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NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI CÓ KHỐI 

LỬA ÂM 

Nguyễn Xuân Quang 

Qua chương Ý Nghĩa Hình Mặt Trời Trên Trống Đồng trong Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, 

Âm Dương Đông Nam Á ta đã biết về cấu tạo mặt trời gồm có hai phần chính là khối lửa (solar 

mass) và ánh sáng (sun light). Khối lửa có thể coi như chính là mặt trời. 

Mặt trời trong Vũ Trụ giáo có khối lửa mang hình dạng khác nhau, có ánh sáng khác nhau (như 

đã biết, ánh sáng dương nọc tia sáng, ánh sáng âm nòng vòng sáng, số ánh sáng lẻ dương, số ánh 

sáng chẵn âm, hình dạng mang tính nòng nọc, âm dương của ánh sáng như dài, ngắn, sắc, nhọn, 

nét thẳng có góc cạnh dương, nét cong âm…), được diễn tả bằng hình ngữ khác nhau, mang ý 

nghĩa khác nhau tùy theo tính thái âm dương dựa theo Vũ Trụ giáo, theo Dịch lý. 

Ta đã giải đọc hầu hết các trống theo diện ánh sáng: đó là nhóm trống ánh sáng dương nọc tia 

sáng (như tiêu biểu là trống đồng âm dương Ngọc Lũ I) và ánh sáng âm nòng vòng sáng (như 

tiêu biểu là trống Đào Xá). 

Bài viết này sẽ giải đọc các trống có mặt trời với khối lửa khác nhau theo tính nòng nọc, âm 

dương trong Vũ Trụ giáo. 

Mặt trời trên trống đồng âm dương mang tính âm dương nên cũng giống như ánh sáng có tính 

nòng nọc, âm dương, khối lửa của mặt trời cũng mang tính nòng nọc, âm dương. 

PHÂN LOẠI MẶT TRỜI TRÊN TRỐNG ĐỒNG ÂM DƯƠNG THEO KHỐI LỬA MẶT 

TRỜI (solar mass). 

Hình khối lửa mặt trời tùy theo độ sáng ta có thể thấy dưới các hình dạng khác nhau. Khi mặt 

trời sáng chói làm lóa mắt, lóa chóa không thể nhìn rõ được hình dạng của khối lửa mặt trời thì ta 

chỉ cảm nhận thấy một khối sáng bắn tung té ra các tia lửa. Đây là mặt trời cực sáng và được 

diễn tả bằng hình khối lửa có góc cạnh sắc nhọn khiến mặt trời trống giống hình ngôi sao tỏa ra 

ánh sáng. Khi mặt trời ít sáng dần (như mặt trời xế chiều) ta có thể thấy được hình dạng khối lửa 

mặt trời là một đĩa tròn, một vòng sáng. Độ sáng giảm nữa, (như mặt trời hoàng hôn) ta có thể 

thấy khối lửa có hình tròn rất rõ, được diễn tả bằng một vòng tròn có độ dầy đậm tăng dần hay 

bằng hai hoặc 3 vòng tròn đồng tâm. 

Dựa vào hình dạng khối lửa ở tâm mặt trời ta có thể phân loại mặt trời như sau: 

Mặt Trời Nọc Dương Khối Lửa Sáng Chói, Nóng Cháy. 

Mặt trời loại này sáng chói, rạng ngời chỉ thấy một khối lửa lóe sáng, không thể nhìn thấy khối 

lửa của mặt trời được, nên thường diễn đạt bằng một khối lửa có góc cạnh sắc nhọn. Nói nôm na 

là mặt trời sáng chói, chói chang. Nói theo Dịch là mặt trời khối lửa rạng ngời, thái dương, Càn. 
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Có nhiều nhà nghiên cứu trống đồng gọi hình này là “ngôi sao” hay “ngôi sao mặt trời” (“solar 

star”). Gọi như thế là sai. Như đã biết thật sự không có ngôi sao là vật sáng âm, ban đêm trên 

trống đồng nòng nọc, âm dương. Đây không phải là ngôi sao mà là mặt trời rạng ngời, mặt trời 

chói chang. Nhân loại có rất ít tộc thờ ngôi sao mà phần lớn thờ mặt trời. Tôi gọi khối lửa mặt 

trời cực sáng, cực nóng, chói lòa, thái dương này là khối lửa mặt trời hình cầu gai. Tiêu biểu là 

mặt trời trên trống Ngọc Lũ I. 

 

Mặt trời trên trống Ngọc Lũ I. 

Đây là mặt trời nọc nóng cháy. Phần lớn các mặt trời trên trống đồng âm dương của đại tộc Đông 

Sơn có hình dạng này vì trống đồng nòng nọc, âm dương là trống biểu của ngành nọc mặt trời 

thái dương. Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt là trống biểu của các Vua Mặt Trời Hùng 

Vương di duệ của thần mặt trời thái dương Viêm Đế của chủng Người Việt Mặt Trời Rạng Ngời. 

Mặt Trời Nọc Dương Khối Lửa Sáng Dịu. 

Lúc này khổi lửa mặt trời nhìn thấy rõ được dưới dạng có hình vòng tròn kín bao quanh. Nhìn 

tổng quát đây là một loại mặt trời có khối lửa đĩa tròn. Nói theo Dịch đây là mặt trời khối lửa 

nòng Khôn (có thể Khôn âm Chấn hay Khôn dương Đoài vũ trụ). 

Cần phải phân biệt mặt trời khối lửa đĩa tròn này thấy trong hai trường hợp, một là mặt trời đĩa 

tròn đích thực là đĩa tròn không có ánh sáng tỏa ra và hai là mặt trời khối lửa đĩa tròn có ánh 

sáng tỏa ra. 

.Trường hợp thứ nhất mặt trời đĩa tròn đích thực là đĩa tròn không có ánh sáng tỏa ra. 

Như đã biết, trường hợp này mặt trời đĩa tròn có hai khuôn mặt theo tính nòng nọc, âm dương 

của hai ngành nòng nọc, âm dương. 

Đó là mặt trời đĩa tròn của phía nòng âm và mặt trời đĩa tròn của phía nọc dương mang tính sinh 

tạo, tạo hóa hay đại diện cho phía nòng âm. 

a. Khuôn mặt thứ nhất thuần âm của phía nòng âm là khuôn mặt mặt trời đĩa tròn nữ như mặt trời 

của thái dương thần nữ Amaterasu trên lá cờ Nhật Bản. 

Tính theo chu kỳ của ngày thì mặt trời đĩa tròn nòng nữ thái dương là mặt trời tinh mơ, tảng 

sáng, nhật tảo, mặt trời còn mang tính âm của đêm (lúc này chưa có ánh sáng tỏa ra). Chúng ta 

có truyền thuyết tương ứng với Thái dương thần nữ Âu Cơ là bà Nhữ Nhương ở làng Diềm, xã 

http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/08/mt.jpg
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Hòa Long, huyện Yên Phong được thờ trong một ngôi nghè nhìn ra vực Lở có tên chữ là Nhật 

tảo… (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt, chương Âu Cơ, Thái Dương Thần Nữ). 

Như đã biết loại mặt trời đĩa tròn nữ này không có mặt trên trống đồng nòng nọc, âm dương của 

đại tộc Đông Sơn mà chỉ có trên gương đồng hay trên cồng. 

b. Mặt trời đĩa tròn của phía nọc dương mang tính sinh tạo, tạo hóa hay đại diện cho phía nòng 

âm. 

Đây có thể là mặt trời mang tính sinh tạo, tạo hóa của phía nọc dương (ở cõi sinh tạo, nguyên 

sinh, nọc dương có hình là một vi hạt tròn như chữ chấm nọc xem Chữ Nòng Nọc) như mặt trời 

đĩa tròn Ra (Re) của Ai Cập cổ, mặt trời đĩa tròn có con quạ vàng, con quạ ba chân của Trung 

Hoa… hay vào thời phụ quyền cực đoan, phái nam thay thế phái nữ, cha thay thế mẹ. Trên trống 

đồng nòng nọc, âm dương biểu tượng cho ngành nọc mặt trời thì mặt trời đĩa tròn này là mặt trời 

âm nam đại diện cho mặt trời đĩa tròn nòng nữ 

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt là mặt trời hoàng hôn Lạc Long Quân đại diện cho mặt 

trời tinh mơ (nhật tảo) Âu Cơ hay một khuôn mặt mặt trời âm nam của một trong 50 Lang Hùng 

theo mẹ Âu Cơ lên núi. 

.Trường hợp thứ hai mặt trời khối lửa đĩa tròn có ánh sáng tỏa ra. Ta có hai khuôn mặt tùy theo 

ánh sáng âm và dương. 

-Áng sáng âm nòng vòng tròn. 

Như đã biết qua chương Nhóm Mặt Trời Có Ánh Sáng Âm Nòng Vòng Sáng, loại trống này rất 

hiếm như trường hợp hi hữu là trống Đào Xá. 

-Ánh sáng dương nọc tia sáng. 

Hầu hết trên trống đồng nòng nọc, âm dương mặt trời có ánh sáng nọc tia sáng dương, thái 

dương. Ví thế thường thấy mặt trời có khối lửa đĩa tròn này đi kèm với tia sáng nọc mũi tên (mũi 

mác, răng cưa, răng sói). 

Ví dụ 
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Trống đồng Mèo Vạc III. 

 

Trống đồng Mèo Vạc III. (nguồn: Phạm Huy Thông và các cộng tác viên).  

 

Tổng quát 

Chỉ xin chú tâm nói tới các điểm chủ yếu. 

Trống tìm thấy ở xã Mèo Vạc, tỉnh Hà Tuyên. 

Trống không còn làm theo bố cục qui ước chính thống vì trống đã quá muộn (loại Đ-III-4). 

.Thượng Thế 

Vỏ hư vô hay vỏ không gian ở đây là một phần của vành giới hạn gồm hai vành trống không 

mang nghĩa hai âm, thái âm. Sự diễn tả này không còn theo qui ước chính thống nhưng cho biết 

hư không cực hóa hướng về Khôn thái âm Chấn trước. 

Mặt trời 

Ỡ đây mặt trời thấy được đĩa tròn là mặt trời có khối lửa sáng dịu. Mặt trời có 12 nọc tia sáng 

Cấn tầng 2. Như đã biết qua nhóm trống cóc/ếch Cấn có một khuôn mặt chính hôn phối với Chấn 

(Âu Cơ Cấn Núi hôn phối với Lạc Long Quân Sấm mưa, Biển). Vì thế mà vỏ hư không, không 

gian là một phần của hai vành giới hạn trống không thái âm Chấn như đã nói ở trên. 

Những nọc tia sáng ở đây có âm tính nên chỉ mang tính rạng ngời không còn chói chang, cực 

sáng nên không còn sắc nhọn có góc cạnh như mũi tên, mũi lao, mũi rìu như ở mặt trời có khối 

lửa cầu gai thái dương. Các nọc tia sáng ở đây ở phần dưới có hình bầu phình và ở phần trên 

thon nhọn trông như một cánh hoa nhọn đầu. 

 

http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/08/meo-vac-iii.jpg
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Lưu ý 

Xin nhắc lại ánh sáng hiệp (accord) theo tính nòng nọc, âm dương của mặt trời (mặt trời càng 

sáng, càng nóng càng mang dương tính thì nọc tia sáng càng cũng càng mang dương tính tức 

càng dài, càng nhọn, càng sắc, càng có nét thẳng, góc cạnh… Ngược lại mặt trời càng mang âm 

tính thì nọc tia sáng càng mang âm tính tức càng dịu, càng mát, càng ngắn, càng cùn, càng cong 

giống như đầu bút lông, cánh hoa như mặt trời hoa hương dương của Aztec, mặt trời hoa thị của 

Việt cổ, hoa cúc của thái dương thần nữ Amatearsu Nhật Bản). 

Không gian 

Các khoảng không gian giữa tia sáng trống không mang tính Khôn. Trong có các hình thái đơn 

đồng nhất là các chữ viết 

nòng nọc vòng tròn-que hình hai vòng tròn đồng tâm, thái âm, nước. Hình thái đơn đồng nhất 

này cho biết trống chỉ là 

trống biểu của một tộc. Hai vòng tròn đồng tâm thái âm ở đây không có chấm nọc dương nên 

khuôn mặt thái âm nước mang tính nước âm. Như thế không gian là Khôn âm nước đi với Chấn 

phía nòng âm. Mặt trời và không gian cho biết vũ trụ mang tính thái âm và khuôn mặt Chấn 

mang tính chủ. 

Các vành giới hạn 

Vành giới hạn gồm hai vành trống không thái âm như đã nói ở trên. 

Ba vành vận hành. 

Gồm có hai vành trống không lớn mang tính Khôn kẹp giữa một vành nọc âm thái dương hình 

đường rầy hay các thanh thang đứng (răng lược). Như thế ở đây cho thấy trống có khuôn mặt 

Khôn thái dương Chấn mang tính chủ của ngành nọc âm thái dương.  

.Trung Thế 

-Vùng đất 

Không có cảnh sinh hoạt nhân sinh, chỉ có một vành trống không rất lớn. 

Không có vành chim cò chỉ có một vành trống không nhỏ. 

Ba vành ngoài biên. 

Hai vành ngoài cùng là hai vành đường rầy hay hình các thanh thang đứng (răng lược) nọc âm 

thái dương kẹp giữa một vành hai vòng tròn đồng tâm, thái âm. 
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Ba vành này cho biết trống có một khuôn mặt chủ là Chấn nước âm của nhành nọc âm thái 

dương. 

.Không có các tượng cóc/ếch như các trống mặt trời 12 nọc tia sáng khác. Đây không phải là 

trống nằm trong nhóm trống sấm mưa. 

-Vùng Nước 

Tang trống có các vành giống ở biên trống. 

.Hạ Thế 

Đế trống có trang trí các đường chỉ nhỏ tức nòng âm cho biết là cõi âm. Đế trống không 

còn giữ chính thống. 

.Trục Thế Giới 

Có các vành giống ở biên trống. 

Tóm lược 

Tóm lại trống Mèo Vạc III này là trống có khối lửa âm đĩa tròn với các nọc tia sáng mang 

âm tính hình cánh hoa nhọn đầu. Trống có khuôn mặt lưỡng hợp Cấn/Chấn mang tính chủ 

nhưng không có tượng cóc/ếch và các biểu tượng khác của sấm như vành sóng sấm gầm, dóng 

sấm… khuôn mặt Chấn ở đây mang tính sinh tạo, tạo hóa nghiêng nhiều về phía nhánh nọc âm 

thái dương. 

Trống là trống biểu của một tộc thuộc nhánh nọc âm thái dương. 

Trống là trống muộn diễn đạt không còn theo qui ước nhưng cái giá trị của trống là ở chỗ nó cho 

biết khối lửa mặt trời 

cũng mang tính nòng nọc, âm dương. 

Đối chiếu với truyền thuyết cổ sử Việt là trống biểu của Chấn âm đại diện cho phía thái dương 

thần nữ Âu Cơ. 

Mặt Trời Nọc Dương Khối Lửa Mát Dịu. 

Lúc này khối lửa mang thêm nhiều âm tính nên nhìn thấy khối lửa rõ hơn dưới dạng có hai hình 

vòng tròn kín đồng tâm bao quanh. Hai vòng tròn là hai nòng, hai âm là thái âm. Nói theo Dịch 

đây là mặt trời khối lửa thái âm ở tầng tứ tượng. 
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Ví dụ 

Trống Lãng Ngâm 

 

Mặt trời trên trống Lãng Ngâm (Hà Bắc). Hình trích trong Trịnh Sinh, Nhân Chiếc Trống Đồng 

Đông Sơn Mới Tìm Được ở Triết Giang, Trung Quốc (Khảo Cổ Học 3-97, tr.56). 

Trống thuộc loại trống tí hon, minh khí, rất nhỏ cao 4, 6 cm, đường kính mặt trống có 3cm, 

đường kính đáy 7,5cm. 

Mặt có mặt trời có khối lửa mát dịu hình đĩa tròn gồm hai vòng tròn thái âm tạo thành một vành 

tròn và có 12 nọc tia sáng Cấn tầng hai. Với khuôn mặt khối lửa thái âm nên trống có khuôn mặt 

chủ là Cấn/Chấn. Những nọc tia sáng ở đây mang âm tính, ngắn, mập. Đây là mặt trời nòng nam 

Chấn cõi nước, cõi âm. Ở giừa mặt trời có quai cầm hay treo. Đây là dạng trống chuông (bell-

drum). 

Khoảng không gian giữa các nọc tia sáng chỉ có các sọc xéo song song với 1 cạnh của nọc tia 

sáng mang nghĩa đơn giản là không gian Khôn. Ở đây là Khôn nòng âm. 

Phần còn lại của mặt trống chì có hai vành: một vành có các vạch xéo hình sóng cuộn trông như 

dây thừng mang nghĩa Khôn âm Chấn cõi nước, cõi âm. Đây là dạng sóng cuộn tròn đầu mang 

âm tính ngược với dạng sóng cuộn nọc nhọn mang dương tính. Tôi gọi là vành sóng cuộn tròn 

bện thừng. 

Bên ngoài là vành sáng Khôn. 

Trống có mặt trời 12 nọc tia sáng Cấn/Chấn nhưng không có tượng cóc/ếch nên không thuộc 

nhóm trống sấm mưa. Ở đây là trống minh khí làm bùa phù trợ cho người chết nên mang nghĩa 

tái sinh, sinh tạo. 

Tang và dưới chân thân trống cũng có vành sóng cuộn dây thừng như ở biên trống. 

http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/08/lang-ngam-2.jpg
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Trụ trống có các đường gạch ngắn song song liên hệ với Khôn. 

Chân: không có hoa văn. 

Tóm lại 

Đây là trống chuông nòng nam mặt trời có khối lửa đĩa tròn có một vành tròn sáng có 12 nọc 

tia sáng Cấn hôn phối với Chấn nước, cõi âm mang nghĩa sinh tạo, vĩnh cửu, tái sinh. Vì thế 

trống này là trống minh khí được dùng làm vật tùy táng chôn theo người chết. Trống thuộc loại 

trống chuông có quai cầm hay treo ở mặt trống. Ở một vài trống còn tìm thấy cái dùi chuông bên 

trong cho thấy trống cũng dùng trong nghi thức mai táng, tín ngưỡng. Trống có thể dùng gọi hồn 

và dùng như vật hướng dẫn, thông hành đưa hồn về cõi trên để được tái sinh hay về miền vĩnh 

cửu, hằng cửu . Điều này giải thích mặt trời là mặt trời nòng, âm, nước nơi cõi âm hằng cửu. 

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, đây là một khuôn mặt trời cõi nước Chấn Lạc Long 

Quân có một khuôn mặt đội lốt Long Vương có thủy phủ, cõi âm ở Vịnh Hạ Long. 

Mặt Trời Nọc Dương Khối Lửa Mát Lạnh. 

Đây là mặt trời có khối lửa mang tính âm cực độ, thuần âm, “siêu âm”. Khối lửa có ba vòng tròn 

đồng tâm hay hai vành tròn bao quanh. Ba vòng tròn là ba nòng âm OOO tức quẻ Khôn trong 

chữ viết nòng nọc vòng tròn-que. Khối lửa thuần âm, thái âm ở cõi trên không gian này mang 

tính sinh tạo, tái sinh. 

Ví dụ 

Trống minh khí Trung Mầu (Gia Lâm, Hà Nội): 

 

Trống Trung Mầu (hình trích trong Trịnh Sinh, Nhân Chiếc Trống Đồng Đông Sơn Mới Tìm 

Được Ở Triết Giang, Trung Quốc) (Khảo Cổ Học 3-97, tr.56). 

http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/08/trung-mau.jpg
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Trống na ná giống trống Lãng Ngâm. Mặt trời cũng có 12 nọc tia sáng nhưng ở đây có ba vòng 

tròn tạo ra hai vành 

sáng bao quanh đĩa mặt trời. 

Phía còn lại của mặt trống có sáu vòng tròn (kể cả vành bọc trứng vũ trụ), đây có thể coi như là 

ánh sáng âm nòng vòng 

sáng như thấy ở trống Đào Xá. Số 6 là số âm thái dương. Như thế trống này có một khuôn mặt 

mang tính âm thái dương. Điểm này cũng thấy là ở trụ trống cũng có thêm vành hình nọc tháp 

nhọn mang dương tính thái dương. Vì là trống minh khí gắn bó với cõi âm nên khuôn mặt Chấn 

cõi âm mang tính chủ. 

Đây là trống nòng Khôn thái dương có khuôn mặt Cấn/Chấn thái dương mang tính chủ. 

Trống Minh Khí Làng Vạc (Nhệ An). 

 

Mặt trống minh khí Làng Vạc (nguồn: Nguyễn Văn Huyên, tr.290). 

Trống thuộc loại minh khí, rất nhỏ. Mặt có mặt trời có khối lửa đĩa tròn có ba vòng tròn tạo 

thành hai vành tròn có 10 nọc tia sáng Khảm tầng 2. Khảm tương giao với Li tương thuận với 

Chấn, Càn. Ở đây là trống minh khí nên nhánh Chấn mang một khuôn mặt mang tính chủ. 

Vành sát mặt trời hình sóng cuộn tròn bện thừng chuyển động mang nghĩa nước dương chuyển 

động Chấn. 

Vành ngoài là vành trống trắng mang tính Khôn. 

Hai vành diễn tả Chấn vũ trụ mang tính sinh tạo, tạo hóa. 

Ở giữa mặt trời cũng có quai cầm hay treo. Đây là dạng trống chuông. 

http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/08/lang-vac-nvh.jpg
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Khoảng không gian giữa các nọc tia sáng có hình nọc hình tháp nhọn trong có các sọc xéo song 

song với một cạnh của nọc tia sáng diển tả đá mang nghĩa Li. 

Như thế mặt trời có nọc tia sáng Khảm nằm trong không gian Li theo lưỡng hợp Khảm/Li của 

nhánh Chấn sinh tạo tạo hóa. 

Phần còn lại của mặt trống có hai vành: một vành Chấn nước vận hành hình sóng cuộn vòng tròn 

kép có chấm có tiếp tuyến và vành ngoài cùng có các vạch xéo song song, một thể biến dạng của 

vành đường rầy hay hình các thanh thang đứng (răng lược) nọc âm thái dương. 

Hai vành ngoài này coi như hai vành ngoài biên trống cho thấy khuôn mặt Chấn ngành nọc âm 

thái dương mang tính chủ. 

 

Trống minh khí Làng Vạc nhìn ngang (nguồn: Nguyễn Văn Huyên, tr.290). 

Tang và dưới chân thân trống cũng có ba vành Chấn nọc âm thái dương. 

Trụ trống có các băng đứng răng cưa tỏa ra hai phía diễn tả ánh sáng phản chiếu, lửa thái dương 

âm. 

Chân trụ trống có ba vành giống ở tang trống. 

Đế trống: không có trang trí. 

Tóm lại 

Trống minh khí Làng Vạc là trống có mặt trời có khối lửa âm đĩa tròn có viền 3 vòng tròn hay 

hai vành tròn Chấn không gian mang tính sinh tạo. Trống có mặt trời 10 nọc tia sáng Khảm OIO 

tầng 2, nước thiếu âm hôn phối với Li nhưng ỡ đây thuộc nhánh Chấn nước thái âm sinh tạo, tạo 

hóa liên hệ tới tái sinh, hằng cửu. 

 

http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/08/lang-vac-than-trong.jpg
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Tổng Kết Nhóm Trống Mặt Trời Có Khối Lửa Âm. 

.Cấu tạo mặt trời có hai phần là khối lửa và ánh sáng. Khối lửa là mặt trời đích thực. 

.Nhóm trống này cho thấy mặt trời cũng mang tính nòng nọc, âm dương. Khối lửa mặt trời mang 

tính nòng nọc, âm dương và tia sáng mang tính nòng nọc, âm dương giống như tất cả các yếu tố 

khác trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn đều mang tính nòng nọc, âm 

dương. 

.Mặt trời có khối lửa thái dương hình cầu gai, dương nọc Càn và mặtt trời có khối lửa âm hình 

đĩa tròn nòng, Khôn. 

.Ở những mặt trời có khối lửa âm, ánh sáng hiệp (accord) với tính âm của khói lửa. Khối lửa 

càng âm, theo chính thống , ánh sáng càng âm. Trường hợp là nọc tia sáng thì là tia sáng nọc âm 

(ngằn, to bản, có nét cong hình đầu bút lông , hình cánh hoa…). Trong trường hợp là nòng vòng 

sáng thì là vòng sáng mang âm tính (thường to nét, dầy, đặc…). 

.Nhìn khối lửa mặt trời ta đã có ngay một ấn tưởng tổng quát về tính nòng nọc, âm dương của 

mặt trời và của trống. 

.Nhóm trống có khối lửa âm đĩa tròn (viền bởi một, hai, ba vòng tròn) là nhóm trống mặt trời êm 

dịu thuộc phía âm thái dương và cõi nước, cõi âm. 

.Trống minh khí liên hệ với cõi âm, dùng trong mai táng nên mặt trời thường có khối lửa âm, thái 

âm, siêu âm… với khuôn mặt Chấn cõi nước, cõi âm mang tính chủ 

Nguyễn Xuân Quang 

http://bacsinguyenxuanquang.wordpress.com 

 

Nguồn: http://bacsinguyenxuanquang.wordpress.com/2012/08/24/nhom-

trong-mat-troi-co-khoi-lua-am/ 
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