ sử đồng ghi khắc lại cái vũ trụ
quan, nhân sinh quan, cái cốt lõi văn hóa của nền văn minh huy hoàng
đó.

BS Nguyễn Xuân Quang
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