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BÀN VỀ CHỮ TỔ: 祖 
 

BÀI MỘT 

 

Nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương, nói về chữ “Tổ” và giỗ Tổ. 

( Nguồn: Trang mạng “ Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam “ 

 

Giỗ Tổ, lại nói đến chữ TỔ 祖. Chữ này gồm 2 bộ phận: Bộ phận bên trái là bộ “Kỳ”, nghĩa là 

Thần đất. Nó có hình dạng một cái đài thờ, một cây hương, bệ thờ đặt trên một cây ba chạc, biểu 

tượng cho Thờ Cúng. Bên phải là bộ “Thả” (xem hình bên dưới), có hình dạng của cái Dương 

Vật (gọi nôm na là cái Buồi) – có khấc hẳn hoi, tượng trưng cho đàn ông/nam giới. 

Nhân dịp Giỗ Tổ, lại nói đến chữ TỔ 祖. Chữ này gồm 2 bộ phận: Bộ phận bên trái là bộ “Kỳ”, 

nghĩa là Thần đất. Nó có hình dạng một cái đài thờ, một cây hương, bệ thờ đặt trên một cây ba 

chạc, biểu tượng cho Thờ Cúng. 

Bên phải là bộ “Thả” (xem hình bên dưới), có hình dạng của cái Dương Vật (gọi nôm na là cái 

Buồi) – có khấc hẳn hoi, tượng trưng cho đàn ông/nam giới. 

Cả chữ Tổ này ngụ ý nói đến việc thờ cúng Tổ tiên – nòi giống được duy trì bởi những người đàn 

ông các thế hệ nối nhau. Là hồi đi học, thầy cháu dạy thế! 

Tóm lại, giỗ Tổ là giỗ cái Buồi. 

Bài của tiến sĩ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BÀI HAI 

( Nguồn: Trang mạng “ Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam ) 

Chiết tự và giải thích chữ Nho Tổ 祖 theo một cách khác 
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Bài do ông Đinh Phan Cư- thân hữu Đức quốc của Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam gửi về từ 

Berlin. 

Giỗ Tổ là giỗ cái Buồi? 

Cách giải thích chữ Nho Tổ 祖ở trên của tiến sĩ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện giúp cho các bạn 

thanh niên đang tràn nhựa sống dễ nhớ mặt chữ Nho Tổ 祖, có thể nhớ kỹ và nhớ lâu chữ Nho 

Tổ 祖 mãi mãi. 

Theo hướng Việt Nho, Việt Đạo, Việt Triết, để hầu các bạn, chúng tôi xin chiết tự và giải thích 

chữ Nho Tổ 祖theo một cách khác, mong các bạn tự do suy nghĩ và chọn lựa theo ý thức, ý thích 

chủ quan của mình. 

Chữ Nho Tổ 祖 gồm bộ Kì 礻và chữ Nho Thả 且. 

Tổ 祖 = Kì 礻 + Thả 且 

Giải thích chữ Nho Thả 且 

Theo Đào Mộng Nam chữ Nho Thả 且 nghiã là ➀ cái bàn để đồ cúng tế ➁ mà; vừa; vả lại ➂ 

không kỹ càng ➃ trễ nải. 

Tôi cũng còn đang nghi vấn, không biết Đào Mộng Nam lấy nghiã chữ Nho Thả 且 là cái bàn để 

đồ cúng tế, từ đâu? Cùng là chữ Nho Thả 且mà có người nhìn ra hình cái bàn, có người lại nhìn 

ra cái buồi, cái dương vật!! Tức cười qúa hé… 

Chữ Nho Thả 且 thuộc bộ Nhất 一 + 4 nét. 

Chữ Nho Thả 且 là chữ tượng hình, hình cái bàn nhìn trắc diện. Chữ Nho Thả 且 là hình cái bàn 

để đặt đồ cúng tế. Giữa bốn chân bàn có đóng hai (二) thanh ngang cho bàn được an toàn, vững 

chắc. Bàn này được đặt trên mặt đất. Nét ngang dài dưới cùng 一 là hình mặt đất bằng phẳng (bộ 

Nhất 一). 

Người Việt Nam rất coi trọng Lễ Gia Tiên. Thông thường nhà (Miên宀 là mái nhà) nào cũng bày 

bàn thờ tổ tiên. Nếu nhà có ba gian thì nên (Nghi 宜 là nên) đặt bàn thờ (Thả 且 là bàn đặt đồ 

cúng tế) nơi gian chính giữa. Đó là nơi trang trọng và thích đáng (Nghi 宜là thích đáng) nhất. 

Tiếp theo chúng ta giải thích chữ Nho Tổ 祖 

Giải thích chữ Nho Tổ 祖 

Con cháu kính trọng các bậc tổ tiên (Tổ 祖), coi tổ tiên ngang hàng thần thánh (Kì 礻là thần đất). 

Vì thế mỗi con cháu mới lập bàn thờ tổ tiên trong nhà mình và hàng năm con cháu ghi nhớ ngày 

từ trần của tổ tiên, trang hoàng, trưng bày bàn thờ (Thả且 là bàn thờ), họp nhau cúng giỗ, tế tổ. 
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Chú ý: Bài này chưa xét việc thờ cúng nhang khói tổ tiên là mê tín hay không mê tín- chú thích 

của Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PHÀN GÓP Ý VỀ HAI BÀI TRÊN 

Khi đọc bài Chữ Tổ của T.S. Nguyễn Xuân Diễn ở trên, chúng ta có được Di huấn của nền Văn 

hiến 5 ngàn năm  là một Lễ giỗ cúng Buồi, tức là cúng nguồn sinh hóa của giống nòi, 

Thiến nghĩ,  Buồi thuộc Độc cực nên  “ Độc Dương nên bất Sinh “, nếu không có Trôn thì bất 

Thành vì Cô Âm bất thành, thế là tuyệt Giống, xem ra chữ Tổ này không thuộc Tổ của Dòng 

dõi Việt tộc rồi, vì tới ngày nay mà Dân Việt Nam ở miền Bắc Việt Nam vẫn còn có tục rước Nỏ 

Nường tức là Dương vật và Âm vật.  

Đối với những người thanh giáo thì cho Buồi là Củ tội, là xấu xa, nên xa lánh ban ngày  nhưng 

lại gần lúc vắng, còn Tổ Tiên Việt  gọi Buồi là Ngọc hành hay Chày Ngọc, xem ra quý lắm, nên 

không đem ra xài ẩu, thật ra  chẳng có tục tỉu chút nào.  Tục Thanh hay không là do lối suy nghĩ 

và hành xử không chính đáng của từng Người, chứ theo kiểu “ Nồi nào úp Vung ấy “ thì đó là 

nguồn Sinh Sinh Hoá Hóa trong Vũ trụ.  

Còn cái Trôn  được gọi là hang Huyền Tẫn, là người thì ai cũng từ đó mà ra,chẳng có gì là xấu 

xa tục tỉu, bẩn thỉu, không có gì để phải mặc cảm. Người xưa đã bàn về Huyền Tẫn như sau: 

 

Huyền Tẫn, Huyền Tẫn, Chân Huyền Tẫn, 

Bất tại Tâm hề, bất tại thận. 

Cùng thủ sinh thân thụ khí sơ, 

Mạc quái Thiên Cơ đô tiết tận. 

Dịch nghĩa: 

 

Huyền Tẫn, Huyền Tẫn, Chân Huyền Tẫn, 

Không phải ở Tâm, không ở Thân, 

Ở tại chỗ người vừa thụ khí, 

Không sợ Thiên Cơ đã tiết lộ. 

( Lữ Động Tân) 
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Hình Thờ Nỏ Nướng 

  Nỏ là bộ sinh dục Nam, Nường là bộ phận sinh dục Nữ . Trong Lễ Hội Phồn thực, Hội làng 

Sơn Đồng ( Hoài Đức, Hà Tây )  có tục múa Mo, biểu tượng của bộ phận sinh dục Nữ, bộ  phận 

sinh dục được đặt trên hương án Thần làng trong Đình. 

 Sau khi tế và múa xong, Chủ tế tung Mo ra để mọi người tranh cướp mong cho người an, vật 

thịnh.  Trong các Hội không chỉ có các trò rước liên quan đến sinh thực khí  mang ý nghĩa Phồn 

thực, mà các trò diễn đó mang ý nghĩa sinh động hơn về quan hệ Nam Nữ, mong cho sự sinh sôi 

phát triển. Đó là trò diễn ở Quảng lâm. 

(  Sinh : sinh đẻ.  Thực : nảy nở.  Khí: Cơ quan  ) 

 

Vậy thì thờ Sinh thực khí Nam Nữ chẳng những không tục tỉu xấu xa, mà còn linh thiêng nữa là 

khác, mọi người cần phải bảo trọng của Quý của mình, đừng có đem ra xài bậy, vì đó là nguồn 

Sinh Hoá cao nhất trong Vũ trụ, cao hơn cặp Cái / Đực của súc vật, Mái Trống của Chim và 

nhụy Cái, nhụy Đực của Cây cối. 

Nếu trong Vũ trụ này không có các cặp đối cực như Gái / Trai, Cái  / Đực, Mái / Trống, Nhụy 

Cái / Nhụy Đực kết đôi hay Giao thoa với nhau thì Vũ trụ này chỉ là bãi sa mạc mệnh mông. 

Những cặp đối cực trên có được Lưỡng nhất thì mới trở thành nguồn Sinh Sinh Hoá Hoá của 

Vũ trụ. 

                                        Phân biệt hai Ý nghĩa của chữ Tổ 

Tục thờ cái Buồi và Thờ Nỏ Nường phát xuất từ hai nền Văn hoá khác nhau: Nền Văn hoá Du 

mục của Tàu và nền Văn hoá Nông nghiệp của chủng Việt. 
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Nền Văn hóa Tàu trước tiên được phát xuất từ Vật Tổ Chim Cú, đến Bạch mã rồi sau cùng đến  

Vật biểu Rồng. Rồng là độc Dương , mà “Độc Dương bất sinh “, gốc Dịch của Tàu chỉ có Độc 
Dương,  thế mà Tàu vẫn có Dịch “Âm / Dương hòa “ mới tài.   

Còn nền Văn hoá Việt xuất phát từ Vật Tổ Chim Rắn rồi thăng hoa thành Vật biểu Tiên / Rồng, 

nên có đủ Âm / Dương đế kết thành Dịch lý Âm Dương hoà, Âm Dương là Dịch lý, cũng chính 

là Thiên lý, nên Tổ Tiên chúng ta Thờ và Rước Nỏ Nường chính là tôn vinh Dịch lý cũng là 

Thiên lý để biểu lộ tinh thần tham gia vào sự Tiến hóa phồn vinh của Vũ trụ, do đó mà có danh 

từ Phồn thực.  

Có lẽ do đó, mà mới có những vị Hán Nho chỉ thấy chữ Tổ qua “  nhãn quan độc Dương “ nên 

mới cúng chỉ có cái Buồi, còn những nhà Việt Nho thì lại theo “ nhãn quan Âm Dương “, nên 

thờ, rước cặp Nòng Nọc, Nỏ Nường, đó là cặp đối cực của Dịch lý, cặp đối cực Dịch lý là nét 

Nhất quán của Văn hóa Việt Nam, đó chính là  nguồn của Việt Nho với  Triết lý An Vi .  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BÀI BA 

Con đường tìm về Gốc Tổ của T. G. Kim Định 

Khi tìm về Gốc Tổ, T. G. Kim Định không chỉ tìm hiểu ý nghĩa của chữ  Tổ, mà còn tìm đến ngọn 

nguồn  của Tinh thần bất khuất của Tổ Tiên xưa, tinh thần này đã được trải nghiệm suốt gần 5 

ngàn năm Lịch sử của giống nòi Tiên Rồng. 

 I.- Nguồn gốc của chữ Tổ 

T. G. đã để 50 năm cuộc đời mình để khai quật lên, đây là một hành trình dài lâu qua nhiều 

chặng đường khác nhau với những phương cách khác nhau. 

Ở đây chúng tôi chỉ giới hạn việc bàn về chữ  Tổ.  Theo tinh thần Việt Nho thì chữ Tổ được tìm 

thấy nơi tên của Huyền Tổ Hữu Sào. Hữu Sào là  “ có Tổ “, Tổ   của Chim được làm ở trên cây , 

nên Hữu Sào có liên hệ tới Chím Tiên, Hữu Sào cũng là nguồn gốc của ý tưởng Tam tài: trên Tổ 

Chim là Trời, dưới Tổ là Đất, ở giữa là Tổ, do đó mà Dân Việt mới có tên Tổ Tiên. 

  Tuy Hữu Sào đươc tìm thấy trong Cổ sử Tàu, nhưng gốc Văn hoá của Tàu khởi từ Vật Tổ chim 

Cú ( thời Hiên Viên Hoàng đế ) tới Bạch Mã ( đời nhà Thương ), sau chót mới tới Rồng ( mượn 

của Việt tộc vào đời nhà Hán ), vì bản chất của Văn hoá Tàu là trong Bạo lực thuộc Văn hoá Du 

mục, nên chỉ chọn Rồng, mà không chọn Tiên có tính chất khoan nhu không hợp khẩu vị của Du 

mục.  

Những nhân vật  Văn hoá như Phục Hy ( có  tên  là  Thanh tinh < Rồng xanh > sáng tạo ra 

Dịch với nét  đứt và nét liền )  Nữ  Oa ( Chim Tinh vệ, đội đá và trời ) , Thần Nông ( sáng tạo ra 
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Nông nghiệp ) Toại nhân  ( tạo ra Lửa để nấu nướng và đốt rừng làm rẫy )   Hữu sào ( làm nhà  

sàn như  Chim làm Tổ  trên cây để  tránh thú  dữ  ) Nghiêu, Thuấn, ( đều làm nghề nông , chứ 

không là  dân Du mục như Thủy Tổ Hiên Viên của Tàu ).   

Những nhân vật  trên tuy có trong lịch sử Tàu, nhưng là những nhân vật Văn hoá thuộc Nông 

nghiệp, chứ không phải là những nhân vật Lịch sử thuộc Văn hóa Du mục của Tàu.  

Những nhân vật Huyền sử trên của Việt đã được các nhà làm Sử đem vào sau làm nhân vật 

Lịch sử của Tàu, những nhân vật càng xa xưa thì lại được đem vào sau hết, như Bàn Cổ mới 

được đem vào Sử Tàu vào thời nhà Hán. 

II.- Ý nghĩa của chữ Tổ 

Chữ  Tổ: 祖 gồm = chữ  kỳ:礻 + và  chữ Thả: 且 

1.- Chữ Kỳ : 示 : : 礻(dạng viết tháo ) 

Chúng ta nên nhớ dòng họ Âu Cơ có chữ Dấu Chân Chim ( Điểu Tích tự ), nay  đã mất tích, 

dòng họ Lạc Long có chữ Nòng Nọc  ( chữ   con Quăng )  hay chữ Khoa đẩu, tương truyền rằng 

người ta tìm thấy sách viết theo chữ Khoa đẩu trong vách của nhà Khổng Tử .   

Theo T. G, Kim Đinh thí chữ Kỳ có gốc từ chữ Khoa đẩu , Kỳ có nghĩa là cao qúy, linh thiêng, 

những chữ như chữ Thần 神 ( Thần linh ) , chữ Thiền 禪  (  Mặc niệm, Tĩnh lặng ) , chữ Lễ  禮 

( Cung kính ) đều có bộ Kỳ ở bên tả.   

Quan trọng hơn là chữ Kỳ có 2 nét Ngang ở Trên và 3 nét Dọc ở Dưới.   

 

Theo tinh thần Nhất nguyên Lưỡng cực hay Dọc / Ngang lưỡng nhất thì:  2 + 3 = 5. 

Dọc / Ngang, số Lẻ / số chẵn đều là nhưng cặp đối cực của Dịch 
 

2.- Chữ Thả: 且 ( II ) 

Trong các nghĩa của chữ Thả, theo Thiển ý thí chúng tôi chọn nghĩa: Thả là vừa thế này và thế 

kia, trong trường hợp chữ Tổ thì chữ  Thả có nghĩa là : vừa là  số 2, số 3 và cả số 5. 

  

III.- Ý nghĩa có các số:  2-3, 5 ( 2+3 = 5 ) 

 

( I )  

 

Số 2 tượng trưng cho Thái cực ( Nhất nguyên lưỡng cực : Dual unit ). Thái cực là 

nguồn sinh sinh hoá của Dịch lý trong Vũ trụ.   

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A4%BA
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 Số 3  trong Kitô giáo là  Tam Vị nhất Thể  ( Một Chúa Ba Ngôi ) với Bác ái, Công bằng 

và Tha thứ , trong Việt Nho là Tam cương: Nhân, Trí , Bao dung  ( Hùng-Dũng ), số 3 cũng 

tượng trưng cho con Người Nhân chủ, không Duy Tâm, không Duy Vật mà là Tâm / Vật hài hòa, 

nên có tinh thần tự Chủ, tự Lực, tự Cường,  với Phật giáo là Từ bi Trí huệ và Hỷ xả.  

 Số 5= 2+3 

Số 2  là số Âm, 3 là số Dương, nên 2 và 3 cũng tương trưng cho Hôn nhân, một trong những 

nguồn sinh sinh hoá hoá của Vũ trụ. 

Số 5  ( I ) là Động lực sáng tạo ra Vũ trụ, là nguồn năng lượng biến hoá bất biến trong Vũ trụ, 

hay cũng là nguồn Tâm linh với Ba Luật lớn: Luật Biến dịch tức là Dịch lý, luật Giá Sắc hay 

Nhân qủa và Luật Loại tụ  hay  “ Tưồng nào theo Tập nấy “. 

Ngoài ra 2 tương trưng cho trục Dọc ( Thời gian ) và trục Ngang (  Không gian ) , khi Dọc / 

Ngang giao thoa tạo nên Thập tự nhai  ( ┼) làm nên khung Ngũ hành.  

Khung Ngũ hành  là Cơ cấu của Việt Nho, trong khung Ngũ hành các Tiểu Thái cực được phân 

cực từ Thái cực được sắp xếp đối xứng qua Tâm hành Thổ, tạo nên Tạo hóa lư hay Lò Cừ. 

Bảng Nguyệt lệnh là bảng tóm tắt các Cơ cấu tạo nên Vũ trụ như các Cơ cấu : Thời gian, Không 

gian, Ngũ Thường, Ngũ Luân, và Lộ đồ Trị, bình, nên Ngũ hành tương trưng cho bộ máy Huyền 

vi của Vũ trụ, trong đó các Tiểu Thái cực tương tác  với  nhau ( Nho gọi là “ Tương thôi “ )  

theo tinh thần Triết ý An vi để đạt trang thái Quân bình động mà Tiến hoá trong trạng thái ổn 

định.  

 Do đó mà  bộ số 2-3, 5 gọi là Bộ số Huyền niệm  ( Mythical numbers ) của nền Văn hoá Thái 

hòa Việt.  

Nền Văn hoá có Cơ cấu và Nội dung Việt Nho với Tinh thần Triết lý An vi. 

 

( Xem cuốn: Việt Nho và Triết lý An vi của Việt Nhân trên vietnamvanhien.net.index ) 

 

IV.- Kết luận  
 

Tổ là Gốc của nền Văn hoá Việt, nền Văn hoá này  có: 

 
 1.- Vũ trụ quan động với Dịch lý bất biến Âm / Dương hoà bắt nguồn từ Vật biểu Tiên / 

Rồng, cặp đối cực này tương tác với nhau để đạt tới trạng thái Quân bình động, nghĩa là luôn 

hòa với nhau ở từng thời điểm, vừa Tiến bộ vừa được ổn định, nên mới đạt Thái hòa . Tỷ lệ Hòa 

là  “ Tham Thiên lưỡng Địa  ( Tàu )  hay Vài Ba  ( Việt ), do hai cái nhìn Nội và Ngoại khởi 

khác nhau . 

 

 2.- Nhân sinh quan Nhân chủ với con Người tự Chủ, tự Lực, tự Cường. 

 

 3.- Tâm linh sử quan: Nguồn  Sống và Nguồn Sáng ( Wave / Particle duality ) : 

 

  Nguồn Sống là Vật chất 
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  Nguồn Sáng là Tinh thần với Nhân. Trí, Bao dung ( Hùng/ Dũng ) . 

 

 4.- Một Chủ Đạo Hòa để Đoàn kết toàn dân. 

 

 5.- Một  Lộ đồ Tu, Tề, Trị, Bình để đem Công lý vào Xã hội hầu phục vụ mọi người . 

 

Tóm lại khi tìm hiểu về chữ Tổ, chúng ta không những tìm biết được Tổ Tiên chúng ta đã 

sinh ra và  sống ở nơi đâu, đã trải qua bao lâu  <  xem  ( III ) ở dưới  > và quan trọng hơn là 

Tinh thần của Tổ ra sao, tức là nền Văn hoá mà Tổ Tiên đã dựng nên Quốc gia trải qua 

Năm ngàn năm Văn hiến, Dân tộc chúng ta  đã sống hiên ngang cạnh một nước khổng lồ   
vô  cùng “ Tham tàn và   Cường bạo “ luôn tìm cách nuốt chửng Việt Nam mà không thể 

làm nổi.  

Đó là tinh thần Bất khuất của Dân tộc Việt Nam: 
 

NHÂN / TRÍ, HÙNG / DŨNG. ( BAO DUNG ) 

 

Khi nhắc tới những giá trị Văn hóa xưa, chắc sẽ có nhiều Vị chê bai dè bỉu, cho đó là những giá 

trị xưa đã  lỗi thời, không hợp với thời đại Văn minh ngày nay.   

Thực ra , “ Linh tại ngã, bất linh tại ngã: Linh hay không Linh là do mỗi một chúng ta  có thực 

sự sống và  sinh hoạt đúng theo tinh thần đó hay không  “, chứ cái miệng cứ bô bô Nhân Nghĩa 

mà  cái Lòng mình thì Bất Nhân và cái Tay mình lại làm chuyện Bất công, vậy cái đáng chê 

trách là tại mình không hiểu rõ và không hành xữ đúng theo tinh thần đó, tuy  không văn minh 

bằng hiện nay, nhưng Tồ Tiên ta xưa đã hành xử với nhau theo Tinh thần “ Nhân / Trí, Hùng / 

Dũng , nên mới  có đủ Nội lực để chống với lũ Tham tàn Cường bạo Bắc phương, cũng như 

không bao giờ để bị mắc bẩy Bắc phương như hiện nay!. 

 

Thực ra những giá trị trên của Dân tộc ta có khác nào Bác ái / Công bằng và Tha thứ của Kitô 

giáo, Từ bi / Trí huệ và Hỷ xả của Phật giáo. 

Những giá trị trên của Việt Nho, của Kitô giáo và của Phật giáo đếu có nguốn gốc từ nguồn Tâm 

linh là nguốn Tĩnh, bất động, nên là những giá trị đó bất biến không có Cũ Mới gì theo Thời 

gian. 

Ngày nay chúng ta đang cố gắng xây dựng Chế độ Dân chủ theo Tinh thần Nhân quyền, Tự do , 

tuy danh xưng có khác nhau nhưng xét kỹ thì nào có khác chi! 

 Có lòng Nhân thì mới  biết tôn trọng con Người và ăn ở công bằng với nhau, đó là Nhân 

quyền, lại có thêm Trí để biết phải trái,  cùng với lòng Bao dung mới biết chấp nhận nhau, tôn 

trọng Tự do của nhau, nhờ đó mà mọi người sống hoà  mà đoàn kết với nhau. 

 Một điều quan trọng khác những giá trị này là của Chung cả Dận tộc, chứ không riêng cho 

một Tôn giáo nào, Đảng phái cũng như Phe phái nào, nên không gây ra ngộ nhận. 

 Những ngộ nhận về Tôn giáo trước đây chắc chúng ta cũng chưa quên! 
 

Việt Nhân 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tham khảo. ( I ), ( II ) & III. 

( I ) .- Cultural Associations Of Some Numbers 

The enormous range of symbolic roles that numbers have played in various cultures, religions, 

and other systems of human thought can be gauged from a brief sample. 

 

1 

Not surprisingly, the number 1 is generally treated as a symbol of unity. Therefore, in 

monotheistic religions, it often symbolizes God or the universe. The Pythagoreans did not 

consider 1 to be a number at all because number means plurality and 1 is singular. However, they 

considered it to be the source of all numbers because adding many 1s together can create any 

other (positive whole) number. In their system, where odd numbers were male and even numbers 

female, the number 1 was neither; instead, it changed each to the other. If 1 is added to an even 

number, it becomes odd; similarly, if 1 is added to an odd number, it becomes even. 

2 

The number 2 symbolizes many of the basic dualities: me/you, male/female, yes/no, alive/dead, 

left/right, yin/yang, and so on. Dualities are common in human approaches to the world, 

probably because of our preference for two-valued logic—yet another duality, true/false. 

Although 2 was female to the Pythagoreans, other numerological schemes viewed it as male. 

In Agrippa von Nettesheim’s De occulta philosophia (1533; “On the Philosophy of the Occult”), 

2 is the symbol for man, sex, and evil. One reason that some have associated 2 with evil is that 

the biblical book of Genesis does not use the formula “and it was good” when referring to the 

second day of Creation. 

 
The yin and yang symbol suggests the two opposite principles or forces that make up all the 

aspects of life.Encyclopædia Britannica, Inc. 

Some religions are dualistic, with two gods in place of the one God of monotheism. Examples 

include Zoroastrianism, where Ahura Mazdā (the god of light and goodness) battles 

with Ahriman (the god of darkness and evil). The number 2 is often associated with negatives, as 

in the words duplicity and two-faced. Northwest Coast Indians required the parents of twins to 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/cultures
https://www.britannica.com/science/the-number-one
https://www.britannica.com/topic/yinyang
https://www.britannica.com/biography/Heinrich-Cornelius-Agrippa-von-Nettesheim
https://www.britannica.com/topic/Genesis-Old-Testament
https://www.britannica.com/topic/Zoroastrianism
https://www.britannica.com/topic/Ahura-Mazda
https://www.britannica.com/topic/Ahriman
https://www.britannica.com/topic/Northwest-Coast-Indian
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observe various taboos because they believed that supernatural powers would bring the wishes of 

twins to fruition. 

3 

The number 3 is a very mystical and spiritual number featured in many folktales (three wishes, 

three guesses, three little pigs, three bears, three billy goats gruff). In ancient Babylon the three 

primary gods were Anu, Bel (Baal), and Ea, representing Heaven, Earth, and the Abyss. 

Similarly, there were three aspects to the Egyptian sun god: Khepri (rising), Re (midday), 

and Atum (setting). In Christianity there is the Trinity of God the Father, God the Son, and 

God the Holy Spirit. Plato saw 3 as being symbolic of the triangle, the simplest spatial shape, 

and considered the world to have been built from triangles. In German folklore a paper triangle 

with a cross in each corner and a prayer in the middle was thought to act as protection against 

gout, as well as protecting a cradle from witches. Three black animals were often sacrificed 

when attempting to conjure up demons. On the other hand, a three-coloured cat was a protective 

spirit. In William Shakespeare’s Macbeth (1606–07) there are three witches, and their spell 

begins, “Thrice the brindled cat hath mewed,” reflecting such superstitions. Also, 3 is the 

dimension of the smallest magic square in which every row, column, and diagonal sums to 15. 

 

4 

The number of order in the universe is 4—the four elements of earth, air, fire, and water; the four 

seasons; the four points of the compass; the four phases of the Moon (new, half-moon waxing, 

full, half-moon waning). The Four Noble Truthsepitomize Buddhism. To the Pythagoreans 4 was 

the source of the tetractys 1 + 2 + 3 + 4 = 10, the most perfect number. In medieval times there 

were thought to be four humours (phlegm, blood, choler, and black bile—hence the 

adjectives phlegmatic, sanguine, choleric, and melancholic), and the body was bled at various 

places to bring these humours into balance. 

The number 4 is central in the world view of the Sioux, with four groups of gods (superior, ally, 

subordinate, and spirit), four types of animal (creeping, flying, four-legged, and two-legged), and 

four ages of humans (infant, child, mature, and elderly). Their medicine men instructed them to 

carry out all activities in groups of four. 

Because 4 is generally a practical, material number, few superstitions are associated with it. An 

exception is in China, where 4 is unlucky because she(“four”) and shi (“death”) sound similar. In 

the biblical Revelation to John the Four Horsemen of the Apocalypse wreak destruction upon 

humanity. 

5 

The sum of the first even and odd numbers (2 + 3) is 5. (To the Pythagoreans 1 was not a number 

and was not odd.) It therefore symbolizes human life and—in the Platonic and Pythagorean 

traditions—marriage, as the sum of the female 2 and the male 3. The Pythagoreans discovered 

the five regular solids (tetrahedron, cube, octahedron, dodecahedron, and icosahedron; now 

known as the Platonic solids). Early Pythagoreanism acknowledged only four of these, so the 

discovery of the fifth (the dodecahedron, with 12 pentagonal faces) was something of an 

embarrassment. Perhaps for this reason 5 was often considered exotic and rebellious. 

The number 5 was associated with the Babylonian goddess Ishtar and her Roman 

parallel, Venus, and the symbol for both was the five-pointed star, or pentagram. In England a 

knot tied in the form of the pentagram is called a lover’s knot because of this association with the 

goddess of love. In Manichaeism5 has a central position: the first man had five sons; there are 

https://www.britannica.com/topic/Anu
https://www.britannica.com/topic/Baal-ancient-deity
https://www.britannica.com/topic/Ea
https://www.britannica.com/topic/Re
https://www.britannica.com/topic/Atum
https://www.britannica.com/topic/Trinity-Christianity
https://www.britannica.com/topic/Holy-Spirit
https://www.britannica.com/science/triangle-mathematics
https://www.britannica.com/topic/cross-religious-symbol
https://www.britannica.com/biography/William-Shakespeare
https://www.britannica.com/topic/Macbeth-by-Shakespeare
https://www.britannica.com/topic/magic-square
https://www.britannica.com/topic/Four-Noble-Truths
https://www.britannica.com/science/perfect-number
https://www.merriam-webster.com/dictionary/medieval
https://www.britannica.com/science/humor-ancient-physiology
https://www.britannica.com/topic/Sioux
https://www.britannica.com/topic/Revelation-to-John
https://www.britannica.com/topic/Four-Horsemen
https://www.merriam-webster.com/dictionary/Apocalypse
https://www.merriam-webster.com/dictionary/Platonic
https://www.britannica.com/science/Platonic-solid
https://www.britannica.com/topic/Ishtar-Mesopotamian-goddess
https://www.britannica.com/topic/Venus-goddess
https://www.britannica.com/topic/Manichaeism
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five elements of light (ether, wind, water, light, and fire) and a further five of darkness. The body 

has five parts; there are five virtues and five vices. 

The number 5 was also important to the Maya, who placed a fifth point at the centre of the four 

points of the compass. The five fingers of the human hand lent a certain mystery to 5, as did the 

five extremities of the body (two arms, two legs, head). A human placed in a circle with 

outspread arms and legs approximates the five points of a pentagon, and if each point is joined to 

its second nearest - 11 -eighbor, a pentagram results. This geometric figure is central to 

occultism, and it plays a prominent role in summoning spells whereby it is supposed to trap a 

demon, or devil, who can then be compelled to do the sorcerer’s bidding. The belief that 5 was 

sacred led to an extra element, augmenting the traditional four that made a human being. This 

fifth essence, or quintessence, is the origin of the word quintessential. 

In Islam 5 is a sacred number. Foremost are the five Pillars of Islam: declaration of faith 

(shahādah), prayer (ṣalāt), fasting during Ramadan, giving alms (zakāt), and making the 

pilgrimage to Mecca (the hajj). Prayers are said five times every day. There are five categories 

of Islamic law and five law-giving prophets (Noah, Abraham, Moses, Jesus, and Muhammad). 

. . .  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Number 5 

The number 5 is the most dynamic and energetic of all the single-digit numbers. It is 

unpredictable, always in motion and constantly in need of change. ... The 2 and 6 are the most 

harmonious relationship numbers but either one will, when temptation is strong enough, cheat 

on his or her partner. The 5 will not. 

What does number 5 means? 

The Bible numerology code number 5. The number 5 in the Bible is significant because his 

creation, the 'man' has five fingers, five senses and five toes. Thus it is the number of God's 

grace. There are five great mysteries: Father, Son, Spirit, Creation and Redemption. 

 

What does number 5 represent? 

The Bible numerology code number 5. The number 5 in the Bible is significant because his 

creation, the 'man' has five fingers, five senses and five toes. Thus it is the number of God's 

grace. ... Gematria is the name given to the process of assigning numbers to different words 

 

Meaning of Number 5 

Five is the number of balance. 

 

https://www.britannica.com/topic/Maya-people
https://www.britannica.com/topic/human-being
https://www.merriam-webster.com/dictionary/quintessence
https://www.britannica.com/topic/Islam
https://www.britannica.com/topic/Pillars-of-Islam
https://www.britannica.com/topic/shahadah
https://www.britannica.com/topic/salat
https://www.britannica.com/topic/Ramadan
https://www.britannica.com/topic/zakat-Islamic-tax
https://www.britannica.com/topic/hajj
https://www.britannica.com/topic/Shariah
https://www.britannica.com/topic/Noah
https://www.britannica.com/biography/Abraham
https://www.britannica.com/biography/Moses-Hebrew-prophet
https://www.britannica.com/biography/Jesus
https://www.britannica.com/biography/Muhammad
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Five symbolizes man, health and love.Marriage 

It combines the female number two with the male number three. Five is the number of marriage. 

The Pythagoreans thought of five as “hieros gamos”, the marriage between heaven and earth. 

Human Being 

 

( Mẹ Tròn  Con Vuông” →  Hình trước mặt : Hình Vuông ngoại tiếp  ) 

 

Five is the number of the human being. 

The number five symbolizes the four limbs and the head that controls the limbs. 

There are five senses: sight – hearing – taste – smell – touch. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

( II ).-   Nghĩa của chữ Kỳ và chữ Thả 

U+793A, tổng 5 nét, bộ kỳ 示 + 0 nét 

phồn & giản thể, tượng hình 

Từ điển phổ thông 

1. thần đất 

2. làm cho yên lòng 

3. cả, lớn 

Từ điển Thiều Chửu 

① Thần đất, cùng nghĩa với chữ kì 祇. 

② Một âm là thị. Bảo cho biết, mách bảo. Nay thường viết là 礻. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pythagoreanism
https://www.unicode.org/cgi-bin/GetUnihanData.pl?codepoint=793A
https://hvdic.thivien.net/rad-hv/%E7%A4%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A5%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A4%BB
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Từ điển Trần Văn Chánh 

(văn) Thần đất (như chữ 祇). 

 

Chữ 且 

Từ điển trích dẫn 

1. (Liên) Vả chăng, hơn nữa (thường dùng làm lời chuyển ý). ◎Như: “thả phù” 且夫 vả 

chăng, “huống thả” 況且 huống hồ. 

2. (Liên) Lại, mà lại. ◇Thi Kinh 詩經: “Quân tử hữu tửu đa thả chỉ” 君子有酒多且旨

(Tiểu nhã 小雅, Ngư lệ 魚麗) Quân tử có rượu nhiều lại ngon. 

3. (Liên) “Thả” 且... “thả” 且... Vừa ... vừa ... ◎Như: “thả chiến thả tẩu” 且戰且走 vừa 

đánh vừa chạy. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Hốt kiến na sương lai liễu nhất tăng nhất 

đạo, thả hành thả đàm” 忽見那廂來了一僧一道, 且行且談 (Đệ nhất hồi) Chợt thấy từ 

mái hiên lại một nhà sư và một đạo sĩ, vừa đi vừa nói chuyện. 

4. (Phó) Hãy, hãy thế, hãy thử. ◎Như: “tạm thả” 暫且 hãy tạm thế. ◇Đỗ Phủ 杜甫: 

“Thả khan dục tận hoa kinh nhãn” 且看欲盡花經眼 (Khúc Giang 曲江) Hãy trông 

những đóa hoa sắp rụng hết đương bay qua mắt. 

5. (Phó) Sắp, gần tới. ◎Như: “thả tận” 且盡 sắp hết. ◇Sử Kí 史記: “Ngô vương tòng 

đài thượng quan, kiến thả trảm ái cơ, đại hãi” 吳王從臺上觀, 見且斬愛姬, 大駭 (Tôn 

Tử Ngô Khởi liệt truyện 孫子吳起列傳) Ngô vương ngồi trên đài xem, thấy sắp chém ái 

cơ của mình thì kinh hoảng. 

6. Một âm là “thư”. (Trợ) Đặt ở cuối câu, lời nói lòng, tiếng nói còn rớt giọng ra. ◎Như: 

Thi Kinh nói: “kì lạc chỉ thư” 其樂只且 thửa vui vui lắm thay! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

( III ) The Path back to Adam & Eve 

 

Chúng tôi xin trưng thêm một ít hình ảnh về Di truyền học về sự thiên di của Nhân loại từ Đông 

Phi qua Trung Đông, từ đó các nhánh rẽ qua Âu Châu, còn hai nhánh khác qua Bắc và Nam Á 

Châu, rồi qua bắc Mỹ Châu, tới Nam Mỹ, được đăng trong bài “ DNA testing in in our blood  

“ của Claudia Kalb  đăng trong Newsweek số ra ngày 6 tháng 2 năm 2006 : 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A5%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B3%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B3%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A9%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A9%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%97%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%97%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AD%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AD%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B4%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B4%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%82%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%82%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9A%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9A%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AC%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AC%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8A%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8A%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9B%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9B%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A6%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A6%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A7%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%88%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%88%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%AA


 
 

- 14 - 

 

 
 

 

 I .- DNA 

 

Y chromosome : Most of its genes don’t mixed with those on other chromosomes, so it gets 

passed intact from father to son. 

Mitochondrial DNA : located outside the egg’s nucleus, its DNA doesn’t combine with the rest 

of the genome, so it is inherited unchanged from  mother to child . 

Y chromosome 

Son : Will pass his father’s Y to his male descendants, leaving a record for tracing male ancestry. 

Son inherit their mom’s mitochondrial DNA but don’t pass it on   

Kids’ chromosomes. 

Lost in the mix : Reshuffled with every generation, most of the child’s genome contain a blend 

of everyone who has come before- thus it can’t be used to study lines of descent 

Daughter : Will pass her mother’s mitochondrial DNA to her female descendants, offspring an 

equivalent of the Y chromosome for tracing matrilineal descent. 

 II .- Mutations 

While Y chromosome and mitochondrial DNA are passed down intact, they do mutate 

periodically . These mutations can be as simple as an alteration of a chemical along DNA strand  

DNA strands ( see picture above )     Chemicals (  id )  

 

 

III .- Genetic Trees 
As humans have evolved and migrated, isolated groups have accumulated different mutations. 

By comparing these mutations, scientists can construct a human genetic tree, revealing how 

different groups relate to one another. 
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Many Europeans and Native Americans share a mutation that suggests they arose from the same 

Central Asian population 20,000 – plus years ago. 

 

 The Path back to Adam & Eve 

Europe : Central Asians led the first great migration into Europe about 35,000 years ago.  Many 

Europeans still bear the mutation they carried . 

 

 

 
 

Blue line: Y.   Chromosome marker.,    Red line: mtDNA X marker   60.000 years since mutation 

occurred. 

Josh Ulick 

Source : The Genographic Project / National Graphic.com 

Africa : Following the path from our Y Chromosome and mtDNA back to a common source 

ends in a male and a female ancestor referred to as “ ADAM & EVE “. 
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Middle East :  Migrants entering the region 45,000 years ago bore a mutation that spread in time 

to Asia , Europe and the Americas. 

New World :  Native Americans share a mutation that arose in Asia 20, 000 years ago, before 

their ancestors migrated East.”. 

 

Qua sự phát kiến trên, ta có thể nghĩ rằng, đoàn người Di cư từ Trung Đông di cư qua Á châu 

theo ngả Nam Ấn Độ, khi tới vùng Đông Nam Á thì lập nên nền Văn hoá Hoà Bình, mà có cứ 

điểm là miền Bắc Việt Nam.  Khi nước biển tiến phủ lấp khu vực nền văn hoá Hoà bình tại Thái 

Bình Dương, đoàn người lại di cư  theo các ngả phía Tây ( qua Miên, Lào ) và phía Tây Bắc và 

Đông Bắc mà định cư lập ra nước Văn Lang tại khu vực Hoàng Hà và Dương Tử.  Còn đoàn di 

cư từ Trung Đông lên mạn Bác Á  Châu qua Bắc Mỹ tới Péru ở Nam Mỹ.  Tiếp theo người ta lại 

kiểm chứng lại con Đường Thiên di này của nhân loại bằng con Đường ngược lại từ Péru về tới 

Đông Phi qua  culture of beads. 

 

Các Chủng Việt định cư  giữa hai sông Hoàng Hà và Dương Từ  có đến 800 chủng khác nhau, 

trong đó có chủng người Choang giỏi về Chính trị, còn Chủng Lạc Việt lại trội hơn về Văn hoá . 

Về sau do sự Tấn công liên tiếp của nhóm người Du mục thuộc Hoa Hán, nên chủng Lạc Việt 

mới di cư về phương Nam  và lập nên Nước Việt Nam như ngày nay, 

 

 

www.vietnamvanhien.org 
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