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禺
偶

Chữ này nghĩa là con khỉ đuổi dài. Trên đầu có bộ não (não khỉ),
dưới là cái đuôi lông lá như phần đuôi của con sâu ⾍ và nó đang
đứng trên cái bệ để nhảy.
Ngẫu (hiếm khi, thi thoảng, hiếm thấy; người chồng hoặc vợ hôn nhân đối ngẫu; số chẵn, cặp đôi): Hiếm khi mà người ta có
thể nhầm lẫn con khỉ đuôi dài 禺 với con người 亻.

偉
苗

Vĩ (vĩ đại): Thằng người với bộ quần áo da thuộc; chứng tỏ đây
là bộ da thuộc rất to (ngang với kích cỡ người).

猫

Miêu (con mèo): Loài động vật giống như là chó mà lại có những
sợi râu mọc lún phún như cây mạ 苗 ngoài ruộng. Ấy chính là
con mèo.

Miêu (mầm, cây con, mạ): Những lá cỏ mọc trên cánh đồng xanh
mướt làm cho ta liên tưởng tới những cây con, mạ.

N2
党
協
総
区
領

Đảng (đảng phái): Cậu anh cả 兄 dường như đã giác ngộ lí tưởng
của mình (học dưới mái nhà ánh sáng 龸) về Đảng.
Hiệp (đoàn kết, hợp tác - hiệp lực; hiệp hội): 3 người chung sức
⼒ hiệp lực lại thì sẽ xây dựng được cái cây thánh giá ⼗ rất to
này.
Tổng (tổng số, tổng cộng): Buộc bằng sợi tơ 糹những tình cảm
(trái tim ⼼ ) của chung (công 公 cộng); ta sẽ có tổng số giá trị
tình cảm thật sự của toàn xã hội.
Khu (khu vực; quận, hạt -địa khu; muôn hình, muôn vẻ): Một
góc của cái bản đồ với dấu X đánh chéo như là để chỉ 1 khu vực
nào đó. Phân biệt với chữ Hung 凶
Lĩnh, Lãnh (cái cổ; nhận lấy - lĩnh lương; hiểu biết - lĩnh hội;
thống lĩnh, trị vì; lĩnh vực; lãnh thổ): Cái đầu + mệnh lệnh làm
cho ta liên tưởng những người thống lĩnh đứng đầu và ra mệnh
lệnh cho cấp dưới. Cấp dưới của cái đầu là cái cổ (cái đầu ra lệnh
cho cái cổ):
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Huyện (tỉnh, huyện): Để mở rộng tầm mắt thì người ta chặt bớt
cây 朩 đi. Công việc này hay được tiến hành ở các huyện (trước
kia có rừng) để lấy chỗ cho dân sinh hoạt. Ta thấy phần trên của
chữ Mộc đã bị chặt ra rồi dẹp sang 1 bên cho chữ Mục.
Thiết (thiết lập, xây dựng - kiến thiết): Ngày xưa để kiến thiết
xây dựng các công trình lớn thì người ta phải dùng miện để hô
hào và dùng giáo ⽎ để cưỡng bức.
Cải (thay đổi, sửa đổi - cải cách, cải chính): Phải đánh khẽ 攵
vào chính bản thân ⼰ mình để tự nhớ mà cải cách thay đổi bản
thân cho tốt lên.
Phủ (chính phủ; quận): Ngôi nhà có mái rộng lớn trong đó có cái
gì đó được giao phó 付. Chính là chính phủ luôn ở trong ngôi
nhà rộng lớn và được nhân dân giao phó niềm tin,
Tra (điều tra): Ở trên là cái cây, vậy dưới cái cây đó có cái gì hơn
nữa 且 ko ? Cần phải điều tra cho kĩ.
Uỷ (uỷ thác, giao phó - uỷ viên): Người phụ nữ được giao phó,
uỷ thác cho nhiệm vụ đi gặt lúa ⽲.
Đoàn (nhóm, dàn, bè lũ - đoàn đại biểu; sư đoàn, đoàn kết): Bộ
Vi ⼞ trùm bên ngoài cho ta cảm giác cái gì đó bao bọc, bên
trong là chữ kéo dính, dính chặt vào ⼨. Làm cho ta liên tưởng
tới ngay những nhóm người quây quần lại với nhau; để giữ cho
nhóm đó đoàn kết thì phải có chất keo kết dính các thành viên lại
với nhau .
Đảo (đảo, hải đảo, quần đảo): Chim ⿃ + ngọn núi ⼭ làm cho ta
liên tưởng tới những quần đảo với những ngọn núi và những con
chim
tổ sinh
sống
trên
đó. xóm): Lâm + dính sát vào —>Ở
Thôn làm
(thông
làng,
làng
nhỏ,
vùng quê thì làng, xã nào cũng có những hàng cây đứng bên
cạnh.
Thế (chỉ về cái sức của hành động như hoả thế, thuỷ thế; thế lực uy thế, oai thế, thanh thế; hình thế - thế núi, địa thế): Thể hiện
sức lực của mình một cách nghệ thuật 埶; ấy mới là cách phô
trương thế lực của mình 1 cách tốt nhất (ko phải là bạo lực).
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Giảm (giảm, bớt, ít đi - gia giảm): Vì phải cần nước dành cho tất
cả 咸 mọi người. Thế nên tất cả đều 咸 cùng phải giảm đi lượng
nước mình dùng hàng ngày.
Tái (lại một lần nữa - tái phát): Sang tháng ⽉ mới lại phải đi làm
⼯.
Thuế (thuế, thuế vụ): Ngày xưa người nông dân thường đem lúa
⽲ ra trao đổi 兑 lấy tiền nộp thuế.
Doanh (doanh nghiệp, kinh doanh; doanh trại): 2 hộp hàng hoá
xếp chồng lên nhau dưới mái nhà 龸 ánh sáng làm cho ta liên
tưởng cửa hàng kinh doanh lúc nào cũng có hàng hoá và biển
hiệu sáng đèn.
Phòng (phòng vệ, phòng bị, đề phòng): Sử dụng đống đất 阝 để
phòng vệ tấn công từ một phương ⽅ hướng nào đó.

導

Bổ (thêm vào chỗ thiếu - bổ sung, bổ túc): Chúa Jesus 甫 sau khi
bị đóng đinh thì cơ thể trần truồng, do đó người ta mặc thêm cho
ông 1 cái áo 衤 để chết khỏi loã lồ.
Cánh:(trọn -như cánh nhật 竟 trọn ngày; hết, xong): Âm thanh ⾳
phát ra từ cậu trẻ con ⼉ đã thay đổi - vỡ giọng. Đánh dấu cho
quá trình trẻ con đã hết.
Cảnh (ranh giới, giới hạn, biên giới - nhập cảnh; quá cảnh; cảnh
ngộ, cảnh trí, hoàn cảnh): Nơi mà đất đai đã hết 竟 ấy chính là
ranh giới giữa các quốc gia.
Đạo (dẫn đường, chỉ đạo): Người mà luôn đi sát ⼨ bên cạnh
mình trên con đường 道 ấy chính là người dẫn đường và chỉ đạo
mình.

畐

1 cái miệng mà ăn cả cánh đồng có nghĩa rằng sung túc đầy đủ,
giàu có, nhiều của cải.

副

Phó: 畐 - 1 cái miệng mà ăn cả cánh đồng có nghĩa rằng sung túc
đầy đủ, giàu có, bên cạnh lại có cái đao có nghĩa rằng ông chủ
này phải chia cái giàu có của mình ra cho người phụ tá (người
phó) của mình.

補
竟
境
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Chữ này nghĩa là đôi tay.
Toán (tính toán, kế toán, toán học; mưu toan, toan tính): Dùng
mắt ⽬ và đôi tay ⼶ và bằng tre ⺮ làm cho ta liên tưởng tới
những chiếc bàn tính cổ ngày xưa dùng để tính toán mà người ta
phải dùng tay và mắt.
Thâu (vận chuyển - thâu nhập, thâu xuất): Mọi người tập hợp về
một chỗ chuẩn bị sẵn đao và thịt để lên xe vận chuyển hàng xuất
khẩu.
Thuật (bày tỏ, tỏ bày, tuyên bố, nói - tường thuật, tự thuật): Đi
đường thấy cái cây nở ra quả 术 đẹp liền về tường thuật lại cho
mọi người biết.
Tuyến (đường dây, dây dẫn, đường - vô tuyến, tiền tuyến, điện
tuyến): Dòng nước suối 泉 + Sợi tơ 糹 làm cho ta liên tưởng tới
những dòng nước chảy theo sợi tơ nối các khu vực với nhau y
như là đường dây dẫn điện vậy.
Thìn, Thần (Năm Thìn, năm con rồng): Nhìn rất giống chữ ⾧
(Trường, Trưởng) ta thấy nét thẳng ở dưới bị đẩy dịch vào trong
để thay vào đó là nét cong (như cái đuôi của rồng). Con rồng có
thân hình dài (trường) và luôn đứng đầu là con vật dũng mãnh số
1 trong các con Giáp.
Nông (nông nghiệp, nông thôn, nông dân): Con rồng ⾠ với hình
dáng cong 曲 luôn là biểu tượng của những nền văn hoá nông
nghiệp như VN và TQ.
Châu (đơn vị hành chính; bãi cát ở biển): Các vùng đất này là
những dấu phẩy nằm xen giữa dòng nước 川. Các châu, huyện
chia cách bởi các dòng sông.
Vũ (võ, đối lại với văn ⽂ - vũ trang, vũ lực): Dùng cung tên ⼷
bắn ra mũi tên ⼀ để làm cho kẻ xâm lăng phải dừng lại ⽌ - đây
là nhiệm vụ của lực lượng vũ trang bảo vệ tổ quốc.
Tượng (con voi; hiện tượng, hình dạng; khí tượng): Có bộ Thỉ
(nói về con lợn); lại có 2 cái lỗ ⼜⼜và có mồm há ⺈ ra; làm
chúng ta liên tưởng tới con voi với cái vòi có 2 cái lỗ và mồm há
(con voi cũng béo như lợn).
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或

Chữ này nghĩa là: mỗi, mỗi một; có một: Mỗi một lần đánh tấn
công bằng giáo ⼽ sẽ dùng mồm hô lên cho có khí thế. Đừng
nhầm với chữ 成

域

Vực (bờ cõi - khu vực; lĩnh vực): Mỗi một 或 mảnh đất sẽ thuộc
một khu vực nào đó.
Ngạch (cái trán người; giá tiền, số tiền, mức tiền - kim ngạch,
hạn ngạch): Mỗi một đầu ⾴ khách 客 sẽ có một giá tiền nhất
định khi họ ở trọ.
Âu (Châu Âu): Ngày xưa do chưa tìm ra Châu Âu nên ng TQ
mới coi đó là khu 区 vực còn thiếu ⽋ trên bản đồ của họ.
Đảm (bờ rào, bờ giậu; cáng đáng gánh vác - đảm đương, đảm
bảo): Từ buổi sáng sớm đã phải dùng đôi tay để làm việc - chứng
tỏ là người phải cáng đáng, gánh vác, đảm đương một nhiệm vụ
quan trọng.
Chuẩn (bằng phẳng; thứ tự, lần lượt; tiêu chuẩn; chuẩn bị): Có
nhiều ⼗ loài chim ⾫ đuôi ngắn lấy nước ở trên sông làm chuẩn
để định hướng đường đi của mình.
Thượng (đề cao, nâng cao một cái gì đó như là thượng võ; cao
thượng (lịch sự, tao nhã, cao quý)): Hình ảnh ngôi nhà có cửa sổ
nóc nhà có ánh sáng làm cho ta liên tưởng tới chỗ ở của những
người quý tộc những người này có tính cách cao thượng (lịch sự,
tao nhã, cao quý).
Thưởng (gỉai thưởng; tặng thưởng): Khi đề cao 尚, nâng cao một
phẩm chất, hay thành tích của ai đó thì người ta dùng tiền ⾙ để
thưởng.
Biên (nơi xa, hẻo lánh - biên giới; vùng; cạnh (hình học); trình
độ mức độ): Bước đi và có cây đao là hình ảnh của người chiến
sĩ biên phòng canh gác biên giới.
Tạo (gây nên, làm nên -chế tạo, sáng tạo; bịa đặt): Vừa đi vừa
báo cáo 告 cho cả thiên hạ biết rằng ta đã vừa sáng tạo ra một cái
gì đó mới.
Bị (bao bọc, phủ lại, đậy lên, trùm lên; bị, chịu - bị động, bị cáo):
Quần áo 衤 + da ⽪; tức có nghĩa rằng bộ quần áo là thứ bao bọc
lên trên da và thân thể con người.

額
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Kĩ (kĩ năng, kĩ thuật; tài nghệ, kĩ xảo): Bàn tay với khả năng
chống đỡ ⽀ được cái gì đó ở trên - tưởng tượng nghệ sĩ xiếc
chống đỡ cả đống đồ vật trên tay sao cho không rơi.
Chữ này là chỉ một bộ lạc man rợ ở phía Tây của Trung Quốc, từ
này xuất phát từ chữ ⽒ Thị (họ; gia tộc) có thêm một dấu chấm
ở dưới như chỉ sự thấp kém của bộ lạc này.
Đê (thấp đối lại với cao; cúi gục xuống; đê hèn, đê tiện): Người
亻của một bộ lạc man rợ 氐 thì chắc chắn là những kẻ đê tiện và
đê hèn rồi.
Phục (sự trả thù, rửa hận phục thù; làm 1 cái gì đó quay trở lại;
quay trở lại - hồi phục): Trong một ngày mà thằng người 𠂉 bước
chân ra đi ⼻, rồi lại bước chân tiếp ⼡ - mô tả việc đi rồi quay
trở lại.
Di (chuyển rời vị trí - di chuyển, di động): Có quá nhiều 多 các
ngọn lúa ⽲; làm cho việc di chuyển khó khăn, vướng víu.
Cố (cứng, chắc, vững chắc - ngoan cố; cố thủ): Ngôi mộ cổ vốn
dĩ được xây dựng từ lâu giờ lại được bao bọc thêm bên ngoài nên
sẽ càng vững chắc để cố thủ với thời gian.
Cá (cá nhân, cá thể; cái, chiếc; từng…một, từng): Con người cần
phải cứng rắn lên để có thể để lại dấu ấn cá nhân trong xã hội.
Khoá (bài (học); khoa, phòng, ban; khoá học, chính khoá):
Những lời nói mà sẽ tạo ra được quả 果 ấy chính là những lời nói
của thầy cô giáo dạy trong các khoá học sẽ sinh ra quả sau này
cho học sinh.
Não (óc, bộ não): Phần cơ thể mà đang nung nấu (3 dấu phết như
cái gì đó sôi sùng sục) những tư tưởng hung 凶 ác ấy chính là
não bộ con người.
Liễu (sự kết thúc, hoàn thành; sự hiểu - kết liễu): Giống chữ Tử
⼦ tuy nhiên ko còn nét ngang. Nên có thể hiểu là đứa bé đã kết
thúc thời kì còn thơ bé (ko cần bố mẹ cầm tay nữa).
Chữ này nghĩa là cấp bách ngay lập tức: Đôi tay 又 và cái mồm
đang giục giã phải hoàn thành 了 ngay công việc này trong một
thời gian ngắn.
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Cực (rất, vô cùng; cực kì; trạng thái ở mức độ cao - cực lực, cùng
cục, địa cực): Cái cây này đang ở trạng thái cực kì nguy hiểm,
cần phải hành động để cứu nó ngay lập tức 亟.
Hàm (bao gồm, chứa đựng, gồm, kể - hàm ý, hàm nghĩa, hàm
súc): Cái mồm mà có cả hiện tại ở bên trong; chứng tỏ cái mồm
đó có sức chứa đựng rất lớn.
Thần (bầy tôi khi xưng với Vua): Trong triều đình thì những kẻ
bầy tôi chịu rất nhiều công việc (2 chữ Công ⼯ xếp chồng lên
nhau); và đó là những công việc sức ép theo ngành dọc (tức từ
Vua đổ xuống). Nên ở đây ta có 2 chữ Công xếp dọc và có 2 nét
dọc như để “gia cố” cho 2 chữ Công ⼯ đó ko bị rơi ra. Cũng có
thể chiết tự chữ này như là hình chiếu từ trên xuống của 1 ngừoi
đang quỳ, hình chữ nhật dài ở giữa là thân người. 2 nét ngang
trên dưới là 2 tay ở tư thế đang quỳ lạy.
Tàng (nhà kho, sự tàng trữ, cất trữ - bảo tàng, tàng trữ, tàng
hình): Các quan đại thần ⾂ khi chỉ huy đơn vị quân đội phòng
thủ 戍 phải ra lệnh tàng trữ lương thảo 艹 chuẩn bị chiến đấu.
Lượng (lượng, khối lượng - lực lượng, độ lượng, dung lượng,
trọng lượng): Vào buổi sáng tinh mơ 旦 ở các làng ⾥ quê luôn
có các phiên chợ để bán các loại nông sản. Từ lúc sáng tinh mơ
đó thì người dân trong làng đã phải chuẩn bị số lượng nông sản
để đem ra chợ bán rồi.
Hình (án, hình phạt, bản án - hình phạt, tử hình): Ngày xưa tội tử
hình ở bên Nhật sẽ bị đem ra cổng Tori 开 để chém đầu.
Hình (khuôn, kiểu, mẫu, nhóm, hình; mẫu mực - khuôn hình, mô
hình): Những vùng đất nào mà các hình 刑 phạt được thực hiện
nghiêm minh, sẽ là điển hình cho các vùng đất khác học tập theo.
Huống (tình huống, tình trạng, tình hình): Cậu anh trai 兄 nói
chuyện mà nước 氵 bọt bắn tứ tung - cho thấy tình huống cả vẻ
rất căng thẳng.
Kim (cái kim, đinh ghim - phương châm, châm cứu): Bằng kim
loại lại có hình như cái kim tiêm ⼗ - vậy đây là cây kim.
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Chuyên (làm việc gì chú ý cả vào việc ấy gọi là chuyên - chuyên
môn, chuyên quyền): Dính chặt ⼨ cả 10 cánh đồng ⽥ vào bản
thân mình. Đây là 1 kẻ chuyên quyền khi độc chiếm hết cả ruộng
đất.
Sử (lịch sử): Bàn tay 乂 chép lại những cái đã được nói bằng
mồm, như thế là việc của người chép sử. Phân biệt với chữ Lại
吏.
Giai (ngôi, bậc; tầng - giai cấp, giai tầng): Tất cả mọi người 皆
đều phải đi qua những bậc thang để lên được đống đất đó.
Quản (ống, ống bơm - mao quản; Cai quản, được toàn quyền coi
sóc công việc gì gọi là “quản" - quản lí): Ông Quan 官 lại cầm
cái ống bằng tre để cai quản dân cư khu phố này. Ai vi phạm sẽ
bị đánh bằng cái ống tre đó.

丘

Khâu (quả đồi, ngọn đồi): Cây rìu ⽄ cắm trên đỉnh đồi - như
biểu tượng của một cuộc chiến tranh (ngọn đồi tưởng niệm).

兵

Binh (người lính - binh lính, binh lực): Chúng ta có ngọn đồi 丘
(tưởng niệm) ở dưới là những đôi chân của các người lính đã ngã
xuống.

妾

Thiếp (Vợ bé, vợ lẽ): Người phụ nữ mà luôn phải đứng thẳng ⽴
(ko được ngồi cùng chồng) để hầu hạ ấy là vợ bé.
Tiếp (liền - 2 đầu liền nhau gọi là nối tiếp; hội họp, tiếp đãi; tiếp
đón; tiếp xúc): Người thiếp 妾 đưa tay 扌 ra để tiếp đón vị khách
tới nhà chơi.
Tế (cẩn thận; chi tiết; tỉ mỉ; tỏn mỏn; vụn vặt; nhỏ mọn; nhỏ tinh tế, tế bào): Sợi tơ + bộ não làm cho ta liên tưởng tới những
sợi thần kinh siêu nhỏ và tinh tế trong não.
Hiệu (có tác dụng; có hiệu quả; có ảnh hưởng; có kết quả - hiệu
quả, hiệu ứng, công hiệu): Khi sức lực được giao 交 kết với nhau
sẽ tạo ra một hiệu quả vô cùng lớn.
Loan (vịnh): Mô tả một trận thuỷ chiến trên Vịnh với hình ảnh
người lính bị dính nước 亦 tay thì cầm cây cung ⼸, anh ta bị ướt
vì lúc đánh nhau bị rơi xuống nước.

接
細
効
湾
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录

Chữ này mô tả việc viết lách với hình ảnh Bàn tay ⼹ chấm vào
nước ⽔ 氺để viết lên mặt bàn ⼀.

録

Lục (sự ghi lại - kí lục; đăng lục): Kim loại ⾦ + Viết lách 录 làm
cho ta nghĩ tới ngay việc dùng bút (kim loại) để ghi chép lại vào
trong sổ.
Tỉnh (tiết kiệm, giảm lược - tình lược; nhìn lại; hồi tưởng lại
chuyện trong quá khứ - hồi tỉnh; đơn vị hành chính - tỉnh lị):
Dùng mắt để trông coi mọi việc sao cho chi phí nhỏ bớt 少 lại.
Cựu (cũ kỹ, cựu - cự thủ tướng, cựu binh): Đời người giống như
là 1 ngày, khi đã già cũng như là mặt trời lúc xế bóng phải chống
gậy.

省
旧
喬
橋
岸
材
戸
龹
券

Kiều (Cao): Cao ⾼ như ở trên trời 天.
Kiều (cây cầu): Ngày xưa khi Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau ở
trên trời thì họ đi qua 1 cây cầu cao tít 喬 và được làm bằng gỗ.
Ngạn (bờ, ven): Chỗ mà ở gần vách của một ngọn núi ⼭ lại khô
ráo ⼲ - chính là khu vực, bờ ven là nơi mà nước ko ngập.
Tài (gỗ dùng được, phàm vật gì của trời sinh mà có thể lấy để
dùng được đều gọi là tài - tài liệu. Như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ
⾦、⽊、⽔、⽕、⼟ gọi là ngũ tài 五材; cùng một nghĩa với
chữ tài 才 chỉ tài năng - nhân tài): Phải có tài năng thì mới biết
đốn cây về làm nguyên, vật liệu cho đời sống hàng ngày.
Hộ (hộ gia đình - hộ khẩu; cánh cửa): Cánh cửa này là 1 phần
tách ra từ cái cửa lớn ⾨. Chú ý có cái khe giữa cánh cửa và
khung cửa - khác với chữ Thi (xác chết) ⼫. Biến thể 户
Hình cuộn giấy dài 龹 được buộc lại bởi những sợi dây (cho khỏi
bung ra) sau đó thắt nút lại như cái nơ (2 dấu phết ở trên).
Khoán (vé, phiếu - chứng khoán): Ở trên bộ Đao là hình cuộn
giấy dài 龹 được buộc lại bởi những sợi dây (cho khỏi bung ra)
sau đó thắt nút lại như cái nơ (2 dấu phết ở trên). Sau đó người ta
dùng dao để cắt cái cuộn giấy đó ra làm nhiều phần, những phần
nhỏ đó chính là vé, phiếu.
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Biên (đan, ken, tết, bện; biên soạn, soạn thảo - biên tập; đặt
chuyện, thêu dệt, bịa đặt): Dùng sợi tơ 糹 để đan, bện (như đan
len) quyển sách 冊 lại sao cho nó có thể mở ra như cánh cửa 户.
Sưu (sự tìm kiếm - sưu tầm, sưu tập): Dùng 2 đôi tay 扌又 và cái
gậy 〡 để tìm kiếm cái gì đó ở giữa cánh đồng (gậy để bới, tìm
cho dễ).
Siêu (vượt quá, nhảy quá; siêu việt; siêu thị; siêu nhân): Cho dù
có tiếng triệu hồi 召 nhưng vẫn bất chấp để chạy ⾛ tiếp - đây là
sự vượt quá giới hạn cho phép.
Tịnh (trung bình, bình thường; giống như, tương đương; mỗi; sắp
đặt thành hàng): Chữ này thì mọi nét đều giống và tương đương
nhau; các nét đều được bày đặt rất đều đặn.
Chữ này có nghĩa là dàn hoả thiêu: Có chữ Hoả ⽕ hình thằng
người giơ tay sang 2 bên, ở đây chữ Hoả sẽ bị bành ngang ra để
có chỗ cho chữ Nhật ⽇ và Tiểu ⼩ ở dưới. Như thế ta sẽ có ngọn
lửa có sức nóng như là một ông mặt trời thu nhỏ. Ở trên cùng là
cái mặt bàn ⼀ của dàn hoả thiêu nơi đặt người lên đó để thiêu
sống.
Liệu (sự chữa bệnh - trị liệu): Ngày xưa bệnh tật bị coi là ma
quái, do đó cho người lên dàn hoả thiêu 尞 là 1 pp trị liệu.

採

Thải (Hái. Như thải liên [採蓮] hái sen, thải cúc [採菊] hái cúc;
Chọn nhặt. Như thải tuyển [採選] chọn lấy): Một bàn tay 扌 ở
dưới đỡ, một bàn tay 爫 thò lên trên cây để chọn lựa và hái.

森

Sâm (rừng rậm): 3 cái cây sẽ là rừng rậm.

編
捜
超
並
尞

競
根

Cạnh (ganh đua, cạnh tranh; trả giá, bỏ giá, bán đấu giá, bán
hàng dạo): 2 người anh trai 兄 đứng thẳng ⽴ như chuẩn bị tham
gia cuộc đấu võ - ganh đua, cạnh tranh sức lực.
Căn (cội rễ, rễ, gốc - căn bản, căn cứ): Cái cây muốn bền vững,
thì phần gốc rễ của nó phải cứng ⾉ và chắc chắn.
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Phiến, Phán (bán hàng): Kiếm được tiền ⾙ và phải chống 反 lại
những đối thủ cạnh tranh - ấy chính là bản chất của việc bán
hàng.
Lịch (những cái đã xảy ra trong quá khứ - lí lịch; lịch sử; kinh
lịch): Dừng lại trước rừng cây bên vạch núi và tự đặt câu hỏi về
lịch sử của khu vực này thế nào.
Tướng (vị tướng - tướng quân); Tương (đời sau; mai sau; ngày
sau; tương lai): Buổi tối ⼣ nhưng vị tướng ngồi dính chặt ⼨ lên
nửa cây gỗ 丬 (làm ghế) để suy nghĩ về tương lai của trận đánh
ngày mai.
Phúc (chiều rộng, chiều ngang; mức độ sâu, khoảng co giãn; sự
ảnh hưởng): Miếng vải ⼱ phải có chiều rộng và khoảng co giãn
to thế nào để phủ lên toàn bộ số của cải nhiều 畐 như thế.
Ban, Bán: (cái chung; cái thông thường - qui định chung): Cây
giáo ⽎ và con thuyền ⾈ là những thứ vũ khí, dụng cụ đặc trưng
cho chiến tranh nói chung.
Mậu (đổi lẫn cho nhau - mậu dịch 貿易 mua bán): Thứ kì lạ (ở
bên trái chữ Đao) này có giá rất cao (phải đổi bằng cả cây đao
lẫn tiền mới đủ.
Giảng (hoà giải - giảng hoà; giảng giải lấy lời nói cho người ta
hiểu - giảng đường, giảng bài): Cộng 共 (龷) lại những lời nói ⾔
được lặp đi lặp lại 再 - chính là những bài giảng của giáo viên
(họ lặp lại bài giảng sau nhiều năm dạy học).
Lâm (rừng): 2 cây là thành rừng.
Tráng (cường tráng, khoẻ mạnh): Anh chàng sĩ ⼠ quan quân đội
có vóc dáng, cơ thể chắc chắn như nửa cái thân cây 丬.
Trang (làm dáng, làm đẹp - trang phục, hoá trang, trang điểm;
trang bị): Một cơ thể cường tráng luôn cần một bộ quần áo, trang
phục đẹp để làm đẹp cho cơ thể.
Chư (các; nhiều; vài - chư hầu, chư vị): Kẻ 者 mà nói ra vài lời
⾔.
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Bộ Hổ, Hùm. Biến thể là ⾌: Lên núi ⼚ dùng gậy thần ⼘tìm ra
và đánh chết con hổ, sau đó xả thịt ra đặt lên 7 七 cái bàn nhỏ ⼏
mới hết.
Chữ này nghĩa là con lợn lòi: Con lợn mà hung dữ như con hổ ⾌
ấy chính là con lợn lòi.
Kịch (kịch - vở kịch, kịch bản, kịch tính): Vở kịch kể về dũng sĩ
dùng đao đi giết lợn lòi 豦.
Hà (sông - sơn hà): Nơi có nước mà có thể 可 đi lại trên đó được
thì là sông.

航

Hàng (vượt qua - hàng hải" 航海 vượt bể; hàng không; tàu,
thuyền): Vị thuyền trưởng (đội mũ ⼇) lèo lái con thuyền ⾈ để
vượt qua sóng gió ⼏.

鉄

Thiết (sắt, thép): Khác với vàng bạc, sắt thép là thứ kim loại ⾦
sẽ bị mất 失 đi lớp vỏ bên ngoài theo thời gian (ăn mòn)

児

Nhi (trẻ nhỏ - nhi đồng, hài nhi): Trên là chữ Cựu 旧 dưới là bộ
Nhi ⼉ (chỉ trai trẻ, trẻ con) Người già luôn phải đi bên cạnh trẻ
nhỏ.
Cấm (cấm đoán, nghiêm cấm): Dùng cây rừng 林 để làm đồ thờ
cúng thần thổ địa ⽰ là điều nghiêm cấm vì phá hoại môi trường.

禁
𦥑
印
屰

Biến thể của bộ Thủ (tay) với hình 2 bàn tay đan ngón tay vào
nhau.
Ấn (con dấu, in ấn - ấn tượng): Thằng người quỳ xuống để xin
con dấu từ bàn tay 𦥑 của cấp trên mình.
Chữ này nghĩa là trái ngược (không thuận), gồm có: 䒑 + ⼭.
Nên có thể hiểu là cây cỏ mọc trên núi và loại cây cỏ này lại mọc
cái đuôi cong - là điều trái ngược với tự nhiên.
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Nghịch (kình địch; nghịch; sự ngược lại, sự tương phản - phản
nghịch): Đi mà lại trái ngược 屰 với bình thường thì gọi là
nghịch.
Chữ này nghĩa là phồn thịnh, phồn vinh, nhiều của cải; màu sắc
sáng sủa: Đứng giữa 央 một xử sở phồn thịnh nhiều của cải, anh
chàng nhà quê nghèo bỗng há hốc mồm ⺈ vì ngạc nhiên. Biến
thể là 奐
Hoán (trao đổi; thay đổi - giao hoán): Ngày xưa ở nơi phồn thịnh
nhiều của cải 奐 thì các loại hàng hoá sẽ trao đổi tay qua tay.
Cửu (đã lâu, đã bao lâu nay - vĩnh cửu): Gồm có chữ ⺈ (bộ Bao)
và chữ ⼈ (Nhân) làm cho ta liên tưởng tới những xác người bị
bọc bởi những miếng vải trắng - xác ướp Ai Cập đã tồn tại từ rất
lâu rồi.
Đoản (ngắn - đoản mệnh; thiếu thốn, kém - sở đoản): Thời gian
để mũi tên ⽮ bay đến đích nó cũng ngắn ngủi đúng bằng kích cỡ
⾖ một hạt đậu.
Du (dầu hoả, dầu lửa, dầu mỡ rán - phàm chất gì lỏng mà có thể
đốt cháy được đều gọi là du. Như hỏa du ⽕油 dầu hỏa, đậu du
⾖油 dầu đậu, chi du 脂油 dầu mỡ): Thứ nước mà là lí do 由 dẫn
tới những cuộc chiến tranh trên thế giới này chính là dầu mỏ.
Bạo (nổi giận; nổi xung; làm ầm ĩ lên - bạo lực); Bộc (vạch trần;
phơi bày; bộc lộ; làm lộ): Sức nóng của mặt trời ⽇ Cộng 共 với
nước 氺 sẽ làm nước sôi sùng sục lên như là người nổi giận vậy.
Luân (bánh xe, cái vòng, cái vành, cái đai; thay đổi, lần lượt thay
đổi nhau mà làm gọi là luân lưu, phiên): Khi đã chế tạo ra cái xe
rồi; thì người ta phải suy nghĩ 侖 rất nhiều thì mới có thể tạo ra
cái bánh xe hình tròn như bây giờ.
Thực (các loài có rễ đều gọi là thực vật; trồng cây): Cái cây mọc
thẳng 直 là mục đích chính của mọi người khi trồng cây.
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清

Thanh (được làm cho sạch, được làm cho thanh khiết - thanh
bạch; rõ ràng minh bạch): Nước cũng như con người càng để lâu
thì càng bẩn; dòng nước mới chảy ra từ nguồn cũng như tuổi trẻ
青 con người là trong sạch và thanh khiết nhất.

倍
勻
匀

Bội (sự gấp đôi - bội thu, bội số): Khi người 亻đứng thẳng ⽴
trên bục ⼜ thì chiều cao sẽ tăng gấp đôi.

均

Quân (đồng đều, như nhau - quân bình; quân nhất): Đất đai ⼟
cần phải được phân chia một cách đều đặn 匀 và đồng đều như
nhau .

億
圧
芸

Ức (trăm triệu): Trong một con người thì có cả trăm triệu ý 意
nghĩ.

署
伸

Chữ này nghĩa là đều đặn: Gói ghém, bao bọc lại rồi chia đều ra
làm 2. Biến thể 匀

Áp (áp lực; trấn áp): Vừa có vách núi lại có cả đất; 2 thứ này sẽ
tạo ra 1 áp lực khủng khiếp.
Nghệ (nghệ thuật, nghệ nhân): Làm cho hoa cỏ 艹 biết nói 云; ấy
chính là một nghệ thuật.
Thự (kí, "thự danh" 署名 kí tên; sở quan (nơi quan lại làm việc)
"quan thự" 官署, "công thự" 公署: Kẻ 者 mà dùng cái túi lưới 罒
của mình để đút tiền vào - đây là việc xảy ra ở sở quan sau khi
quan kí các hợp đồng là đút tiền vào túi.
Thân (Sự kéo dài, kéo căng; Sự trì hoãn): Do có quá nhiều công
việc, nên thằng người đề nghị 申 xin được trì hoãn tạm thời công
việc của mình lại và xin được kéo dài thời hạn hoàn thành công
việc.
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Đình (cái đình, bên đường làm nhà cho khách qua lại trọ; chính,
ngay giữa, vừa - như: "đình ngọ" 亭午 đúng trưa): Cái đình là
khu nghỉ ngơi cho nên nó rất rộng rãi có mái ⼍ nhà rộng tới nỗi
che phủ được cả 1 khu phố 丁 , phía trên lại có cửa sổ ⼜ cho
thông thoáng và trên cùng là mái nóc nhọn ⼇.
Đình (sự dừng - đình chỉ): Thằng người tạm đình chỉ quá trình đi
lại của mình để vào cái đình 亭 bên đường nghỉ ngơi.
Bộc (nổ (do lửa hoặc hơi nóng làm cho bùng nổ), bùng phát - bộc
phát ): Cơn giận 暴 dữ lại được lửa đốt thêm làm nổ và bùng phát
dữ dội.
Lục (lục địa; mặt đất; đất liền - lục quân): Bên trái ta có đống đất,
bên phải lại có một gò đất xếp chồng lên nhau nữa. Chắc chắn từ
này liên quan tới mặt đất và đất liền rồi.
Ba (lớp nhăn trên bề mặt của da; sóng biển - phong ba, sóng điện
từ; trào lưu): Làn da ⽪ + nước làm cho ta liên tưởng tới những
gợn sóng của mặt nước như những vết nhăn trên da.
Đới (vành đai, đai; dây thắt lưng, dải dây - nhiệt đới, ôn đới):
Phần trên bao gồm chữ Nhất ⼀ và chữ Sơn ⼭ - ngọn núi số 1
của NB chính là núi Phú Sĩ. Và trong 1 lần thám hiểm núi Phú Sĩ
người ta tìm thầy cái mũ miện ⼍ của vua và cái khăn ⼱. Lúc
đầu tưởng đó là cái khăn của Vua, nhưng sau này nhìn kĩ là cái
đai lưng áo Kimono mà vua Nhật hay dùng.
Duyên (giãn rộng, kéo dài, vươn rộng, mở rộng. cơi nới - như
"duyên niên" 延年 thêm tuổi, thêm thọ): Cái chân bị cong ⼃ do
khoè, nên đi ⼵trên đường hay phải dừng lại ⽌ làm cho kéo dài
thời gian tới đích.
Loạn (bị lộn xộn, bị xáo trộn, bị lúng túng, bị mất bình tĩnh - rối
loạn): Khi cái lưỡi ⾆ của chúng ta như bị cái móc câu 乚 đính
vào; làm cho ta lúng túng, rối loạn câu từ nói ra lộn xộn linh tinh.
Phổ (nói chung, đại thể - phổ thông): Khi mồm chúng ta nói ra
ra những thứ bình thường 並 ai nghe cũng hiểu (ko cao siêu) thì
lúc đó chúng ta nói thứ ngôn ngữ phổ thông và đại chúng.
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Trắc (dò, đo đạc; cân, kiểm tra; đong): Để đưa ra quy tắc 則 sử
dụng nước cho mọi người; thì trước đó phải đo đạc nhu cầu sử
dụng nước của mỗi người trước đã.
Phong (dư dật, giầu có, dồi dào - phong phú): Số lượng đậu trên
cái bàn quá dồi dào (phong phú) làm cho cái bàn cong 曲 đi vì
sức nặng của những hạt đậu.
Hậu (bề dày, độ dày; sự tử tế, ân cần - nồng hậu, đôn hậu): Cái
vách núi rất dày do đó nó đã giúp bảo vệ đứa trẻ khỏi ánh nắng
mặt trời.
Linh (tuổi như tuổi già ⽼齢 - Lão Linh ): Hàm răng 歯 sẽ tuân
lệnh theo từng độ tuổi. Khi tuổi già thì hàm răng sẽ không thể
tuân lệnh dc nữa (vì nó đã hết sức).
Vi (bao quanh, vây quanh, bao bọc, vây hãm): Có cái giếng 井 ở
kia nên phải xây cái hàng rào vây quanh để tránh cho mọi người
khỏi ngã xuống.
Tốt (quân lính; trọn như tốt sự 卒事 trọn việc, tốt nghiệp 卒業
trọn nghiệp): Có nhiều ⼗ người ⼈⼈ ở dưới cái mũ che đầu hình ảnh nhiều người lính đứng dưới mái che tránh nắng.
Lược (sự lược bỏ, vắn tắt; khoảng, áng chừng; mưu lược, phần
nhiều chỉ về việc binh -như thao lược 操略 có tài tháo vát; sự
cướp phá - xâm lược): Mọi cánh đồng ruộng thời xưa đều sợ sự
cướp phá xâm lược của kẻ khác.
Thừa (tiếp nhận, chấp nhận, nghe - thừa nhận, thừa kế): Nhúng đi
nhúng lại 龴 3 lần đầu kẻ phạm tội xuống nước ⽔, thì hắn mới
thừa nhận tội lỗi của mình.
Thuận (thuận theo, xuôi theo, noi theo lẽ phải gọi là thuận; theo
trình tự, lần lượt; suôn sẻ - mưa thuận, gió hoà): Dòng nước 川
luôn chảy từ phía đầu ⾴ dòng xuống cuối dòng; nên phải biết
thuận theo dòng nước mà đi cho suôn sẻ.
Nham (đá tảng, dốc đá, bờ đá): Đá ⽯ mà ở trên núi ⼭ thì chúng
ta liên tưởng tới ngay những đá tảng to tướng hay những dốc đá,
bờ đá trên núi.
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Luyện (rèn luyện, luyện tập; lụa trắng; gọt giũa, trau chuốt ):
Quay về phía Đông để đón ánh mặt trời, rồi lấy sợi tơ buộc
quanh người, và luyện gồng lên để làm đứt sợi tơ.
Khinh (nhẹ, giảm bớt, dễ dàng; khinh suất, khinh khi): Cái xe ⾞
của các vị Thánh 圣 bay trên bầu trời nó nhẹ nhàng bay bổng
trên bầu trời như là khinh khí cầu vậy 軽気球.
Sảnh (Đơn vị hành chính nhà nước - cục): Có mái nhà rộng rãi
⼴ chiều dài như bao trùm cả 1 khu phố 丁. Những đại sảnh ở
các cơ quan hành chính nhà nước cho ta cảm giác như vậy.
Thành (lâu đài, thành quách, thành phố): Dùng đất ⼟ để hoàn
thành 成 xây dựng toà lâu đài, thành quách.
Que xiên: hình ảnh giống như cái que xiên thịt.
Hoạn (bị ốm, ngã bệnh): Trái tim ⼼ bị cái que 串 đâm xiên làm
tổn thương cơ thể như là bị bệnh tật, ốm đau.
Tầng (tầng lớp - hạ tầng, thượng tầng): Những xác chết ⼫ trước
kia 曽 nằm sâu trong những tầng đất.
Phiến (tấm): mảnh, vật gì mỏng mà phẳng đều gọi là "phiến",
như "mộc phiến" ⽊⽚ tấm ván, "chỉ phiến" 紙⽚ mảnh giấy:
Giống chữ ⽙(thanh gỗ) có khác biệt ở chỗ có nét ⼃như là bị
phạt 1 phát bằng dao; từ đây sẽ sinh ra tấm gỗ mỏng.
Bản (bản in; thứ tự bản in; phiên bản (version) - xuất bản): Ngày
xưa người ta dùng phiến ⽚ gỗ sau đó khắc những chữ ngược 反
lên trên rồi dùng cái đó để làm bản in.
Lạc (sự kết nối, sự vướng mắc, sự liên can; mối quan hệ, liên
quan, có liên quan - liên lạc): Mỗi một 各 sợi tơ 糹 sẽ đóng vai
trò kết nối các thành phần với nhau trong một mạng lưới liên lạc
lớn.
Tổn (lỗ, mất - tổn hại tổn thương): Nhân viên 員 luôn là cánh tay
扌 của sếp; mất đi nhất viên là mất đi cánh tay.
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Chữ này nghĩa là chớ, đừng, không nên: Mặt trời đang rất là to
⼤ (giữa trưa), chớ đừng đi cắt cỏ, hái hoa vào thời điểm này.
Mộ (chiêu mộ; mộ tập): Chờ đừng 莫 tự dùng sức của bản thân
mình mà hãy chiêu mộ thêm người khác để được giúp đỡ.
Lí (mặt trái (mặt trong) của quần áo; đằng sau): Thằng người
mặc quần áo 𧘇 đội mũ ⼇ rồi rời bỏ làng quê của nó ra đi. Một
lúc sau mọi người chỉ còn thấy nó từ đằng sau.
Phật (Phật thích ca; đạo phật - phật giáo; con người nhân từ;
khoảng thời gian tĩnh mịch, sự tĩnh mịch): Con người phải biết
hy sinh đi cái tôi ⼛ của bản thân thì mới thành Phật được.
Tích (Công việc gì mà làm lâu dài thành kết quả gọi là tích Thành tích, chiến tích; Dệt, xe sợi): Trách nhiệm 責 của con
người như việc dệt tơ 糹, xe sợi hàng ngày; làm lâu sẽ đạt thành
tích và dệt được tấm vải từ tơ.
Chữ này nghĩa là vững chắc, bền chặt: Hãy làm ⼯những cái tầm
thường 凡 trước khi làm những thứ vững chắc và bền chặt.
Trúc (xây dựng - kiến trúc): Những công trình vững chắc 巩
ngày xưa thường được xây dựng bằng gỗ ⽊ và tre ⺮.
Hoá (của cải - hàng hoá): Biến 化 tiền ⾙ thành hàng hoá và
ngược lại. Phân biệt với chữ 貸.
Côn (nhiều nhung nhúc - côn trùng (vì loài này sinh đẻ nhiều);
con cháu -như: "hậu côn" 後昆 đàn sau, con cháu về sau): Người
Nhật Bản tự so sánh bản thân mình là con cháu của thần Mặt
Trời. Ai cũng mong con đàn cháu đống nhiều như là côn trùng,
sâu bọ vậy.
Hỗn (được trộn, được hòa trộn - hỗn hợp, hỗn độn, hỗn loạn):
Hãy nhìn đống côn 昆trùng đang bơi trong nước thật là hỗn độn
và hỗn loạn.
Thăng (lên cao - thăng tiến; thăng thiên): Nhìn chữ này 升 giống
vdv thể dục đang cong chân tay cầm cái xà nhảy cảo để nhảy 1
phát lên tận mặt trời.
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Trì (cái ao, hồ): Nơi cũng 也 có nước nhưng ko phải là sông, biển
ấy chính là ao, hồ.
Huyết (máu - tâm huyết): Từ cái đĩa ⽫ có bắn ra một giọt; đó
chính là giọt máu từ đĩa tiết canh.
Ôn (nguội, âm ấm - ôn hoà, ôn tồn; ấm áp, nồng ấm, nồng hậu):
Nước đặt trên cái đĩa ⽫ sau đó để dưới ánh nắng mặt trời cho nó
trở thành âm ấm.
Quý (mùa (xuân, hạ, thu, đông); cứ 3 tháng được gọi là một
quý): Đứa trẻ và cây lúa ⽲ giống nhau ở chỗ đều sẽ lớn và phát
triển từ từ qua từng mùa.
Tinh (hành tinh, sao - tinh tú, tinh cầu): Mặt trời là ngôi sao đem
lại sự sống ⽣ cho muôn loài.

著

Trữ; Trước (viết, xuất bản -著作 Trước Tác (tác giả); đáng kể 著名 Trữ Danh - nổi tiếng): Kẻ 者 mà được nằm dưới hoa (khi
chết) ấy là tác giả trữ danh có nhiều quyển sách được viết và xuất
bản.

志

Chí (ý chí, chí nguyện; lòng biết ơn): Ý chí của của kẻ sĩ luôn
phải bắt nguồn từ trái tim của mình.

誌

Chí (sự ghi chép; báo - tạp chí): Ý chí 志 không chỉ được thể
hiện bằng lời nói ⾔ mà nó còn được ghi chép 誌 lại trên những
trang giấy.
Khố (cái kho - ngân khố): Những cái xe ⾞ (chở hàng) luôn được
để dưới mái nhà rộng lớn ⼴ của những cái kho rất to.
San (ấn loát, phát hành - tuần san): Những tờ giấy (sau khi in)
được phơi cho khô ⼲ ráo mực; sau đó dùng dao để dọc nó ra
thành những tờ báo ấy là công việc của người phát hành những
tuần san báo chí.
Tượng (hình, tranh (vẽ, khắc, đắp thành, v.v.) - bức tượng, tưởng
tượng, thần tượng; hình mạo, dáng dấp): Thằng người điêu khắc
bực tượng hình con voi 象.

庫
刊
像
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Hương (mùi, mùi thơm - mùi hương, hương thơm): Cánh đồng
lúa dưới ánh nắng mặt trời toả ra một hương thơm ngào ngạt.
Phản (dốc, cái dốc, sườn núi): Đất ⼟ mà đổ ngược 反 xuống ấy
là đất ở trên dốc.
Để (đáy; đế; đít): Dưới mái nhà to lớn ⼴ của cả thế giới này thì
bộ lạc thấp kém 氐 ở vị trí dưới đáy của nền văn minh.
Vũ (Vũ trụ 宇宙 vũ là chỉ về khoảng không gian, trụ là chỉ về
khoảng thời gian, ý nói là hết thẩy trong khoảng trời đất vậy):
Khoảng không gian mà một ⼀ khu phố 丁 chiếm giữ (có cái mũ
ở trên như để giới hạn lại khoảng không gian ở bên trên khu phố
đó).
Cự (sự rộng lớn, to lớn, khổng lồ - cự phách, cự đại): Đây là hình
chụp từ trên xuống của diễn viên đóng film sex với cái dương vật
khổng lồ. Hình chữ nhật dài dẹt ở giữa là cái dương vật, 2 nét
ngang mảnh trên dưới là 2 cánh tay đang đặt trên mông nữ diễn
viên đóng sex. Tư thế sex đang được chơi là doggy.
Chấn (rung động - địa chấn): Bầu trời có mưa ⾬ và xuất hiện
con rồng ⾠ (năm Thìn) làm cho trời đất rung động lên như địa
chấn.
Hi (ít - hi hữu; mong mỏi - hi vọng): Tay 𠂇 cầm cái khăn ⼱ giơ
lên trời vẫy vẫy hình dấu X để tiễn người thân đi ra chiến trường;
và hi vọng đến ngày trở về.
Xúc (chạm vào, sờ mó - tiếp xúc - xúc giác): Con sâu ⾍ có
những cái vòi (như cái sừng ⾓ ) thò ra ngoài làm cơ quan xúc
giác.
Ỷ (phụ thuộc vào, nhờ vào - ỷ lại): Con người phải nhờ vào bộ
quần áo ⾐ của mình để giữ ấm.
Bộ lỗi (cái cày): Cái cây gỗ sinh ⽣ ra để được làm cái cày - vì
cái cày làm bằng gỗ.
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籍
于
(亐
亍
亏)
汚
枚
複

Tịch (sổ sách ghi chép (để kiểm tra) -như: "hộ tịch" ⼾籍 sổ dân,
"quân tịch" 軍籍 sổ quân lính; Quan hệ lệ thuộc giữa cá nhân đối
với quốc gia, đoàn thể, tổ chức."quốc tịch" 國籍, "hội tịch" 會籍,
"đảng tịch" 黨籍): Vì số lượng người dân lớn cho nên mỗi lần
phải ghi sổ hộ tịch cho người dân, thì ngày xưa người ta phải ghi
lên những cái thẻ bằng tre. Do số lượng quá nhiều nên có cảm
giác như người ghi sổ phải cày ⽾ ải trên những cái thẻ tre ⺮
vào hồi xưa 昔 vậy.

Chữ này là đi ngang ⼀ con phố 丁 . Các biến thể: 亐 亍亏

Ô (bẩn, làm bẩn - ô nhiễm; ô danh ; người có tính tắt mắt, táy
máy; thấp hèn, hạ lưu (tính cách bẩn thỉu)): Khi đi ngang 1 con
phố 亐 bỗng thấy có vũng nước bẩn ở trên phố.
Mai (tấm, tờ; đơn vị đếm những vật mỏng 2 tờ giấy, 2 tấm gỗ):
Nhà ảo thuật dùng cái gậy đánh nhẹ 攵 vào cái cây là sinh ra
những tờ ⽊ giấy mỏng - người này có khả năng rút ngắn quá
trình từ cây tạo thành giấy.
Phức (phàm sự vật gì mà hai ba lần chồng chất đều gọi là phức,
gấp đôi, trộn - phức tạp): Thằng người đi ⼡ ra đường thấy ánh
nắng mặt trời chói trang, liền quay về nhà lấy thêm 1 cái áo 衤
chống nắng để mặc thêm. Như thế anh ta có 2, 3 lần lớp áo chồng
chất lên người của mình.
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垂
郵

Thuỳ (rủ xuống): Tưởng tượng một bà mẹ mang thai 壬 đang bị
1 tên sát thủ ngắm bắn qua ống nhòm của súng. Hình ảnh cho
thấy phần lưng 壬 của bà mẹ mang thai hiện trên cái tâm ngắm .
Sau khi bị bắn thì bà mẹ mang thai rũ người xuống 垂.
Bưu (bưu điện): Hãy tưởng tượng những gói bưu phẩm được
chất thành đống 阝 và treo rủ xuống 垂 từ trên trần nhà trong nhà
kho của bưu điện 郵.

仲

Trọng (quan hệ - trọng tài): Người mà ở giữa để điều chỉnh quan
hệ giữa 2 bên được gọi là trọng tài.

栄

Vinh (sự phồn vinh; phồn thịnh, hưng thịnh; chiếu sáng lên, dễ
nhìn, thấy đẹp - vinh quang): Nơi mà đến cả những cái cây cũng
được ở dưới nóc nhà có ánh sáng để quang hợp (được chiếu sáng
liên tục) là nơi phồn vinh và hưng thịnh.

札

Trát (tờ, thẻ, nhãn; tiền giấy): Người ta dùng móc câu đính những
cái nhãn lên cây để phân định cho rõ.

板

Bản (tấm ván, ván; cái bảng): Để chống lại 反 việc phá hoại cây
xanh, người ta dựng cái hàng rào bằng những tấm ván xung
quanh.
Cốt (xương xẩu, xương - cốt nhục): Chữ ở trên là phần trên của
chữ 咼 (méo mó xộc xệch). Hãy tưởng tượng phần cơ thể của
chúng ta sẽ như cái mái nhà méo mó xộc xệch nếu như không có
phần khung xương.
Khoảnh (Vào khoảng, khi, khoảng, lúc - khoảnh khắc): Có 1 cái
đồng hồ báo thức đặc biệt cứ tới lúc cần báo thức nó sẽ thò cái
thìa ⼔ ra và gõ 1 phát mạnh vào đầu ⾴.
Khuynh (lệch, lệch lạc; nghiêng về, có khuynh hướng, ngả; cúi,
nghiêng (đầu) -khuynh đảo): Trong khoảnh 頃 khoắc cái đầu
nghiêng về bên cạnh.
Giới (Giấy, đơn trình báo; Đạt được, đạt tới, đụng tới; Đưa đến;
Chu đáo, tỉ mỉ): Nguyên do 由 nào đã đưa đến cái chết ⼫ của
người đó.

⾻
頃
傾
届
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巻

Quyển (cuộn vào; cuộn vải; quyển sách): Chữ ở trên là cuộn giấy
龹, ở dưới là chữ Kỉ ⼰ nhưng ở đây ta sẽ hiểu như là hình con
rắn để minh hoạ rõ nghĩa cho chữ này là cuộn giấy cuộn tròn vào
như con rắn.

燃
跡

Nhiên (cháy, đốt, nung nấu - nhiên liệu): Lửa đương nhiên là
nhiên liệu để đốt cháy mọi thứ rồi.

駐

Trú (nghỉ lại, lưu lại; ở lại): Ông chủ 主 đi ngựa trên đường, để
nghỉ ngợi ông ta trú lại quán trọ bên đường. Chữ này khác với
chữ 住 (Trú) ở chỗ 駐 là ở tạm thời, còn 住 là ở lâu dài.
Nhược (tính mềm yếu, nhu nhược; tình trạng yếu đuối - suy
nhược - nhược điểm, nhược tiểu): Hãy dùng cung tên ⼸⼸ bắn
vào đôi cánh ⽻ của con chim - vì đó là điểm yếu nhất trên cơ thể
của chúng.
Thiệu (nối tiếp, kế thừa): Gợi tới 召 + sợi tơ 糹. Làm cho ta liên
tưởng tới những sợi tơ liên tiếp được nối tiếp với nhau tạo thành
một sợi dây dài vô tận.
Cố (thuê người, thuê người làm, thuê mướn, tuyển dụng - cố
nông (người cày thuê)): Thuê con chim đuôi ngắn ⾫ đứng canh
cửa 户 để ai đến nó sẽ kêu lên báo hiệu.

弱
紹
雇
替
預
尭

Tích (dất vết, vết tích - dấu tích): Thằng người đi mưa 亦 thì đôi
chân ⾜ của nó sẽ để lại những vết tích ở trên mặt đất.

Thế (đổi, thay thế, thay đổi): Đứng gác dưới ánh nắng mặt trời
rất mệt nên 2 bậc trượng phu 㚘 thay thay đổi ca gác cho nhau.
Dự (giao cho, giao phó, gửi; trông nom canh giữ, chăm sóc): Cái
đầu của tôi đã dự đoán 予 được điều không hay xảy ra cho mình;
nên đã giao phó con cái của mình cho người thân tín để trông
nom, chăm sóc.
Chữ này chỉ vua Nghiêu - 1 ông vua thời cổ đại của TQ được coi
như vị vua thần thoại sáng lập ra nước Trung Hoa. Rất nhiều ⼗
những vị sĩ ⼠⼠ quan, tuỳ tùng với đôi chân ⼉ đứng bên cạnh
vị vua thần thoại.
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焼
簡

Thiêu (nướng, rán - thiêu đốt): Thời cổ đại thì các ông vua 尭
ngày xưa thích ăn thịt nướng bên cạnh đống lửa ⽕.

章

Chương (chương, hồi (sách) - chương sách): Mỗi buổi sáng 早
vươn vai đứng thẳng ⽴ dậy sau giấc ngủ là đánh giấu một
chương mới trong cuộc đời con người.

臓
律
贈
昭

Tạng (nội tạng, phủ tạng): Cái mà được tàng 蔵 trữ bên trong cơ
thể ấy chính là nội tạng của chúng ta.

照
溥
薄
群
秒

Giản (đơn giản): Khoảng cách giữa 間 các đốt tre ⺮luôn bằng
nhau - đây chính là sự đơn giản của cấu trúc cây tre.

Luật (pháp luật, quy tắc; lời răn dạy, nguyên tắc): Cầm bút ⾀
viết ra luật để đi lại ⼻cho an toàn.
Tặng (gửi, trao cho - trao tặng, hiến tặng, biếu tặng): Tiền biếu
tặng cho những công việc đã làm trong quá khứ trước kia 曽(曾).
Chiêu (rõ ràng): Khi triệu 召 tập được ánh mặt trời tới, thì mọi
thứ trở nên rõ ràng
Chiếu (chiếu rọi, chiếu theo (chiểu theo); soi rọi): Bên trên là chữ
Chiêu 昭 nghĩa là rõ ràng ở dưới là chữ Hoả. Có nghĩa rằng ngọn
lửa sẽ chiếu rọi ánh sáng làm mọi thứ sáng tỏ.
Chữ này khĩa là to lớn, rộng khắp: Khi Chúa bị đóng đinh trên
cây thập giá 甫, thì đồ đệ của ngài đã vẩy nước thánh dính ⼨
vào người Chúa để hy vọng cho ân điển của Chúa được toả đi
khắp thế giới rộng lớn.
Bạc (mỏng, mong manh, nhạt, nhợt - bạc mệnh): Cỏ khi mọc tập
trung ở 1 chỗ nhỏ thì nó sẽ dầy, nhưng nếu lại bị tản ra khắp nơi
trên 1 diện tích lớn, rộng khắp 溥 thì nó sẽ bị mỏng đi.
Quần (quận, huyện; quần thể, nhóm, đàn lũ - quần chúng): Con
cừu ⽺ đi bên cạnh người lãnh đạo (quân 君 vương) làm cho
chúng ta liên tưởng tới hình ảnh ngừoi chăn cừu với đàn, lũ cừu
đi bên cạnh mình.
Miểu (giây (1/60 phút): Nhổ cây lúa ⽲ này ra khỏi mặt đất chỉ
mất ít hơn 少 1 giây.
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奥
吉
詰
双
朿
刺
屯
純
翌
快

Áo (bên trong, trong cùng; Nước Áo): Thằng ngừoi to tướng
đứng canh gác bên ngoài ngôi nhà có mái che 奥; bên trong ngôi
nhà đó có chứa gạo ⽶.
Cát (tốt lành, phàm việc gì vui mừng đều gọi là cát, đối lại với
chữ hung 凶 - cát tường): Người sĩ quan trước khi ra chiến
trường đều mở mồm chúc nhau tốt lành.
Cật (chôn lấp, đóng, lấp, bịt; hỏi vặn; tóm lại, tức là): Cứ năm
mới là người ta lại chôn lấp nhau bởi những lời chúc tốt lành 吉
(lời chúc nói ra rất nhiều như là chôn vùi).
Song (đôi, kép - song sinh): 2 cánh tay 又又 cạnh nhau.
Chữ này nghĩa là cái gai của cây: Nhìn hình ta thấy từ thân cây
mọc ra cái gai sang 2 bên.
Thích, Thứ (cái gai; đâm, chọc - thích khách): Cây đao bên cạnh
cái gai làm cho ta nghĩ ngay tới việc đâm chọc 1 cái gì đó.
Đồn (chỗ đóng binh giữ các nơi hiểm yếu gọi là đồn; đơn vị đo
khối lượng tấn; tụ tập lại): Ở nơi có núi người ta đóng những cái
móc câu dọc xuống đất với những thanh ngang xuyên qua. Làm
cho ta liên tưởng tới những căn nhà với các thanh gỗ dọc ngang
cắm cạnh sườn núi - là những đồn trú để binh lính ở tại đó. Họ tụ
tập lại với nhau trong những cái đồn như thế.
Thuần (không lẫn lộn gì - thuần khiết; toàn - thuần bạch [純⽩]
trắng tuyền): Cả một đống tơ tụ tập 屯 lại một chỗ; như vậy chỗ
này thuần hoàn toàn là tơ không lẫn lộn cái khác.
Dực (ngày mai, kỳ tới. "dực nhật" 翌⽇ ngày mai, "dực niên" 翌
年 năm tới): Đôi cánh ⽻ con chim đã mọc thẳng⽴ lên, như thế
trong thời gian tới nó sẽ cất cánh bay lên được.
Khoái (dễ chịu, vui lòng, hài lòng - khoái lạc; ngọt bùi, ngọt dịu):
Khi đã quyết 夬 tâm làm gì đó (trong lòng ko còn băn khoăn
nữa); khi ấy trái tim thật thoải mái dễ chịu, người cảm thấy
khoan khoái.
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悩
漁
荒
宁
貯
硬
埋
柱
袋
筆

Não (khổ đau, lo lắng, buồn phiền, lo âu - não lòng, khổ não):
Những tu tưởng hung 凶 ác cứ loé sáng lên trong trái tim 忄, làm
cho con người khổ não, buồn phiền vì mình sẽ phải làm việc ác
trái với lương tâm.
Ngư (đánh cá): Bên phải con cá ⿂, bên trái là bộ Thuỷ gợi cho ta
công việc đánh cá của ngư dân.
Hoang (bỏ hoang, đất đầy những cỏ gọi là hoang - khai hoang;
phóng túng, không biết giữ gìn gọi là hoang -như hoang đường
荒唐; thô lỗ, cục cằn; gấp gáp, dữ dội, khốc liệt, thô bạo; phá
huỷ, gây thiệt hại; bão bùng, cuồng loạn): Nơi mà những dòng
nước 川 mang tới cái chết 亡 làm cho ta tưởng tượng ra cơn bão
khốc liệt phá huỷ mọi thứ. Sau đó mọi thứ chỉ còn là bãi đất
trống hoang vu và nơi đó không có gì ngoài cỏ 艹 dại mọc.
Chữ này nghĩa là nơi yên tĩnh. Ta có hình ảnh cả khu phố 丁
được bao bọc bởi cái mái nhà - cho ta 1 cảm giác bao bọc và rất
yên tĩnh. Cần phân biệt với chữ 宇 và chữ 庁 .
Trữ (để dành - lưu trữ; để dành - tàng trữ): Tiền cần phải được
tàng trữ tại nơi yên tĩnh 宁 (tránh người ngoài nhòm ngó).
Ngạnh (cứng, cứng rắn; dai, dai nhách; cứng đờ - ngang ngạnh):
Dù đã tới đêm 更 muộn nhưng việc đẽo đục tảng đá ⽯ mãi
không xong; bởi vì nó quá cứng.
Mai (chôn, lấp đầy, dập, vùi - mai táng): Đất + Ngôi làng ⾥, tức
chính là những khối đất nằm ở dưới bề mặt của các ngôi làng. Ở
các làng người ta hay mai táng người chết ngay dưới đất của làng
mình.
Trụ (cột, trụ): Cái cây mà làm chủ 主; chứng tỏ đó là những cây
to, vững chãi người ta hay lấy những cây này về làm cột trụ.
Đại (bì, bao, túi, gói - phong bao): Khi không có túi, người ta
thường lấy cái áo ⾐ để bọc đồ lại thay thê 代 cho cái túi.
Bút (cái bút; chữ viết bằng bút lông; viết văn, năng lực viết): Cán
của cái bút lông ⾀ để viết chữ 筆 thường được làm từ cây tre ⺮.
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訓
浴
童
宝
封
胸

Huấn (dạy dỗ - huấn luyện; nói giải nghĩa cho rõ ra - huấn thị):
Lời nói mà mềm mại, uyển chuyển như dòng nước - như là lúc
dạy dỗ và giải nghĩa cho ai đó.
Dục (tắm; rơi vào, ngập chìm (trong nhiếc móc); thu hút; chửi tới
tấp; dội làm tràn ngập): Dòng nước chảy từ nơi khe núi ⾕ như là
dòng suối, ta tắm và ngập chìm trong đó.
Đồng (đứa trẻ, trẻ nhỏ - nhi đồng): Ở làng quê trên những đồng
ruộng ta hay thấy cảnh những đứa trẻ đứng thẳng ⽴ trên bờ để
nhìn bố mẹ chúng cúi xuống làm ruộng.
Bảo (đồ quý, giá trị - bảo vật): Ngọc ⽟ ngà châu báu để ở dưới
nóc nhà chứng tỏ nó là những đồ quý có giá trị nên mới được
như thế.
Phong (bịt kín lại như niêm phong; phong cho, vua cho các bầy
tôi đất tự trị lấy gọi là phong - phong kiến, phong tước): Có 2 cục
đất 圭 xếp chồng lên nhau làm cho ta nghĩ tới ngay đó là 2 cục
gạch (làm từ đất nung) với chữ dính chặt lại - tức có nghĩa như
xây tường thì phải dùng vữa dính các viên gạch lại với nhau cho
kín.
Hung (ngực; tấm lòng): Những tư tưởng hung 凶 ác thường được
bao ⼓ bọc lại và cất trong bộ phận của cơ thể ấy là bộ ngực (nơi
có trái tim).

砂

Sa (cát): Thạch + Thiểu —> những viên đá rất nhỏ. Cát chính là
những viên đá nhỏ được tự nhiên nghiền nát ra.

塩

Diêm (muối - diêm dân): Ngày xưa muối là thứ quý giá, nên rất
thường xuyên thấy cảnh có người nằm dài ra trên mặt đất rồi há
mồm ăn từng hạt muối từ trong cái đĩa ⽫ ở bên cạnh.
Hiền (thông minh, khôn ngoan - hiền triết, hiền thần): Những vị
đại thần ⾂ ngày xưa thường hay dùng tay 又 dâng tiền cho vua
và cấp trên để thăng quan tiến chức - ấy mới là kẻ thông minh và
khôn ngoan.
Chữ này nghĩa là nơi đến, nơi gửi đến: Trời đã tối, thằng người
đã đến nơi và nằm cong người (dáng nằm như quỳ 㔾) dưới mái
nhà ngủ khoè.

賢
宛
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腕
床
⽑
緑
酋
尊
祝
柔
殿

Oản (cánh tay): Khi đã đến nơi 宛 thì một bộ phận cơ thể sẽ thò
ra để gõ cửa báo hiệu cho người chủ nhà biết để mở cửa. Phần cơ
thể đó chính là cánh tay.
Sàng (giường; nền nhà, sàn nhà): Người Nhật Bản thích dùng đồ
gỗ, do đó dưới những mái nhà rộng lớn ⼴ họ thường lát nền nhà,
sàn nhà bằng gỗ vào họ ngủ luôn trên sàn nhà nên coi đó như cái
giường luôn.
Mao (lông; tóc): Hình như lông toẽ ra từ mình của con thú.
Lục (xanh lá cây, xanh lục): Chữ bên phải nghĩa là bàn tay ⼹
chấm vào nước ⽔ 氺để viết lên mặt bàn ⼀, chữ bên trái là bộ
Mịch (tơ tằm). Nên có thể hiểu là con tằm nhả ra những giọt
nước khi nó bò lên mặt tạo thành đường nét như là viết lên mặt
bàn vậy. Do con tằm ăn lá cây xanh cho nên màu mực nó để lại
trên mặt bàn sẽ là màu xanh lá cây.
Tù (tù trưởng, thủ lĩnh, trùm): Ta có hình ảnh chai rượu⾣ với 2
giọt rượu bắn ra ngoài; hình ảnh này mô tả cuộc chè chén, chúc
tụng ở những bộ lạc dân tộc nơi mà tù trưởng luôn uống rượu say
sưa.
Tôn (hiếm, quý giá; quý trọng, sùng kính - tôn trọng): Bên cạnh
tù 酋 trưởng, thủ lĩnh luôn có một thứ gì đó dính chặt ⼨ vào
người. Đương nhiên đối với ông ta đó phải là thứ gì đó quý giá
rồi. Vật đó có thể là món quà quý mà đàn em tặng cho thủ lĩnh
của mình để thể hiện sự tôn kính.
Chúc (chúc tụng, lễ mừng, lễ kỉ niệm, ăn mừng, chúc mừng chúc phúc): Người anh trai lớn 兄 tổ chức ăn mừng cám ơn thần
thổ địa 礻vì đã được phù hộ để tìm được việc.
Nhu (mềm mại, dịu dàng, mịn màng - nhu mì): Dùng cây giáo
đâm thủng được cả cái cây - chứng tỏ cái cây này quá mềm mại
(không cứng).
Điện (cung điện, lâu đài; bà, ngài (xưng hô); điện hạ): Hãy tưởng
tượng cái nơi mà tập hợp (tổng cộng) của những xác chết tay
cầm giáo đi đi lại lại quanh quẩn. Ấy chính là những lâu đài cổ
với những hồn ma năm xưa hiện về.
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荷

Nồng (có quan hệ mất thiết, gần gũi - nồng thắm; đậm đặc, nặng
(rượu nặng) - nồng nặc; sậm thẫm màu; dày đậm (tóc dầy)):
Nước ở bên cạnh những khu vực nông 農 nghiệp làm cho ta liên
tưởng tới thứ nước bùn đậm đặc, sẫm màu ở ruộng.
Dịch (dịch thể, dung dịch, dịch - dung dịch): Thuỷ + Dạ 夜 (buổi
đêm) làm cho ta liên tưởng tới ngay tinh dịch hay dịch âm đạo
của đôi nam nữ quan hệ trong buổi đêm.
Kiên (vai, bờ vai): Phần cơ thể mà có thể mở ra mở vào quay
xung quanh 1 điểm tựa như cái cánh cửa 戸 - ấy chính là phần
vai.
Linh (làm tràn, làm đổ, đánh đổ; bị tràn, bị đổ, trào ra, chảy ra; số
không): Ông trời ra lệnh 令 cho mưa ⾬ rơi để làm tràn cả mặt
đất; hãy nhìn những giọt mưa đang trào ra và tràn đầy mặt đất.
Ấu (trẻ con, ngây thơ - ấu trĩ, thơ ấu; bạn thiếu thời, bạn thủa
nhỏ): Sức mạnh ⼒ rất là bé nhỏ ⼳ - chính là trẻ em thở còn thơ
rất yếu ớt.
Hà (hành lí, chuyến hàng): Nhìn thấy có người giấu cỏ 艹 (cần
sa) trong người, anh nhân viên anh ninh hỏi : Hà 何 cớ sao mà
anh lại chứa cỏ trong người ?

泊

Bạc (dừng lại, nghỉ lại; lưu trú, giữ ai đó lại, ngủ lại): Cung cấp
nước sạch với cả khăn ga màu trắng cho khách ngủ trọ lại.

濃
液
肩
零
幼

⽢
浅
掃
雲

Cam (ngọt, ngọt bùi, ngọt ngào, dễ chịu - cam chịu; chiều
chuộng, nuông chiều): Đây là hình chụp cái lưỡi với cái vạch
ngang thể hiện dây thần kinh vị giác của lưỡi khi ăn đồ ngọt.
Phân biệt với chữ 20 廿.
Thiển (cạn, cạn ráo; nhẹ dạ, nông cạn, hời hợt, ít kinh nghiệm thiển cận): Chỗ này có rất là ít 戋 nước chứng tỏ đó là nơi cạn,
ráo.
Tảo (quét; thu thập, tập hợp lại): Bàn tay 扌 cầm cái chổi 帚 để
quét nhà.
Vân (mây): Thứ mà nói ra 云 cơn mưa ⾬ ấy chính là mây.
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屈

Khuất (Cong, phàm sự gì cong không duỗi được đều gọi là khuất
- bất khuất): Tuy người anh hùng đó đã ra đi 出 và để lại xác chết
⼫ nhưng mãi là tấm gương bất khuất cho thế hệ trẻ noi theo.

掘

Quật (bời, đào - khai quật): Bàn tay cong 屈 lại khi dùng để bới
đào cái gì đó.

捨

Xả (vứt; bỏ, từ bỏ; ném đi; chẳng đoái hoài): Có cái lưỡi ⾆ ở
dưới mái nhà, hẳn là ai đó giết người rồi cắt cái lưỡi đó rồi vứt
vào đây.
Nhuyễn (mềm, xốp, nhão - nhuyễn thể, nhu nhuyễn): Mọi cái xe
⾞ đều thiếu ⽋ đi sự mềm mại (mà chúng lại vô cùng cứng rắn
và chắc chắn).
Trầm (buồn bà, đau khổ; chìm, đắm (tàu); lặn; xế bóng, xế tà trầm mặc): Câu trai trẻ ⼉ khi đã đội mũ ⼍ tốt nghiệp phổ thông
rồi thì đã khóc hết nước do quá buồn và chìm đắm trong nỗi
thương nhớ bạn bè mình.
Đông (đóng băng, lạnh cóng - đông lạnh): Ở Phía Đông 東 xuất
hiện một tảng băng ⼎rất lớn; tảng băng này sẽ làm đông lạnh tất
cả mọi thứ.
Nhũ (vú - nhũ mẫu): Bà mẹ phải dùng tay 爫 cầm cái roi móc
câu 乚 đánh cho đứa bé để bắt nó cai sữa và ko động đến vú của
bà mẹ nữa.
Luyến (tình yêu - luyến ái, lưu luyến; được yêu mến, được yêu
quý): Mỗi lần yêu thì con tim ⼼ ta lại như tan chảy ra 亦 và ướt
sũng.
Hồng (màu đỏ, đỏ thẫm, son - hồng quân): Những người công ⼯
nhân nhuộm tơ ⽷ thành màu đỏ để dệt nên lá quốc kì của TQ.

軟
沈
凍
乳
恋
紅
郊
腰

Giao (vùng ngoại ô, vùng bên ngoài): Nơi mà giao 交với Ấp 阝
chính là vùng ngoại ô của Ấp đó.
Yêu (eo, eo lưng, hông): Bộ phận thiết yếu 要 quan trọng nhất
của cơ thể chính là phần eo lưng; vì nó là điểm nối giữa phần
trên và phần dưới cơ thể.
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炭
踊

Than (than): Cái mà dùng tay 𠂇 để đào được ở trong núi sau đó
đốt để thành lửa ấy chính là than.

勇

Dũng (nhảy múa): Đôi chân ⾜ đi trên đường 甬 như là nhảy
múa.
Dũng (hùng dũng; phấn khởi, hớn hở; quá trớn, quá đà - dũng
cảm): Có sức mạnh để đi qua con đường 甬 này mà không phải
lo trộm cướp thật là một người hùng dũng.

戒

Giới (lời cảnh báo - cảnh giới): Hai cánh tay ⼶ cầm cây giáo ⼽
để ra cảnh báo đã tới giờ giới nghiêm không ai được đi lại.

械
菜
珍
卵
湖
契
喫

Giới (đồ khí giới. Như binh giới [兵械] đồ binh - cơ giới; cái
cùm chân tay): Công cụ, khí giới ngày xưa mà các binh lính hay
dùng để giữ gìn an ninh trật tự trong giờ giới 戒 nghiêm là làm từ
những cây gỗ.
Thái (rau, cỏ): Bàn tay 爫 thò lên cây ngắt ⽊ những hoa lá mọc
trên cây ấy chính là rau cỏ.
Trân (hiếm, khan hiếm - trân trọng, trân quý; ly kì): Viên ngọc 王
(⽟) có màu đen như mái tóc ⼺ người ⼈ ấy là viên ngọc rất
hiếm.
Noãn (trứng): Nhìn giống cặp 2 quả trứng có nhân bên trong.
Hồ: Thuỷ + Cổ + Nhục, dễ dàng thấy những cái hồ lớn ở dưới
đáy hay có những cái xác cổ đã chết lâu ở dưới đó.
Khế (thề ước, ước hẹn - khế ước; đính hôn): Ngày xưa để thề ước
những việc trọng đại, to lớn người ta thường lấy dao ⼑ rồi rạch
lên cánh tay 3 nhát 丯 như để thề với trời đất.
Khiết (gặp, chịu (gặp thảm cảnh); uống, hút): Khi đã kí khế 契
ước về việc không uống rượu, hút thuốc. Thì khi đó phải chịu
thảm cảnh là ko thể mở mồm ra uống rượu, hút thuốc cho dù rất
là thèm.
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刷
湯
溶
鉱
涙
匹
孫
鋭
枝
塗
軒

Loát (in - ấn loát; Cái bàn chải, nhà in dùng cái bàn chải, chải
cho đẹp chữ, nên gọi sự in là ấn xoát 印刷): Dùng con dao cắt cái
khăn ⼱ ra thành mảnh nhỏ có in chữ ở trên đó để làm bùa gắn
vào xác chết.
Thang (nước sôi, nước nóng): Ánh mặt trời 昜 chiếu xuống nước
làm nước sôi và nóng lên.
Dung (hoà vào, tan vào; chảy ra (kim loại); tan ra (băng tuyết dung dịch): Nước mà có khả năng chứa 容 thêm các chất khác ở
trong đó thì chứng tỏ chất đó có khả năng hoà tan trong nước.
Khoáng (khoáng sản, quặng, mỏ): Kim ⾦ loại ở chỗ rất rộng lớn
広 làm cho ta liên tưởng tới những mỏ quặng khoáng sản có diện
tích lớn ở các bãi khai thác.
Lệ (nước mắt): Ra đi đã lâu khi quay lại 戻 quê hương bỗng rơi
nước mắt.
Thất(lượng từ dùng để đếm: con (ngựa...), tấm, xấp, súc (vải...):
⼀匹⾺ Một con ngựa; ⼀匹布 Một tấm vải; Xứng đôi, ngang
bằng nhau; Lẻ loi, tầm thường (thất phu)): Chữ 四 mất đi 1 nét là
ngang bằng với chữ này.
Tôn (con cháu, cháu): Đứa trẻ mà duy trì phả hệ 系 của dòng họ
ấy chính là đứa cháu đích tôn.
Nhuệ (sắc, nhọn; sắc sảo - tinh nhuệ, ưu việt; đau nhói): Khi
trao đổi 兑 các loại vàng ⾦ bạc quý giá cần phải có 1 trí tuệ sắc
sảo để tránh bị lừa những cú đau nhói.
Chi (cành, nhánh cây - chi nhánh): Cái cây là bộ phận chống đỡ
⽀ cho các cành và nhánh cây sinh sống phát triển trên đó.
Đồ (sơn, vẽ): Nếu như bạn cho quá dư 余 nước khi làm màu vẽ
bức tranh, thì lúc đó nước sẽ chảy từ bức tranh rơi hết xuống đất.
Hiên (mái chìa, ban công, mái hiên): Cái xe ⾞ đi về bị ướt nên
người ta đem nó lên mái hiên để phơi cho khô ⼲.
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毒

Độc (độc hại, có hại; mềm bệnh; thuốc độc, độc): Trẻ em mới
sinh ⽣ sẽ bị đầu độc từ bà mẹ 母 (nếu như bà ta uống rượu và
hút thuốc).

叫

Khiếu (kêu, hét): Mở mồm gấp 4 lần bình thường để kêu cho nó
to.

拝

Bái (chắp tay cầu mong; chiêm ngưỡng; cúi lạy; khấu đầu - sùng
bái): Giờ tay lên để chắp tay bái cái bài vị (thanh gỗ ngang cắm
trên thanh dọc) 3 lần 三.

⼄
乞
乾
奉
棒
祈
拾
粉
綿

Can Ất (thứ 2): Hình người quỳ 2 chân xuống.
Khất (xin; cầu xin): Thằng người 𠂉 quỳ ⼄ xuống xin ăn.
Can (khô, hanh; phơi khô, sấy khô): Thằng người quỳ xuống xin
乞 mặt trời đang chiếu chói chang 龺dừng lại vì đồng ruộng cạn
khô hết rồi.
Phụng (mời, biếu - cung phụng, phụng dưỡng): Chữ ở trên là 3
thằng người với chữ ở dưới có hình như người đang quỳ cúi đầu
xuống đất (nét ngang ở trên như 2 cái tay đặt sang 2 bên, nét
ngang ở dưới như cái mông). Đây là hình ảnh 1 kẻ đang cung
phụng 3 kẻ khác.
Bổng (cái gậy): Biếu 奉 1 cây gậy làm bằng gỗ quý cho cấp trên
để lấy lòng sếp.
Kì (cầu nguyện): Người lính trước khi ra trận tay cầm cái rìu ⽄
đứng trước thần thổ địa để cầu nguyện cho mạng sống của mình.
Thập (nhặt - thu thập): Dùng tay nhặt nhạnh các thứ rồi hợp 合
lại 1 chỗ.
Phấn (bột mì, bột): Phân 分 hạt gạo ra làm nhiều thành phần nhỏ
li ti tức là bột, bột mì.
Miên (bông gòn, bông, tơ sống, sợi bông, vải bông; lụa): Sợi tơ
dệt lại thành cái khăn ⼱ có màu trắng chính là cái khăn bằng lụa
hay khăn bông.
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汗

Hãn (mồ hôi): Khi cơ thể ra hết nước chúng ta sẽ bị khô kiệt - cái
nước đó gọi là mồ hôi.

銅

Đồng (chất đồng (kim loại)): Bên phải là chữ Đồng 同 (cùng,
giống nhau); bên trái là bộ Kim. Như vậy có thể suy ra được là
kim loại mà phát âm là Đồng vậy là chất đồng.
Thấp (ướt, làm ướt; ẩm ướt, buồn bã - ẩm thấp): Cái gốc cây 业
bị nước phun vào làm cho ẩm ướt thì có mặt trời chiếu để bớt
ẩm.
Ngói: tiếng Anh là Tile, ta thấy có chữ T ở bên trái và phần trên
của chữ e, và chữ L bên phải ngoài cùng. Như vậy đây là cái mái
ngói.
Chữ này nghĩa là bằng nhau, ngang nhau, đều nhau: Chữ này có
tính đối xứng khi các nét đều nhau 2 dấu phết như 2 cái sừng 2
bên, 2 nét ngang, 2 nét dọc.
Bình (lọ, chai, bình): Vật mà có chất liệu như ngói ⽡ (làm từ
đất) lại có hình dáng đều nhau 并 đối xứng; vậy là cái bình

湿
⽡
并
瓶
咲

Tiếu (nở hoa): Con quỷ trời 关 há mồm ra ăn bông hoa vừa nở
(đây là món bổ dưỡng của nó).

⽸

Phữu (đồ hộp; bi đông, ca, lon, cặp lồng): Giữa buổi trưa 午 đi
lên núi ⼭ phải mang theo đồ hộp và bi đông nước nếu ko sẽ chết
đói và chết khát.

隻

Lượng từ để chỉ những thứ đơn chiếc, như 1 cánh tay 隻⼿ hay 1
con chim: 1 con chim đậu trên 1 cánh tay.

脂

Chi (mỡ, sự khoái trá, sự thích thú; nhựa cây): Theo chỉ 旨 thị
của đầu bếp thì miếng thịt ngon là phải có mỡ. Ăn miếng thịt có
mỡ sẽ đem lại sự khoái trá trong nghệ thuật ẩm thực.
Chữ này nghĩa là sự giúp đỡ: Khi mà nước ⽔ đã 了 tràn đầy cả
ra sàn ⼀ nhà thì lúc đó bạn cần phải có ai đó giúp để lau nhà.
Chưng (hấp làm cho bốc hơi - chưng cất): Người ta để hoa lên
trên nồi nước rồi với sự giúp đỡ 丞 của lửa 灬 đun sôi nó lên cho
bốc hơi - đó là sự chưng cất nước hoa.

丞
蒸
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肌

Cơ (da, da dẻ; bề mặt): Người ta lấy da (thuộc phần thân xác
động vật như hổ) để phủ lên bề mặt của cái bàn ⼏.

耕

Canh (cày bừa - canh tác): Cài cày ⽾ + với miệng giếng 井 để
lấy nước làm cho ta liên tưởng tới công việc cày bừa, canh tác
làm ruộn của nhà nông.
Độn (đần độn, chậm chạp; bị cùn đi (không sắc) - ngu độn): Kim
⾦ loại muốn sắc thì phải được dùng thường xuyên chứ nếu cứ ở
mãi một chỗ (đồn 屯 trú) thì nó sẽ bị cùn dần đi. Cũng giống con
người để ko bị đần độn chậm chạp thì cũng phải đi lại chứ ngồi 1
chỗ (đồn 屯 trú) rất dễ bị đần độn.

鈍
尼

Ni (ni cô, tu sĩ nữ): Dùng cái thìa ⼔ bón thức ăn cho người sắp
chết ⼫ - việc làm của những ni cô nữ tu ở chùa và nhà thờ.

泥

Nê (bùn; lấm lem, nhem nhuốc): Muốn trở thành nữ tu, ni 尼 cô
thì phải dùng nước gột rửa bùn và các thứ lấm lem bẩn thỉu của
cuộc sống trần tục đã.
Ngung (góc; xó xỉnh; ngóc ngách): Con khỉ đuôi dài 禺 nhìn thấy
đống 阝 đất nên nó sinh tính hiếu kì và xục xạo mọi ngóc ngách
xó xỉnh.
Đăng (ánh sáng, cái đèn): Người ta đặt ngọn lửa ⽕ lên cái đinh
丁 rồi đóng nó trên tường để làm đèn.
Ma (cây tầm ma, vải lanh, cây gai, lanh): Ngày xưa để làm vải
lanh thì người ta trồng những cây tầm ma (cây gai) dưới những
mái nhà rộng lớn tạo ra những rừng cây tầm ma.
Ma (mài, chà xát, đánh bóng, làm sáng bóng, trau chuốt, gọt
giũa): Người ta dùng viên đá ⽯ để chà xát, mài bóng thân cây
gai tầm ma ⿇ cho nó sáng bóng lên.
Mạch (lúa mạch, lúa mì; mì): Từ lúc sinh ra 龶 cho tới lúc đi

隅
灯
⿇
磨
麦
姓

chậm ⼢ là phải nhờ ăn lúa mạch .
Tính (họ): Người phụ nữ ⼥ sẽ đổi họ của mình khi bắt đầu cuộc
sống ⽣ mới (lấy chồng)
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筒

Đồng (cái ống, ống hình trụ dài): Các cây tre thì đều 同 có hình
dạng ống, hình trụ dài như nhau.

⿐

Tị (mũi): Tự ⾃ bản thân mình cầm cả cánh đồng bằng hai tay ⼶
rồi đặt trước mũi người khác (chỉ hành động dại dột mỡ dâng
miệng mèo).
Lạp (hạt, hột): Những cây lúa vươn thẳng ⽴ lên cao sẽ cho
những hạt gạo ⽶.

粒
𠃌
司
詞
胃
宜
畳

Giá treo, phân biệt với các bộ khác có hình dáng tương tự 勺 可
Tư, Ti (điều khiển, tổ chức; vụ, sở, ty - tư lệnh): Người làm công
tác tổ chức trên các Vụ, Sở đều rất có quyền lực. Họ chỉ cần mở
mồm 1 cái thôi là sự nghiệp của người khác sẽ bị treo lên giá 𠃌
ngay.
Từ (ca từ - từ điển): Những người trên các vụ, sở, ty 司 đều rất
có quyền lực. Họ chỉ phát ngôn 1 từ thôi là mọi người phải nghe
răm rắp.
Vị (dạ dày): Để cho não bộ ⽥ và thân xác ⽉ hoạt động được thì
phải có cái dạ dày để nuôi 2 bộ phận này.
Nghi (thích nghi, tiện nghi): Khi ở dưới mái nhà ai cũng thích có
nhiều thứ hơn nữa 且 để có được 1 cuộc sống tiện nghi.
Điệp (chiếu, chiếu ngủ): Ngày xưa nghèo khó, nên giữa cánh
đồng mát mẻ, nên tiện nghi 宜 nhất là cái chiếu ngủ trải ra để
nằm.

机

Cơ (cái bàn, bàn viết): Cái bàn ⼏ ngày xưa được làm từ gỗ.

膚

Phu (da, lớp da ngoài; tính khí thiên hương của ai đó): Khi bắt
được con hổ ⾌, thì người ta vứt cái dạ dày 胃 và phân bên trong
đi; chỉ giữ lại lớp da ngoài của nó mà thôi.

濯

Trạc (rửa, giặt): Con chim đuôi ngắn với đôi cánh bên cạnh dòng
nước - nó đang rửa bộ lông của mình.
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塔
沸
灰

Tháp (toà tháp; chùa): Vùng đất mà người hợp 合 lại rồi tay cầm
hoa ấy là nơi tháp, chùa cúng bái.

菓

Quả (hoa quả): Chữ này giống chữ 果 (Quả) nhưng lại có bộ
Thảo ở bên trên nên có ý chỉ hoa quả, bánh kẹo ngọt chung
chung.
Mạo (mạo hiểm, mạo nhận): Trên là chữ Mạo (cái mũ bịt) ở dưới
là mắt. Như thế nó giống như cái mũ bảo hiểm trùm lên mắt để
bảo vệ khuôn mặt, mũ bảo hiểm này hay được đôi khi chúng ta
chơi những trò mạo hiểm như đua xe v..v nọ kia.

冒
帽
枯
涼
符
憎
肯

Phí (sôi - đun sôi): Nước mà lại có chữ không 弗. Tức là nước
đang sôi nên không được đụng vào.
Hôi (tro, tàn): Ngón tay sờ được ngọn lửa là khi nó chỉ còn tro
tàn mà thôi.

Mạo (cái mũ): Những người chơi trò mạo 冒 hiểm thường cuốn 1
cái khăn lên đầu làm mũ.
Khô (khô khát): Cái cây mà nó rất cổ chứng tỏ nó đã chết khô từ
lâu rồi.
Lương (mát): Khu vực kinh 京 đô, thành thị thường rất nóng do
dân số đông, do đó họ luôn cần nước để làm mát.
Phù (kí hiệu - Cái bùa, các thầy cúng vẽ son vẽ mực vào giấy để
trừ ma gọi là "phù", như "phù lục" 符?, "phù chú" 符咒 - phù
hiệu): Ngày xưa người ta ghi tên người lên cái thẻ tre ⺮ thành
những phù hiệu, kí hiệu. Mỗi cái thẻ tre đó đi liền 付 với số phận
con người trong suốt cuộc đời họ (như cái chứng minh nhân
dân)>
Tăng (ghét): Con tim 忄 luôn căm ghét người xưa 曾 cũ.
Khẳng (bằng lòng, đồng ý; khẳng định): Cả 2 phía đã đồng ý và
khẳng định dừng cuộc chiến lại trong vòng 1 tháng.
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燥
⽞
畜
挟
曇
滴
伺

Táo (sự khô hanh, sấy khô): Hàng hoá 品 bị rơi xuống nước do
đó phải phơi lên cây rồi hơ lửa ở dưới cho nhanh khô.
Huyền (màu đen; huyền diệu, huyền bí): Có một thứ gì đó rất
nhỏ bé ⼳ mà lại được đậy điện lại bằng vung rất cẩn thận. Hẳn
đó là 1 thứ huyền bí.
Súc (động vật nuôi trong nhà. Như ngựa, trâu, dê, gà, chó, lợn
gọi là lục súc 六畜 - súc vật): Nhìn cánh đồng từ trên cao xuống
thấy những đám màu đen ⽞ ko rõ là gì. Nhìn kĩ ra mới thấy đó
là đám gia súc nuôi để thịt.
Hiệp (kẹp): Người chồng 夫 có 2 cái lông mọc từ người, nên
dùng tay để kẹp cái lông đó lại rồi nhổ ra.
Đàm (trời đầy mây, u ám, có mây): Mặt trời ở trên, dưới là những
đám mây 雲 che khuất đi thể hiện cho một bầu trời đầy mây và u
ám.
Đích (giọt (nước, sương)): Có ngôi nhà ⼌ cổ 古 đứng thẳng trên
mặt đất. Trên ngôi nhà đó có những giọt nước, giọt sương của
màn đêm rủ xuống.
Tứ (hỏi thăm, thăm viếng): Thằng người đứng trướng ty 司, sở
vụ cơ quan nhà nước để hỏi thăm người nhà của nó làm việc
trong đó.

N1
充
統

Sung (đầy, đủ, làm cho đầy - sung túc, bổ sung): Một ai đó ⼛
khi đã có đôi chân ⼉ để đứng trong xã hội rồi thì cái họ cần bổ
sung ấy là chức quyền (mũ đội).
Thống (Tóm trị. Như thống lĩnh 統領 tóm lĩnh cả. Chức quan
cầm đầu một nước dân chủ gọi là tổng thống 總統; Hợp lại. Như
thống nhất 統⼀ hợp cả làm một): Dùng cái dây buộc lại những
đống của cải đầy 充 ứ của mình - hành động của những kẻ thống
trị khi làm giàu tư lợi cho bản thân.
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