
N3
政

Chính (sự cai trị; thống trị; chính phủ; chính quyền): Người làm 
chính trị luôn phải có sự chính trực 正 và đôi khi cần phải biết 
giơ cao đánh khẽ 攵. 

我 Ngã(chúng ta, chúng tôi; bản ngã): Tay 扌cầm giáo⼽ để bảo vệ 
người của chúng ta 我.

義
Nghĩa(hợp với lẽ phải, đúng đạo lý; đạo nghĩa, nghĩa lý): Người 
Công Giáo chính nghĩa 義 sẽ coi mình như nhưng con chiên ⺷ 
(con cừu) từ bỏ bản ngã 我 của mình để hy sinh vì Chúa. 

議 Người ta dùng những lời nói ⾔ có ý nghĩa  đúng với lẽ phải 義 
trong các cuộc nghị luận 議

民 Dân (nhân dân; dân tộc): Tất cả mọi họ tộc ⽒ trên đất nước đều 
hô to lên ⼜ tinh thần đoàn kết nhân dân. 

連 Liên (nối liền; liên tục; liên lạc): Đi ⻌ bằng xe ⾞ là cách để nối 

liền các địa điểm trên thế giới này. 

対 Đối (sự đối; đối diện, phản đối): Gắn liền ⼨ với văn hoá ⽂ luôn 
là là sự đụng độ đối đầu giữa các nền văn hoá. 

部
Bộ (phần, bộ): Giữa một đống 阝 người đang ngồi lùm xùm tại 
một chỗ, thì có một bộ phận 部 đứng thẳng lên ⽴ và mở mồm⼜ 
nói chuyện rất rôm rả. 

内 Nội (bên trong): Thằng người ⼈ bên trong cái nhà ⼌. Phân biệt 
với chữ Bính 丙

相
Tương, Tướng (lẫn nhau, với nhau, nhau (nhìn nhau mà cười), 
tương hỗ): Người ta dùng mắt để trông coi rừng khỏi bị tàn phá 
và màu xanh của rừng cũng sẽ làm đẹp mắt con người. Đó là mối 
quan hệ tương hỗ qua lại, có ích lẫn nhau.

定
Định (quyết định; xác định; cố định): Khi ở dưới mái nhà ⼧ một 
cách đường đường, chính chính 𤴓 thì chứng tỏ bạn là chủ nhân 
và ở cố định trong ngôi nhà đó. 
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回
Hồi (về, trở về; quay lại, quay; trả lời, phúc đáp; quanh co, vòng 
vèo): Đi hết vòng ngoài rồi lại vào vòng trong, rồi lại ra vòng 
ngoài thế là vòng vèo một lúc lại quay trở lại ví trí ban đầu. 

⼙
⺋

Chữ này nghĩa là cong người quỳ xuống. Biến thể ⺋㔾

巽 Quẻ Tốn trong Bát Quái có nghĩ là quy thuận có vẻ khiêm tốn, 
nhún nhặn. 2 người cùng 共 quỳ xuống ⺋  - chỉ kẻ bị trị. 

選 Tuyển (chọn lựa; bầu cử): Những kẻ bị trị đi để bầu chọn ra 
người lãnh đạo mình. 

実 Thực (sự thực; chân thực): Ông chồng 夫 bị vợ dí dao ngang cổ 
⼀ để khai thật xem hôm nay ở nhà ⼧ làm gì. 

関
Quan (cổng; cửa; hải quan; quan hệ): Con quỷ trời có 2 sừng 关 
đứng gác trước cổng ⾨ trời. Ai muốn vào phải có quan hệ rất tốt 
với nó mới vào được.  

夬
Quẻ Quái trong Kinh Dịch chỉ sự quyết tâm: Ông chồng nắm tay 
lại, đưa cánh tay ra trước mặt rồi hô Yeah ! quyết tâm (nét dọc 
bên phải chữ Phu 夫 ) 

決
Quyết (quyết định): Khi bậc trượng phu đã quyết làm việc gì đó 
thì nắm tay lại quyết tâm và bao nhiêu sông suối 氵cũng lội ko 
nề hà gì. 

全 Toàn (toàn bộ; tất cả): Dưới mái nhà 𠆢 của mình vị vua sẽ quyết 
định tất cả mọi thứ. 

表
Biểu (bên ngoài; mặt ngoài; phía ngoài; biểu hiện; biểu diễn): Từ 
lúc sinh ⽣ ra chúng ta đã được dạy phải biết quan tâm tới biểu 
hiện bên ngoài của mình bằng cách mặc quần áo 𧘇. 

単
Đơn (cô đơn; đơn độc; đơn giản): Tưởng tượng ở giữa cánh đồng 
có cái giá dựng lên trên đó có 1 đống bù xù (ở trên cùng) là con 
bù nhìn rơm cô đơn để đuổi chim. 
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戦 Chiến (chiến tranh; chiến đấu): Một người lính cô đơn 単 cầm 
giáo ⼽   ra chiến trận - hình ảnh rất thảm của chiến tranh. 

圣
Thánh (thiêng liêng; linh thiêng): Theo truyền thuyết ngày xưa 
các vị thần dùng đôi bàn tay lấy đất và nặn thành con người - đó 
là một việc làm rất linh thiêng.  

経
Kinh (Kinh sách; kinh tế): Ngày xưa các loại kinh sách linh 
thiêng 圣  của tôn giáo được được bọc tơ lụa 糹 để cho bền vững 
với thời gian. 

取
Thủ (lấy; đạt được; chọn lựa): Muốn lấy được cái gì đó hay đạt 
được cái gì đó thì trước tiên phải thủ thỉ vào tai ⽿ , sau đó mới 
dùng tay 又 để lấy được. 

最 Tối (nhất, tối đa, tối cao): Dám lấy 取 đồ của người ta trước 
thanh thiên bạch nhật ⽇ là sự trắng trợn ở mức cao nhất 最. 

現 Hiện (xuất hiện; hiện ra; hiện tại): Vị Vua 王xuất hiện để mọi 
người trông thấy ⾒. 

調
Điều (điều chuyển; điều tra;) Điệu (giai điệu; thanh điệu): Những 
lời nói ⾔ được đi vòng quanh 周 chu vi của căn phòng. Khi đó 
dường như âm thanh được điều chuyển từ vị trí này sang vị trí 
khác. 

当
Đương (bên liên quan -đương sự; Tương đương; Đương thời; 
Chịu trách nhiệm - Đảm đương); Đáng (xác đáng, thoả đáng, 
chính đáng): Bàn tay ⺕ có ngọn lửa ⺌ ở trên; như là người phải 

đảm đương một nhiệm vụ đau đớn và gian khổ. 

勺 Chước ( cái thìa): Cái mồm há ra ⼓ và có dấu phết nhỏ ⼂bên 
trong như là thìa xúc cái gì đó vậy. 

約
Ước (giao ước; ước hẹn;  khoảng, ước chừng, xấp xỉ): Thằng bé 
hứa với tôi là không ăn vặt. Nên để chắc chắn lời giao ước của 
nó; tôi buộc cái thìa 勺 vào sợi tơ 糹 để nếu như nó dùng cái thìa 
để xúc cái gì đó ăn thì sợi tơ sẽ đứt ngay. 

法 Pháp (pháp luật; phương pháp, cách, phép): Nước 氵 đang rời đi 
去 khỏi chỗ này, cần tìm ra phương pháp 法 để giữ nước lại. 
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性 Tính (giới tính, giống, bản tính, tính chất): Từ lúc sinh ra trái tim 
đã quyết định bản tính của mỗi người. 

覀 Biến thể của 西

要
Yêu (yêu cầu, đòi hỏi): Đàn bà phương Tây 覀 yêu sách và đòi 
hỏi rất nhiều. Yếu (Muốn; cần; chủ yếu, quan trọng; cần phải 
có: ): Đàn bà phương Tây là một phần quan trọng của xã hội; nên 
họ muốn và cần cái gì là có. 

制
Chế (sự kiềm chế, chế ngự; thể chế, chế độ - hệ thống, tổ chức, 
quy tắc, sự thiết lập): Hãy tưởng tượng đấu sĩ bò tót ⺧, anh ta 
dùng cái khăn ⼱ và thanh kiếm để chế ngự nó. 

治
Trị (cai trị, trị an, trị bệnh): Ngày xưa giáo hoàng hay đứng ở trên 
cao vẩy nước xuống dưới các con dân của mình. Đó là hình ảnh 
của người cai trị và trị an xã hội.  

務 Vụ (chức vụ, nhiệm vụ): Cầm cây giáo ⽭ bước đi và phải dùng 
sức mạnh đây là hình ảnh của người lính gác khi làm nhiệm vụ. 

⼽
Qua: (giáo, thương): Được ghép từ chữ Dặc ⼷ thêm phết cong ở 
dưới tạo thành hình mũi dao nhọn. Như vậy ở đây chúng ta vừa 
có vũ khi hình dao sắc để chém, lại có mũi nhọn của cung tên để 
đâm. 

成
Thành (hoàn thành, thành tựu, trở thành): Mất đi một chút sức 
(nét ngang của chữ ⼒) + cầm giáo ⼽ làm cho ta liên tưởng tới 
ngay một cuộc chiếu đấu vừa hoàn thành. 

其
Kỳ (họ, nó, bọn họ, chúng; cái đó, cái ấy, việc ấy, chuyện ấy): 
Giống hình cái rổ đựng trên cái mặt bàn phẳng ở dưới có hai 
chân. Cái rổ đó ắt hẳn phải là của ai đó. 

期
Kì (thời kì, kì hạn): Một kì hạn nào đó sẽ bao gồm nhiều tháng 
⽉, như vậy có thể hiểu là đem vài tháng bỏ vào một cái rổ rồi 
đặt trên bàn, thì ta sẽ có một kì hạn nào đó. 

都 Đô (thủ đô; đô thị): Có một đống 阝 người hay kẻ 者 nào đó, 
chứng tỏ đây là nơi đông đúc hẳn là đô thị hay thủ đô. 
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和 Hoà (hoà bình; tổng hoà, điều hoà): Có lúa non ⽲ (gạo) để bỏ 
vào mồm ấy là đất nước hoà bình. 

戍 Thú (đóng giữ, phòng thủ ngoài biên cương). Người 亻(chữ 
Nhân ngược) cầm giáo mác⼽ để phòng thủ ngoài biên cương.

幾
Kỉ (bao nhiêu): Thấy có một nhúm nhỏ⼳⼳ (2 lần nhỏ bé) lính 
đang canh giữ 戍 ngoài biên cương; thì có người đi qua và hỏi : 
Các anh quân số bao nhiêu 幾 mà ít vậy ? 

機 Cơ (máy, máy dệt): Ngày xưa máy dệt vải phải làm bằng gỗ. Vậy 
bao nhiêu 幾 cây gỗ mới làm ra cái máy dệt ?

平
Bình (hòa bình; bình đẳng, trung bình, bình thường - bằng (mặt 
phẳng); phiến diện, phổ thông): Đi gieo hạt⼂⼂ khô ⼲ trên 
những cánh đồng bằng phẳng. Thật là 1 cảnh thanh bình, yên ổn. 

加
Gia (gia tăng, thêm; hơn nữa, thêm nữa): Khi làm việc gì đó cần 
tới sức mạnh ⼒ chúng ta hô bằng mồm lên để gia tăng thêm sức 
mạnh. 

受 Thụ ( nhận): Bàn tay ở dưới 又 cầm cái mâm phủ vải ⼍ để nhận 
quà từ bàn tay ⺤ ở bên trên.

続 Tục (tiếp tục, tiếp theo, tiếp diễn): Đã bán hết đống tơ lụa 糹 rồi, 
đang suy nghĩ thêm sẽ phải bán cái gì tiếp theo ? 

進 Tiến (thăng tiến, tiến lên): Con chim đuôi ngắn ⾫ đang đi trên 
đường nó cứ tiến lên phía trước một cách tự nhiên. 

数
Số (số lượng, con số, những, nhiều): Người phụ nữ  ⼥ chọc chọc 
nhẹ 攵 vào đầu ngón để đếm xem số người trong nhà bao nhiêu 
để tính ra số lượng gạo ⽶ cần thiết cho bữa ăn ngày hôm nay. 

記
Kí (viết, ghi chép (thư ký, kí sự); nhớ, hồi tưởng (kí ức)): Tiếng 
nói của bản thân ⼰ mỗi người thường được ghi lại dưới dạng hồi 
kí để tưởng nhớ về quá khứ. 
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⾐
衤

Y (quần áo, y phục): Nhìn chữ này giống hình cái mũ đội đầu và 
2 phết cong chéo như 2 cái khăn vắt chéo lên người. Rút gọn của 
chữ này là 衤(có hai cánh tay áo xoè ra 2 bên) đừng nhầm với 礻
(giống như ngọn nến để cúng thần linh)

初 Sơ (lúc đầu, ban đầu, sơ khai): Để may quần áo ⾐ thì ban đầu 初 
người ta phải dùng dao ⼑ để cắt vải đã.

旨
Chỉ (chân lý, ý nghĩa; chỉ thị, thông báo): Ngày xưa khi ra thông 
báo hay chỉ thị gì đó thì người ta thường lấy cái thìa ⼔ rồi gõ 
cong cong vào cái bát để để mọi người nghe thấy, sau đó mới mở 
mồm nói ⽈. 

指
Chỉ (ngón tay trong “chỉ định, chỉ số): Khi ra chỉ thị hay thông 
báo 旨 gì đó thì lãnh đạo hay dùng ngón tay tay chỉ trỏ nọ kia. Có 
bộ Thủ để chỉ bộ phận của tay. 

権
Quyền (quyền lợi; thẩm quyền - chính quyền, quyền uy): Thằng 
người nằm ở trên cây 𠂉 và giơ tay 𠂇 ra vuốt con chim đuôi 

ngắn ⾫, cho ta thấy hình ảnh một người rất có quyền uy đang 
ngự trị ở trên cao. 

⽀
Chi (Chống đỡ, ủng hộ như trong chi viện; Chi tiền): Hình ảnh 
Cánh tay 又 chống đỡ cho anh học giả ⼠; như là người ủng hộ, 
giúp đỡ cho anh học giả này trong suốt quá trình học tập tốn 
kém.

産
Sản (sản xuất, sinh sản, cộng sản): Nếu xếp chồng lên nhau cho 
thẳng ⽴ toàn bộ sản phẩm mà bạn sản xuất (phân) trong suốt 
cuộc đời⽣ mình thì nó sẽ phải cao như cái vách núi ⼚ vậy. 

点
Điểm (giọt, chấm, vết, phẩy): 灬 - là biến thể của chữ Hoả. Thầy 
bói nhìn vào thanh củi đốt trong ngọn lửa để thấy những dấu vết, 
chấm trên đó v…v để tiên đoán về tương lai

幸
Hạnh (sự may mắn, hạnh phúc): Những hạt 丷 khô ⼲ được nằm 
dưới đất để mọc lên những cái cây trong tương lai. Những cái hạt 
đó thật may mắn vì được sinh sôi phát triển ko bị ăn vào bụng. 
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報
Báo (báo đền, đáp lại; đưa tin (như báo cáo, báo tin)): Khi có 
được may mắn thì phải gói ghém nó lại, giấu cho kĩ đừng có bô 
bô cái mồm để báo cáo, báo tin cho thiên hạ biết (ko sinh ra lòng 
ghen tị). 

斉
Tề (cân xứng, đều đặn; chỉnh tề; đồng loạt, cùng lúc “nhất tề”): 
Giữa 2 chân có cái thắt lưng + với ăn nói có văn hoá ⽂. Cho ta 
thấy đây là hình ảnh của một người có phong cách ăn mặc chỉnh 
tề, đàng hoàng, lịch thiệp. 

済
Tế (cứu tế; kinh tế; kết thúc, hoàn tất): Nước đã ngập lắm rồi, 
mọi người đồng loạt nhất tề xông lên cứu tế (trợ giúp) người bị 
nạn. 

活
Hoạt (sống -trạng thái sống, linh hoạt, sống động): Người có cái 
Lưỡi ⾆ mềm dẻo như nước là người rất linh hoạt, sinh động và 
tất nhiên đó phải là người còn sống (ko thể là ng chết đc).

泉 Tuyền (dòng suối): Trên là chữ Bạch, dưới là chữ Thuỷ làm cho 
ta liên tưởng ngay tới dòng nước suối chảy trắng xoá

原
Nguyên (vùng đắt bằng phẳng - thảo nguyên, khởi đầu, nguyên 
gốc): Dòng suối chảy từ vách núi ra và đổ xuống cánh đồng bằng 
phẳng, đó là nơi khởi nguồn của nước mà ta uống.

共 Cộng (chung, giống nhau; tổng cộng): Có tổng cộng 20 廿 đồ vật 
đặt trên bàn. 

得
Đắc (có lợi; ích lợi, lãi - đắc lợi; được, có “thụ đắc”): Vừa có 
được một cái gì đó là vào buổi sáng sớm 旦 sẽ bước chân ra đi ⼻ 
và dính chặt ⼨ cái đó vào người cho khỏi mất. 

⾓
Giác (Sừng; kèn, tù và; góc): Thứ mà có thể dùng ⽤ với cái 
mồm há ra ⼓. Như vậy đó là cái sừng của động vật hay được 
làm kèn để thổi. Sừng nào cũng có 1 góc nhọn hoắt ở đầu.  

解
Giải (bửa ra, mổ ra - giải phẫu; lời giải, bài giải; giải quyết, giải 
thể, giải thích): Con trâu ⽜ bị một loại bệnh bí ẩn ko ai rõ, nên 
người ta phải dùng dao ⼑ để giải phẫu cái sừng ⾓ của nó nhằm 
giải thích bí ẩn. 
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⼎
⼎ -Biến thể của bộ Băng 氷. Chú ý so với biến thể của bộ Thuỷ 
thì có khác 氵một chút (có 2 giọt nước ở trên) còn bộ Băng thì 1 
giọt thôi. 

次
Thứ (lần lượt - thứ tự; lần sau, tiếp đến - thứ nam, thứ nữ): Do 
thiếu ⽋ đá ⼎ để uống nước, nên mọi người xếp hàng theo thứ tự 
lần lượt để chờ tới lượt mình được mua đá để uống nước. 

資
Tư (của cải, vốn liếng - tư bản, đầu tư; tư chất, tư cách): Ai mà có 
số lượng tiền ⾙ được xếp hạng ở thứ tự 次 càng cao , thì chứng 
tỏ người đó càng có có nhiều của cải và vốn liếng - đích là nhà tư 
bản kếch xù. 

向
Hướng (hướng về, nhìn về, phương hướng): Nhìn hình này chúng 
ta thấy chữ Khẩu bị bao bọc ở bên trong, còn ở ngoài là  bộ 
Quynh ⼌ (Vây quanh, bao gồm, chứa đựng). Hãy tưởng tượng 
hình người đội cái mũ bị che hết mắt mũi chỉ hở ra cái mồm. Lúc 
đó rồi có người chọc cái que (phết chéo ở trên cùng) vào đầu là 
họ quay lại hướng đó.

祭
Tế (cúng tế, tế lễ): Đôi cánh tay 又 dâng miếng thịt ⽉ lên để 
cúng tế thần thổ địa ⽰. Rõ ràng đây là miêu tả một buổi tế lễ. 
Chú ý chữ 又 ở đây bị mất đi 1 nét ở bên trái khi ghép với các 
chữ khác. 

際
Tế (Đi lại chơi bời với nhau - giao tế; ở ngoài rìa, ranh giới, trong 
khoảng giao nhau như là trên bờ, ven, rìa, gờ): Ngày xưa ở các ấp 
阝 (làng xã) đều có thần thành hoàng làng của riêng mình. Cứ 
đến dịp lễ, Tết thì các làng lại có dịp giao tế với nhau khi cúng tế 
祭 thần linh của làng mình. 

朕
Trẫm (đại từ nhân xưng của nhà vua): Con quỷ trời 关 luôn đứng 
bên cạnh một người; đó chính là ngọc hoàng thượng đế - hay tự 
xưng mình là trẫm. 

勝
Thắng (Thắng lợi; danh thắng, thắng cảnh): Sức mạnh ⼒ mà tới 
nỗi có thể đánh đứt chân cả con quỷ trời bên cạnh Trẫm  朕- thật 
là một thắng lợi to lớn. 
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⾯
Diện 1 (mặt, nét mặt; bề mặt; phía, bên, hướng): Cái mắt ⽬ bên 
trong cái mồm ⼜, cái mũi ngay phía trên cái mồm (phết chéo), 
trên cao nữa là cái đầu ⼀. Như vậy đây là một khuôn mặt hoàn 
chỉnh.

告
Cáo (tuyên bố; báo cho biết; tố cáo, kiện; xin phép, yêu cầu, 
thỉnh; bày tỏ, biểu lộ): Con trâu ⺧ mỗi lần há mồm à uôm tiếng 
rất to làm cho ta liên tưởng tới ngày xưa những người đọc cáo thị 
tuyên bố mệnh lệnh của nhà vua cho dân chúng vậy.

反
Phản (Ngược, trái, chống lại): Bàn tay 又 bám vào vách núi ⼚ để 
cố trèo ngược lên và chống lại lực hút trái đất đang kéo người 
xuống. 

判
Phán (phán quyết; phán đoán): Có câu chuyện ngày xưa có 2 
ngừoi tranh nhau củ khoai. Thế là ông quan phán xử bằng cách  
lấy dao 刂 ra chặt củ khoai làm 2 nửa 半 - thế là đỡ phải tranh 
nhau. 

刃
Nhận (lưỡi dao): Đây là chữ xuất từ bộ đao ⼑, có thể thấy dễ 
dàng hình anh lưỡi dao có giọt máu ⼂ ở bên cạnh (vừa chém 
xong). 

忍
Nhẫn (nhẫn nhịn, nhẫn nại, tàn nhẫn): Đây là chữ Hán kinh điển 
và vô cùng dễ nhớ ấy là chữ Nhẫn. Tức lưỡi dao 刃 có đè lên tim 
⼼ thì vẫn cố mà phải chịu đựng và nhẫn nhục. 

認
Nhận (xác nhận, thừa nhận, nhận định; nhận thức): Sau một thời 
gian dài nhẫn nhục 忍 chịu đựng, anh ta đã phải dùng lời nói ⾔ 
mà thú nhận rằng mình ko thể chịu được nữa. 

⼺ Bộ thủ Sam (chỉ tóc, lông)

参
Tham (tham gia; tham chiếu; tham quan; tham khảo): Có một bộ 
tóc ⼺ rất to ⼤ của ai đó ⼛ mà làm cho người ta tò muốn muốn 
tham quan để được thấy tận mắt. 

利 Lợi (lợi ích, lợi lộc, lợi nhuận): Dùng dao 刂 cắt lúa non ⽲ ra 
đem bán kiếm tiền lợi nhuận. 
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且
Chữ này được dùng trong tiếng Nhật như là một liên từ với ý là : 
bên cạnh đó; ngoài ra; hơn thế nữa. Chữ này gồm có chữ Mục 
(con mắt) và ở dưới như cái bệ cửa sổ. Hàm ý là với con mắt đặt 
trên bệ cửa sổ sẽ giúp chúng ta nhìn được nhiều hơn cái mà ta 
vẫn nhìn trong nhà hàng ngày. 

組
Tổ (lắp ghép, kết hợp - tổ hợp; tổ chức): Sợi tơ 糹 + hơn thế nữa; 
làm cho ta liên tưởng tới nhiều sợi tơ được kết hợp lại với nhau 
để thành cái áo. 

信
Tín (thư tín, giấy tờ; chữ tín, uy tín; xác thực, có thật): Chữ Tín là 
đặt niềm tin vào lời nói ⾔ của ai đó 亻. Khi không nói ⾔ trực 
tiếp giữa người với người 亻thì người ta dùng thư tín 信 để trao 
đổi thông tin. 

在 Tại (ở, có mặt ở): Bàn tay 𠂇 đóng cái cọc 〡 xuống dưới đất ⼟. 
Như thế cái cọc đó sẽ có mặt ở vị trí đó.  

件
Kiện (vụ, trường hợp, vấn đề, việc - điều kiện, kiện cáo; tên gọi 
một món đồ đựng trong một cái bồ hay cái sọt là một kiện - bưu 
kiện): Ngày xưa hay có nạn trộm trâu ⽜ nên người ta hay đưa 
nhau ra công đường để kiện cáo nhau việc trộm trâu. 

則
Tắc (quy tắc, phép tắc): Khi bạn đã có tiền ⾙ và có thanh kiếm 
(biểu hiện cho sức mạnh vũ lực) thì lúc đó bạn có  quyền đặt ra 
mọi quy tắc và bắt mọi người phải tuân theo. 

側 Trắc (phía; bên cạnh): Hình ảnh một con người luôn đi ở phía 
bên cạnh các quy tắc, phép tắc 則 trong cuộc sống. 

壬
Nhâm (ngôi thứ 9 trong Thiên Can): Chữ này trong văn cổ có 
nghĩa là mang thai, to lớn, vĩ đại, xảo trá và quỷ quyệt. Có thể 
nhớ là mất 9 tháng 10 ngày mang thai mới sinh ra được anh 
chàng học sĩ ⼠ (đội cái mũ trên đầu là đã thi đỗ trạng nguyên 
rồi). Sinh ra được người con học hành thành đạt như thế quả là 
một thành công to lớn.  

任 Nhiệm (nhiệm vụ; trách nhiệm): Đối với con người thì mang thai 
壬 luôn là một nhiệm vụ to lớn và vĩ đại 壬. 
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引
Dẫn (kéo ra, kéo dãn; dắt nhau - dẫn dắt; thu hút - dẫn lửa, dẫn 
điện): Kéo cái cung ⼸ đang ở tư thế con như thế này sao cho trở 
thành thẳng ⼁  như thế này. 

求 Cầu (thỉnh cầu, đòi hỏi): Cầu xin ⼗ giọt⼂nước ⽔ từ trên trời để 
đỡ khát. 

⼾
Chữ này nghĩa là cánh cửa; hộ gia đình: 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.

所 Sở (nơi, chỗ - trụ sở): Nơi mà dùng rìu ⽄ để canh ở cánh cửa ⼾ 
ấy là trụ sở 所. 

昨 Tạc (hôm qua; đã qua, trước kia): Bỗng nhiên 乍 sực nhớ tới 
ngày ⽇hôm qua

冊
Sách (quyển sách, tập (tập 1, 2 ghi trên sách)): Ngày xưa các 
quyển sách được ghi trên những cái thẻ tre dọc và dài ghép lại 
với nhau bằng sợi dây buộc ngang. 

亼 Chữ này có nghĩa là tập hợp mọi người lại 1 chỗ. 

侖 Chữ này có nghĩa là suy nghĩ và nghĩ ngợi: Mọi người cùng tập 
hợp lại 1 chỗ để suy nghĩ về quyển sách 冊 này. 

論 Luận (bàn bạc, xem xét - lí luận, ngôn luận, thảo luận): Phải dùng 
cả lời nói và suy nghĩ 侖 để bàn bạc, thảo luận các vấn đề. 

曽

Tằng (đã từng, trước kia, đã có lần trải qua; ghép với các chữ 
khác để gọi tằng tổ (ông cố), tằng tôn (cháu 4 đời)): Nhìn chữ 
này ta thấy có cặp sừng trên cánh đồng và mặt trời. Có thể liên 
tưởng rằng ngày xưa trên các cánh đồng đã từng xuất hiện những 
cặp sừng (trâu, bò, gia súc kéo) dưới ánh mặt trời nắng chang 
chang. Nhưng ngày nay đã ko còn nữa vì ng ta dùng máy móc 
rồi. 

増 Tăng (tăng gia, tăng tốc): Đất đai ⼟ là thứ mà trước kia 曽 có thể 
rẻ, nhưng sau này sẽ tăng giá lên rất nhanh. 
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係
Hệ (sự ràng buộc, liên quan, quan hệ; sự chịu trách nhiệm): Hình 
ảnh sợi tơ 系 và con người như là để miêu tả các mối quan hệ 
ràng buộc con người lại với nhau. Và trong các mối quan hệ đó 
thì mỗi người phải có trách nhiệm để duy trì. 

戌
Tuất (năm con chó): Ghép từ chữ Qua ⼽ với Xưởng ⼚: Như vậy 
có thể hiểu con chó đứng canh trong xưởng  như là cây thương 
bảo vệ cái xưởng. 

咸 Hàm (phó từ tất cả, đều ): Tất cả mọi con chó 戌 đều có đặc điểm 
là cái mồm ⼜ rất hay sủa bậy và cắn bậy. 

感 Cảm (cảm giác, cảm xúc, cảm tình): Trái tim ⼼ là nơi sinh ra tất 
cả 咸 mọi cảm xúc của con người. 

情
Tình (tình cảm; tình hình, trạng thái, tình thế): Con tim 忄 của 
tuổi trẻ 青 luôn sinh ra những tình cảm mãnh liệt và đôi khi đẩy 
con người vào những tình thế khó xử. 

⽎ Thù (ngọn giáo): Một loại vũ khí cầm tay 又 và có tốc độ tấn 
công nhanh như gió ⼏. 

投 Đầu (ném, quẳng; đầu tư, đầu cơ): Bàn tay 扌 cầm ngọn giáo ⽎ 
để ném nó đi thật xa. 

亦 Hình ảnh thằng người đội mũ ⼇ đi mưa về bị ướt giọt nước chảy 
sang 2 bên 2 giọt nước. 

変
Biến (sự kì quái, thay đổi khác thường; biến đổi, biến thiên): Sau 
khi đi mưa ướt 亦 hết, thì thằng người bước ⼡ đi để thay 変 
quần áo. Như thế bộ dạng bên ngoài của nó đã biến đổi. 

打 Đả (đánh đập; đả kích, ẩu đả): Bàn tay 扌 cấm cái đinh sắt 丁 để 
đánh nhau. 

直
Trực (thẳng): 10 con mắt ⽬ cùng nhìn thẳng về một ⼀  hướng. 
Chú ý đôi khi chữ Mục sẽ có 3 dấu gạch ngang ở bên trong, chứ 
ko phải là 2 gạch nganh như thông thường ⽬. 

両
Lưỡng (hai): Tưởng tượng có cái chậu ⼐ trong đó nó nở ra nở ra 
1 cái cây có cành mọc thẳng lên rồi ngang sang 2 bên rất cân đối 
và cân xứng. 
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確
Xác (chắc chắn; xác định, xác nhận; chính xác; xác suất): Con 
chim đuôi ngắn ⾫ đang đậu ở trên nóc nhà ⼧ ; liệu dùng viên đá 
ném nó thì độ chính xác của cú ném ra sao ? Có chắc chắn trúng 
ko ? Xác suất là bao nhiêu ?  

果
Quả (hoa quả, trái cây; kết quả, kết cục; quyết đoán, quả cảm; 
quả nhiên, đúng là): Cái cây ⽊ mọc trên cánh đồng ⽥ là kết quả 
của sự trồng cây.  

⾕
Cốc (thung lũng; khe núi): Chữ ⼋ ở trên cung cho ta thấy hình 
vẽ 1 cái khe núi, thung lũng khi nhìn từ trên cao. Ở dưới hình 
thằng người với cái mồm ⼜ gào to kêu cứu vì nó bị lạc ở trong 
thung lũng. 

容
Dung (chứa đựng, sức chứa - dung tích; dáng điệu, vẻ bề ngoài - 
dung mạo; hình dung; nội dung): Một cái mái nhà ⼧ nằm úp trên 
cả một cái thung lũng ⾕. Ngôi nhà đó hẳn có sức chứa to khủng 
khiếp. 

必 Tất yếu (tất nhiên, tất yếu): Quả tim ⼼ bị chém một nhát - tất 
nhiên  sẽ để lại sẹo rồi. 

寅
Dần (Năm Dần (con hổ) - thứ 3 trong các con Giáp): Tưởng 
tượng đây là hình cái cũi ⽥ có cái chốt ở bên trên để đóng cũi 
lại, sau đó để cẩn thận hơn nữa người ta lại đậy kín nó lại bằng 1 
cái nắp ⼧; ở bên dưới ta thấy có 2 cái chân của động vật thò ra. 
Cái cũi mà phải chắc chắn như vậy rõ ràng trong đó có nhốt con 
hổ. 

演 Diễn (diễn viên, biểu diễn, diễn giả): Con hổ 寅 được cho uống 
nước mỗi lần nó biểu diễn thành công trên sân khấu. 

歳
Tuế (tuổi, năm):Năm cũ ⽌ dừng lại, và năm  Tuất 戌 tới sẽ được 
tặng một con chó nhỏ ⼩ như là món quà thêm tuổi mới.  

争 Tranh (đấu tranh; chiến tranh; tranh luận; cạnh tranh): Cái mồm 
há to ⺈ với bàn tay ⼹ cầm cái que ⼅ để xông vào đánh nhau.
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炎 Viêm (rất nóng, chứng viêm): Hai ngọn lửa là rất nóng.

談
Đàm (nói chuyện, bàn bạc, thảo luận, đàm thoại, hội đàm): 
Những lời nói ⾔ nóng bỏng 炎 luôn xuất hiện trong các cuộc hội 
đàm. 

能 Năng (năng lực, tài năng): Một ai đó mà có khả năng dùng 2 cái 
thìa để súc được cả mặt trăng - năng lực đặc biệt. 

位
Vị (vị trí, tước vị, đơn vị): Người mà luôn đứng thẳng là người 
có vị trí cao trong xã hội. Vì ngày xưa kẻ dưới luôn phải quỳ lậy 
người trên. 

⽹
罒

Bộ Võng (lưới): Nhìn 2 cái dấu X liên tưởng ngay tới cái mắt 
lưới. Biến thể là 罒

置
Trí (đặt để, bài trí): Dưới là chữ Trực 直 trên là cái lưới V (bộ 
Võng). Liên tưởng tới việc khi đi căng lại vợt cầu lông, thì người 
ta sắp đặt lại cái lưới cho nó thẳng.

流
Lưu (dòng chảy - lưu lượng, hạ lưu, lưu hành; phong cách): Chữ 
này mô tả hình một ai đó ⼛ có đầu đội mũ ⼧, ở giữa 2 chân ⼉ 
có dòng nước đái chảy thẳng xuống 〡. Có bộ Thuỷ ở bên trái 
ngoài cùng chỉ nước. 

各 Các (mọi, mỗi): Mọi người đàn bà khi bước chân đi ⼢ thì cái 
mồm ⼜ ở giữa hai chân của họ lại mở ra. 

格
Cách (kiểu cách, cách thức; tư cách, cung cách, phong cách; 
trạng thái; hạng): Mỗi 各 một cái cây đều được trồng để có một 
phong cách khác nhau (cây cảnh). Chính từ phong cách đó sẽ tạo 
ra các hạng cây cao cấp, thấp cấp. 

⽦
Nhã (cuộn vải): Tấm vải đang thẳng 正 thế này, thì người ta cuộn 
nó lại - sẽ thấy ở mép bên phải ngoài cùng bắt đầu cuộn xuống để 
gập vào thành cuộn vải. 
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疑
Nghi (nghi ngờ; nghi vấn; tình nghi): Có kẻ tay trái cầm cuộn vải 
⽦ gói cung tên ⽮ ở bên trong, rồi lại cầm cái thìa ⼔ ở tay bên 
phải, rồi cứ đi đi lại lại trong khu vực này. Thật là một hành động 
khả nghi. 

咼
Chữ này nghĩa là méo và lệch. Rõ ràng đây là hình ngôi nhà có 2 
tầng, tầng dưới có cái cửa sổ ở chính giữa. Thế nhưng tầng trên 
cửa sổ lại bị lệch sang 1 bên (ko ở chính giữa nữa). 

過
Quá (vượt, hơn - quá độ; đã qua - quá khứ): Con đường mà 
chúng ta đi ⻌ trên đó trong quá khứ bị méo xệch 咼 (ko thẳng), 

giờ nó đã được sửa sang lại để thẳng rồi. 

局 Cục (đơn vị, ty): Cục 局 là một đơn vị rất quyền lực có thể 可 
giết chết người ⼫.

放
Phóng (buông cái gì ra cho nó bay - phóng lao, phóng hoả; buông 
thả - phóng túng, giải phóng): Khi chúng ta dùng bàn tay đánh 
nhẹ 攵 theo một phương ⽅ hướng nào đó thì cũng giống như lúc 
chúng ta dùng ta ném (phóng) 1 cái gì đó vào không khí. 

常
Thường (lâu dài; bình thường, tầm thường): Cái khăn ⼱ được 
sản xuất trong một cái nhà máy có của sổ ⼜ và mái nhà ánh sáng 
龸 (nhà máy luôn có điện sáng). Đây là công việc bình thường 
hàng ngày và diễn ra trong thời gian dài. 

⽙
丬

Đây là bộ thủ Tường với ý nghĩa là nửa thân cây (miếng gỗ) và 
cái giường. 

状
Trạng (tình trạng, trạng thái, cáo trạng): Con chó ⽝ với nửa cái 
thân cây (cây cảnh) 丬 mà nó vừa cắn nát. Tình trạng của nó 
đang trở nên rất gay go vì sẽ bị ông chủ trừng phạt. 

球
Cầu (hình tròn, quả cầu; địa cầu): Cầu xin 求 + biến thể của bộ 
Ngọc 王. Chỉ cần 2 chữ này thôi làm ta liên tưởng tới ngay hình 
ảnh của bà thầy bói với quả cầu bằng ngọc để xem bói cho người 
tới xin quẻ. 
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職
Chức (chức vụ, từ chức): Có cái tai ⽿ để nghe những âm thanh  
⾳ phát ra từ những ngọn giáo ⼽ đâm vào nhau. Hình ảnh này 
làm cho ta liên tưởng tới những vị quan chức ngày xưa luôn có 
binh lính cầm giáo xung quanh, ông ta ngày nào cũng phải trông 
coi binh sĩ mình tập luyện hàng ngày. 

供 Cung (cung cấp; cung phụng; sự cùng nhau): Người mà luôn đem 
tới mọi thứ (tổng cộng) 共 ấy chính là nhà cung cấp. 

役
Dịch (phận sự, vai trò, chức vụ - nô dịch; chiến tranh, cuộc chiến 
- chiến dịch): Người mà luôn phải bước đi bằng chân lại ⼻ có 
cây thương ⽎.  Làm cho ta liên tưởng tới những con người bị 
làm nô dịch trong các cuộc chiến tranh. 

構
Cấu (cấu tạo, cấu trúc, thành phần, cơ cấu): Đây chính là cấu trúc 
của hệ thống máy móc công ⼯ nghiệp thời xưa, là sự cộng 龷 lại 

của sức người (bắp thịt) ⽉ với máy móc được làm bằng gỗ ⽊. 

害
Hại (có hại, độc hại): Đứa bé mởi sinh ⽣ (龶) ra mà đã đứng trên 

cái bục ⼜ để với những thứ ở trên cao mái nhà ⼧. Đây là hành 
động rất có thể gây thiệt hại tính mạng.

割
Cát (phân chia, chia cắt, tỉ lệ; phần; cát cứ): Bạn bè có phúc cùng 
hưởng, có hoạ cùng chia. Khi bị thiệt hại thì ai cũng mong được 
dùng dao để phân chia bớt cái phần thiệt hại 害 đó ra cho người 
khác để gánh vác cùng. 

弗
Chữ này có ý phủ định là không, chẳng: Muốn bắn được cung ⼸ 
thì mũi tên phải thẳng, chứ cây cong, cây thẳng thế này thì không 
thể bắn được.  

費 Phí (chi phí, lộ phí, học phí): Không 弗 có tiền ⾙ thì trả học phí 
kiểu gì ? 

付
Phó (phụ thuộc, gắn liền, nối vào, đi theo; giao phó): Khi được ai 
giao phó cho trông nom cái gì, thì ta phải dính ⼨ vật đó vào 
người 亻 để trông coi cho khỏi mất - vật đó luôn gắn liền với con 
người chúng ta. 
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由
Do (khởi đầu, bắt nguồn từ - lý do, nguyên nhân): Ta có hình 
cánh đồng với cái cây mọc thẳng lên. Có thể nói cái cây mọc bắt 
nguồn từ cánh đồng. 

兑 Đoái (đổi - hối đoái (đổi tiền)): Người anh trai 兄 có một vài thứ 
丷 nên anh ta cần phải trao đổi để lấy tiền mặt.  

説
Thuyết (nói, kể; giải thích): Muốn đổi 兑 được cái gì đó theo ý 
mình thì phải thuyết phục người ta đồng ý bằng lời nói ⾔ của 
mình. 

難 Nan (khó khăn): Để nặn tượng đất sét 𦰩 hình con chim đuôi 

ngắn ⾫ là một điều khó khăn.

憂
Ưu (nỗi buồn, nỗi lo, ưu phiền): Vào giữa mùa hè 夏 là thời điểm 
học sinh tốt nghiệp (với cái mũ đội đầu ⼍) và trái tim ⼼ đầy nỗi 
buồn khi phải chia tay bạn bè trường lớp. 

優 Ưu (dịu dàng, hiền lành, hòa nhã; ưu việt; ưu thế; ưu tiên): Người 
mà dễ bị buồn 憂 thì là người có tính khí dịu dàng hoà nhã. 

丩 Chữ này nghĩa là chiết cành - lấy cành của cây này gắn vào cây 
kia như là phối hợp các giống cây. 

収 Thu (thu nhập; thu nhận; thu hoạch): Các cánh tay 又 gắn liền  丩 
với nhau để chung tay thu hoạch lúa mùa vụ cho nhanh. 

断
Đoạn (cắt, chấm dứt - đoạn tuyệt); Đoán (phán đoán dự đoán): 
Ngày xưa để chấm dứt và đoạn tuyệt với chính quyền (lật đổ) thì 
người ta vác rìu ⽄ tới để phá kho thóc (hạt gạo ⽶ trong cái 
kho). 
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⾱

Vi (da thuộc): Từ này khá phức tạp vì nó ko tạo ra từ bộ Thủ cơ 
bản nào cả. Do đó ta phải áp dụng cách chiết tự như sau: Chữ 
trên cùng khá giống với chữ Ngũ 五 nhưng mất một nét trên 
cùng, dưới là chữ Khẩu ⼜, còn dưới cùng nữa là là chữ ヰ (Wi) 
trong bản chữ cái katakana; chữ này dùng để phiên âm từ như 
rượu Whisky chả hạn ở đây sẽ coi chữ này như rượu Whísky. 
Chiết tự: Do làm da thuộc ⾱ bốc mùi hôi rất kinh, nên người thợ 
phải dùng tới 5 chén rượu Whisky khử mùi, 4 chén cho vào mồm 
⼜ uống (1 chén đổ vào da thuộc - chữ Ngũ mất đi 1 nét ). 

違
Vi (vi phạm, làm trái; sự khác nhau, sai, nhầm lẫn): Đang bước đi 
thì thấy có người làm da thuộc ⾱ ngay bên đường. Đây là hành 
vi vi phạm chiếm dụng luật giao thông. 

肖
Tiếu (giống nhau): Tiểu ⺌ + Nhục —> Phần nhỏ của thân xác. 
Đứa con giống hệt bố, thì đứa con đó như thể là một phần nhỏ 
tách ra từ thân xác của người bố vậy. Chữ này cũng có thể hiểu là 
thân xác + lửa cháy; tức như hình ảnh bức tượng thân người đội 
lửa lên trên đầu như 1 bó đuốc.

消
Tiêu (tiêu trừ, biến mất): 肖 còn được hiểu là thân người ⽉ đội 
lửa ⺌ lên đầu. Như thế chữ này có thể hiểu là nước dập tắt ngọn 
lửa trên thân người.

申
Thân (ngôi thứ 9 trong 12 con Giáp chỉ con khỉ; trình bày, bày tỏ, 
thỉnh cầu): Ngày xưa người nông dân muốn trình bày, thỉnh cẩu 
cái gì đó với các vị quan thì phải đi một quãng đường xa xuyên 
qua từ bên này tới bên kia cánh đồng. 

神
Thần (Chúa, thần thánh, thần bí): Bên trái là bộ Thị 礻chỉ thần 
thổ địa, bên phải là chữ Thân 申 (bày tỏ, thỉnh cầu) cho ta thấy 
hình ảnh của người cầu xin thần linh phù hộ. 

番 Phiên (lần lượt - thay phiên): Cả ngàn 千 người thay phiên 番 
nhau thu hoạch gạo ⽶ trên cánh đồng ⽥.

規 Quy (quy tắc, quy luật): Ông chồng 夫 nhìn ⾒ thấy quy tắc của 
bà vợ đề ra mà hết hồn, rụt hết cả chân lại . 

術 Thuật (kĩ thuật; học thuật; nghệ thuật): Bước chân trái ⼻ rồi lại 
chân phải 亍 trên cái cây được là một kĩ thuật khó. 

8  56

Page: Tài Liệu Dạy Và Học Tiếng Nhật : sưu tầm nguyen hoang



備
Bị (chuẩn bị; phong bị; lắp đặt; trang bị): Cộng 共 nhiều người 
亻亻lại để sử dụng ⽤ cho công việc sắp tới. Đây là bước chuẩn 
bị cần thiết. 

乇
Chữ này có nghĩa là có thể trông cậy và tin tưởng vào được. Nhìn 
hình ảnh này giống như một ông bố đội mũ hay bà mẹ với mái 
tóc dài dang tay ra - đây là nơi ta có thể trông cậy và nhờ vả. 

宅 Trạch (nhà ở): Ở dưới mái nhà là cái mà ta có thể trông cậy và tin 
tưởng vào được 乇; ấy chính là căn nhà ở thân thân thương. 

配
Phối (đối lứa, cặp - phối ngẫu; phân phát, phân phối): Bản thân 
⼰ nhìn vào chai rượu ⾣ tự nghĩ giá mà có thêm người nữa uống 
cùng mình để có đôi lứa thì có phải hay hơn ko ? 

句 Cú (câu cú): Bao bọc ⼓ lại những thứ từ cái mồm ⼜ nói ra 
nghĩa là câu cú. 

苟
Cẩu (cẩu thả, tuỳ tiện, bừa bãi): Những câu 句 nói thốt ra mà chỉ 
để ở dưới hoa - có nghĩa là phân bón cho hoa. Chứng tỏ đây là kẻ 
cẩu thả tuỳ tiện nói ra toàn thứ như cứt.

敬
Kính (cung kính, trân trọng; kính yêu): Đối với những đứa ăn nói 
cẩu thả tuỳ tiện 苟 thì phải đánh 攵 cho nó chừa, để từ này nó 
biết ăn nói 1 cách cung kính. 

警
Cảnh (răn đe, nhắc nhở - cảnh báo; cảnh sát, cảnh vệ): Những lời 
nói ⾔ mà cần phải được cung kính 敬, trân trọng ấy chính là 
những lời cảnh báo, răn đe. 

育
Dục (ấp ủ, nuôi dưỡng, chăm sóc - giáo dục, dưỡng dục): Một 
thân xác của ai đó ⼛ đội mũ ⼇(biểu tượng cho học hành thành 
đạt). Chữ này nói lên kết quả dưỡng dục chăm sóc 1 con người 
đến lúc học hành thành đạt.  

席
Tịch (Cái chiếu; chỗ ngồi, ngày xưa giải chiếu xuống đất mà ngồi 
nên gọi chỗ ngồi là tịch; ngày xưa giải chiếu để làm việc nên gọi 
chức vụ là tịch - chủ tịch): Dưới một mái nhà rộng rãi ⼴ với 20 
廿 cái khăn ⼱ được trải ra; làm cho ta liên tưởng tới những chỗ 
ngồi ngày xưa trong các cuộc hội họp. 

8  57

Page: Tài Liệu Dạy Và Học Tiếng Nhật : sưu tầm nguyen hoang



訪
Phóng - Phỏng (dò xét, thăm hỏi - phóng viên, phóng sự, phỏng 
vấn): Những lời nói ⾔ có phương ⽅ hướng rõ ràng (không vu 
vơ, không mục đích) luôn được dùng trong các cuộc phỏng vấn 
của phóng viên trong các phóng sự. 

乗
Thừa (cưỡi (ngựa);lên xe; lên tàu; đi (tàu, xe)): Những cây lúa ⽲ 
được xếp và buộc lại thành những bó hình vuông rồi chất lên xe 
chở đi. 

⽍ Đãi ( xấu; tồi; xằng bậy): Vào buổi tối lại ở dưới mặt đất ⼀; làm 
cho ta liên tưởng tới những thứ tồi tệ, xấu xa xảy ra ở dưới đó. 

戋
Chữ này nghĩa là ít ỏi và nhỏ bé: chỉ còn 1 mũi tên và 1 ngọn 
giáo mà thôi. So sánh với chữ Dực (bắn tên) ⼷ và Qua (giáo 
thương) ⼽

残
Tàn (còn lại - tàn dư, tàn tích, tàn đảng): Những cái xấu xa ⽍ 
còn lại rất ít 戋; chính là những tàn tích của những cái xấu từ xưa 
nay đã bị tiêu diệt. 

声
Thanh (tiếng; giọng nói - âm thanh, thanh điệu): Chữ ở dưới 
giống cái mặt nạ Venice được dùng trong lễ hội hoá trang (khác 
với chữ Thi (xác chết) ⼫); ở trên là anh sĩ ⼠ quan. Có thể hiểu 
là anh sĩ quan dùng cái mặt nạ Venice để che đi khuôn mặt của 
mình và bắt cô gái phải đoán ra mình là ai thông qua giọng nói, 
âm thanh phát ra từ anh ấy. 

念
Niệm (sự nghĩ ngợi liên tục (về cái gì đó); sự chú ý, sự tâm niệm 
- ý niệm, tưởng niệm):  Thứ mà ngay bây giờ 今 nó ở trong trái 
tim của ta là thứ mà ta luôn tâm niệm, nhắc đến nó. 

助 Trợ (hỗ trợ, trợ giúp, viện trợ, cứu trợ): Cần phải dùng sức nhiều 
hơn thế nữa 且 để trợ giúp mọi người. 

労
Lao (sự lao động, khó nhọc - lao động, lao lực, công lao): Bộ Lực 
ở dưới mái có ánh sáng làm cho ta liên tưởng tới những người 
công nhân, lao động đang làm việc dưới nóc nhà công xưởng (lúc 
nào cũng có đèn sảng). 

列 Liệt (hàng dãy, thứ bậc; la liệt): Chém những kẻ xấu ⽍ bằng dao, 
xác của chúng xếp thành hãng dãy bày la liệt khắp nơi. 
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例
Lệ (quy định, lề lối - thông lệ, điều lệ; tiền lệ, ví dụ): Con người 
khi đứng phải xếp thành hàng dãy, thứ bậc 列 là quy định, thông 
lệ ở khắp mọi nơi. 

然 Nhiên (tất nhiên, quả nhiên): Thịt ⽉ chó ⽝ nướng trên lửa 灬thì 
đương nhiên là ngon rồi. 

限
Hạn (giới hạn; hữu hạn; hạn độ): Những con đê đắp trên sông là 
những đống đất 阝 rất chắc chắn ⾉ - nó là đường giới hạn để 
nước không chảy vào thành phố. 

𠂤
Chữ này có nghĩa là hàng hoá chất đống. Có 2 hình cái hộp chữ 
nhật đặt lên nhau và bên trái có nét dọc giống như là cái thanh sắt 
của kệ để đồ. Còn dấu phết trên cùng thì  hãy liên tưởng tới câu 
chuyện con lạc đà bị chất đồ lên trên người tới mức chỉ cần để 
thêm 1 sợi rơm nữa là nó bị ngã quỵ vì quá nặng. Do đó với 2 
hộp hình chữ nhật đặt trên giá và 1 dấu phết (sợi rơm) cho ta hình 
ảnh một kệ để hàng hoá đầy ứ ự. 

追 Truy (đuổi theo; truy lùng; truy nã): Đi ⻌ + hàng hoá 𠂤 chất 
đống; truy đuổi theo lô hàng hoá đã bị kẻ trộm lấy mất. 

商
Thương (buôn - thương gia, thương mại; đắn đo suy nghĩ - 
thương lượng): Những người đứng thẳng ⽴ dùng vài ⼋ cái 
mồm ⼜ dưới ngôi nhà ⼌; hình ảnh này làm ta liên tưởng ngay 
tới ở những cái chợ nơi mà các nhà buôn rao hàng, chéo kéo 
khách. 

葉

Diệp (lá cây): Trên cùng là bộ Thảo 艹 chỉ cây cỏ, hoa lá, ở giữa 
là chữ Thế 世, dưới là chữ Mộc ⽊. Chữ Thế 世 có hình bà mẹ bé 
đứa con giơ lên cao như đại điện cho thế hệ già trẻ; ở đây chữ 
Thế trên đỉnh ngọn cây làm cho ta liên tưởng tới lá cây, vì lá cây 
cũng có lá vàng và lá xanh, thay phiên nhau tuần tự mọc ra rồi 
chết đi. Bộ Thảo ở trên cùng cho thấy nghĩa của từ này liên quan 
tới cây cỏ hoa lá. 

伝
Truyền, Truyện (truyền đạt, tự truyện): Người ta nói chuyện 云 
với nhau để truyền đạt lại ý kiến, tư tưởng của mình cho người 
khác. 
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働 Động (lao động): Người mà dùng sức để nâng những vật nặng 重 
ấy chính là người lao động. 

形
Hình (hình dáng, kiểu - hình thức, hình hài, định hình): Mái tóc 
⼺+cánh cổng torii 开 là những dáng hình đặc trưng của đất nước 
Nhật Bản. 

景 Cảnh (cảnh ngộ, cảnh sắc; thắng cảnh; quang cảnh): Mặt trời 
chiếu xuống kinh 京 đô tạo ra một quang cảnh đẹp tuyệt vời. 

落
Lạc (rơi, rụng; suy bại, suy đồi, sa sút; trừ bỏ, cắt bỏ, bỏ sót; tụt 
hậu, rớt lại đằng sau; chỗ người ta ở tụ với nhau - bộ lạc): Mọi  
各 loại nước từ trên trời đều sẽ rơi xuống đất để tưới cho cây cỏ 
và hoa lá 艹. 

好 Hảo, Hiếu (tốt; yêu thích, quý mến): Bà mẹ có đứa con mới là 
điều tốt; và bà mẹ rất yêu và thích đứa con của mình. 

退
Thoái (lui; nhún nhường - triệt thoái, thoái lui): Khi bước đi trên 
đường đời; nếu gặp thằng cứng đầu ⾉ (đầu gấu); thì hãy biết 
thoái lui và nhún nhường. 

⾖ Đậu (hạt đậu): Nhìn giống hạt đậu đang ở trên cái đĩa ở trên đó 
có 1 cái mồm há sẵn ra để bỏ đậu vào mồm. 

頭 Đầu (cái đầu; phần đầu; đầu tóc; người cầm đầu; ông chủ): Cái 
đầu ⾴ sẽ luôn tròn giống như hạt đậu ⾖. 

負
Phụ (thua, thất bại; gánh vác, đảm nhận; bị thương): Trên là bộ 
Bao ⺈, dưới là bộ Bối ⾙ chỉ sò có chân. Hãy tưởng tượng có 2 
còn sò ⾙ đánh nhau; con nào thua hay bị thương sẽ bị trói lại ⺈ 
và cho vào nồi thịt. 

渡 Độ (đi qua, vượt qua - quá độ):  Ước lượng mức độ 度 sâu của 
con sông để xem liệu có lội qua được ko ? 

失 Thất (mất, lỡ): Người chồng 夫 đang bị rụng (mất) tóc (dấu phết 
bên trái).
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差
Sai (sư khác biệt; khoảng cách - sai khác, khác biệt): Người công 
⼯ nhân khi cắt thịt con cừu ⺷ ra thay vì cắt thẳng cho bằng 
nhau, anh ta lại cắt chéo (phết cong). Như thế đã tạo ra sự sai 
khác giữa 2 phần thịt cừu. 

末

Mạt (cuối, chỗ tận cùng; kết thúc, mạt vận, mạt kì): Sự nghiệp 
trồng người ấy là khi trồng cái cây ⽊ ở dưới đất vươn cao lên 
thành một con người hoàn chỉnh cả về trí thức lẫn thể xác. Ở đây 
ta có chữ Sĩ ⼠ ở trên chỉ anh học giả. Phân biệt với chữ Vị 未 
(vẫn chưa), chữ này lại là chữ Mộc với chữ Thổ ⼟ tức là cây ở 
dưới đất chưa mọc lên. 

守
Thủ (phòng thủ, trông coi, tuân thủ, gần): Trên là bộ Miên dưới 
là “dính sát vào” ⼨, làm cho ta liêng tưởng tới người bảo vệ 
trông coi ngôi nhà luôn phửi bám sát vào ngôi nhà mà anh ta bảo 
vệ nó. Đương nhiên khi trông coi thì ng bảo vệ đó phải tuân thủ 
quy định và luôn ở gần sát ngôi nhà.

若
Nhược (trẻ; nếu như, dương như, giống như): Dùng tay phải 右 
để hái lấy bông hoa 艹 rồi cài lên mái tóc, một trong những hành 
động thường xuyên yêu thích của giới trẻ. 

種
Chủng (hạt, hạt giống; thể loại; chủng loại, chủng tộc): Cây lúa 
này rất là nặng 重 vì bên trong nó chứa các loại hạt giống; những 
hạt giống này là đại diện cho chủng loại của nó. 

美 Mỹ (đẹp): Con cừu ⺷ to ⼤ nhìn rất là đẹp 美

命
Mệnh, Mạng (sinh mệnh, sự sống; mệnh lệnh; số mệnh; tính 
mạng): Một người phải cong người quỳ xuống ⼙ trước một cái 
bục ⼜; trên đó có 1 ⼀ người ⼈ ngồi. Người kia phải quỳ xuống 
như vậy vì để giữ gìn sinh mạng xinh tránh tội chết cho bản thân

福
Phúc (hạnh phúc, phước; phúc lợi): Nhờ có thần thổ địa mà một 
cái mồm ăn cả cánh đồng (no đủ). Như vậy là đã được hưởng 
phước, phúc từ thần linh. 

亡
Vong (chết, mất; trốn chạy): Nhìn giống như hình cái quan tài có 
3 mặt, 1 mặt hở để đưa xác chết vào. Trên có ngọn nến như là để 
tưởng niệm; đây là chữ nói về cái chết. 
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望
Vọng (trông mong; ao ước; ước vọng; nguyện vọng; kì vọng): 
Chả phải ước vọng của mỗi vị vua 王 là khi chết 亡 được ướp 
xác ⽉ ư ?  

⾮
Phi (trái, không ; phi nhân đạo; phi nghĩa; sai lầm khuyết điểm): 
Nhìn giống hình song sắt cửa nhà tù 2 thanh dọc và 6 thang 
ngang; là nơi giam giữ người phi pháp và phi nhân đạo.  

観
Quan (cảnh tượng, dáng vẻ, bề ngoài; quan sát; thăm quan; quan 
điểm, cách nhìn, quan niệm): Thằng người đang nằm dài ra 𠂉 và 

đưa tay 𠂇 để vuốt ve con chim đuôi ngắn ⾫. Bất cứ ai nhìn ⾒ 
thấy cảnh tượng này đều thấy rất thích (trước tình cảm của con 
người với vật nuôi của mình). 

察 Sát (quan sát; giám sát; cảnh sát): Mọi hành đồng tế lễ 祭 trong 
ngôi đền này đều được thần linh giám sát một cách chặt chẽ. 

段 Đoạn (quãng, khúc): Dùng ngọn giáo ⽎ chặt xuống (dấu phết 
bên trái) để phân ra làm 3 khúc đều nhau (3 nét ngang ở trên).

黄
Hoàng (màu vàng): Cộng lại 共 những cây lúa mọc từ cánh đồng 
由. Làm cho ta liên tưởng tới những vụ gặt, thu hoạch lúa vàng 
ươm cả một cánh đồng. 

横
Hoành (nằm trải dài; bề ngang; bên cạnh; chiều ngang): Khi cây 
gỗ biến màu từ xanh thành vàng 黄. Lúc đó nó đã chết, rồi đổ và 
nằm dài ra theo phía bên cạnh của thân cây. 

深 Thâm (sâu; thâm sâu; thâm hậu): Có một cái lỗ ở dưới nước mà 
cả cái cây có thể nhét vào được; chứng tỏ lỗ đó rất sâu. 

様
Dạng (cách thức; vẻ ngoài; đa dạng; hình dạng): Người ta phơi 
bộ lông cừu ⺷ lên cây ⽊ cho nó khô hết nước 永 để tạo hình 
dạng mới cho chiếc áo lông cừu. 

財 Tài (tiền tài; tài sản): Phải có tài 才 năng thì mới kiếm ra được 
tiền ⾙ tạo thành thành tài sản. 

巳 Tỵ (năm con rắn; hàng thứ 6 trong hệ Chi): 
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巷 Hạng (ngõ hẻm): Tưởng tượng ngõ hẻm nó hẹp đến nỗi mà tổng 
cộng 共 diện tích của nó chỉ con rắn 巳 chui vừa. 

港 Cảng: Bến cảng ngày xưa chỉ là khu vực biển 氵 gần các ngõ 
hẻm nhỏ 巷 mà thôi (kiểu làng chài).

識
Thức (biết, phân biệt; nhận thức; kiến thức; tri thức): Nói ⾔ 
nhanh như âm thanh ⾳ vù vù của ngọn giáo ⼽ đâm trong không 
khí - chỉ khi bạn biết rất rõ về cái gì đó thì mới có khả năng nói 
nhanh như thế

乎 Dấu ! và ? dùng trong hô ngữ (cảm thán): Liệu đây có phải chữ 
平 Bình ko nhỉ ? Ôi ko phải rồi, sai lầm rồi !!!!

呼 Hô (gọi tên; hô hoán, hô hấp, hô hào): Khi mồm để dùng nói ra 
dấu chấm than ! thì chứng tỏ đang hô hào hay gọi ai đó. 

達 Đạt (đi tới nơi; đạt tới; thành đạt): Sau khi đi  ⻌cả ngày dài, đàn 

cừu ⽺ đã đạt được tới đích là chỗ đất ⼟ có bãi cỏ để ăn.

ユ 2 Ngón tay: Một phần của bàn tay ⺕ 

候
Hậu (mùa; khí hậu; ứng viên tranh cử): Thằng người kẹp mũi tên 
⽮ vào 2 ngón tay ユ giờ lên trời, rồi tay kia cầm cái gậy ⼁ múa 
cuồng loạn. Đây là việc làm dự báo khí hậu của thổ dân ngày 
xưa. 

呈 Trình (trình bày; đệ trình): Dùng mồm để đệ trình lên vua bản tấu 
trình 王. 

程
Trình (đến mức; khoảng; bằng; mức độ - trình độ; kì hẹn - lộ 
trình; công trình): Đệ trình 呈 lên vua kì hẹn và lộ trình gặt lúa 
⽲ cho mùa vụ năm nay, bao gồm cả mức độ tiến hành của công 
việc nữa. 

満
Mãn (no bụng; đủ ăn; thoả mãn; bất mãn; mãn nguyện): Khi cho 
con bò ăn cả hai 両 thứ là rau cỏ 艹 và uống nước thì lúc đó nó 
sẽ no bụng và thoả mãn. 
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敗
Bại (thất bại; hỏng đổ nát): Khi mà người dân phải gõ nhẹ 攵 vào 
cửa nhà các vị quan chức rồi đút tiền ⾙ cho họ. Thì đó là dấu 
hiệu đổ nát và thất bại của một quốc gia. 

値
Trị (giá trị): Con người chúng ta luôn luôn phải thẳng thắn 直 về 
giá trị của hàng hoá khi trao đổi mua bán. Chú ý chữ Trực 直 có 
thể thêm nét dọc ở bên trái. 

突 Đột (đâm, chọc, vượt qua; đột nhiên, bất ngờ; đột phá): Con chó 
⽝ đột nhiên thọc và chui qua, vượt qua được cái lỗ ⽳. 

光
Quang (ánh sáng, vinh dự): Chàng trai trẻ ⼉ đội lên đầu cái mâm 
⼀ lửa ⺌ phát ra ánh sáng. Giống với hình ảnh cầm đuốc 
Olympic, rất vinh dự và vinh quang.

路 Lộ (đường - không lộ, thuỷ lộ): Cái mà tất cả mọi người 各 có 
thể dùng đôi chân ⾜ của mình để đi; ấy chính là con đường. 

科
Khoa (khoa, khoá; khoa học; chuyên khoa): Nhà khoa học thời 
xưa dùng cái đấu ⽃ đong gạo để xác định xem sản lượng của 
cây lúa ⽲ có tốt ko ? 

責
Trách (phận sự - trách nhiệm; khiển trách; trách cứ, trách mắng): 
Cuộc sống ⽣ con người đều gắn liền với trách nhiệm kiếm tiền 
⾙.

積
Tích (chồng chất, tích lại; tích tụ; súc tích; tích phân; phép nhân 
trong toán học): Ngày xưa phòng mùa màng thiên tai đói kém, 
nên phận sự và trách nhiệm 責 số một của mọi người là phải lo 
tích trữ lúa ⽲ gạo. 

他 Tha (kẻ khác, người khác; tha hương; vị tha): Cũng 也 là con 
người 亻 nhưng ko phải là ta hay chúng ta; nên là người khác. 

処
Xử, Xứ (cư xử; xử trí; xử lí; nơi chỗ): Khi bước chân  ⼡ tới 
những chỗ có gió ⼏; cần phải xử trí và cư xử cẩn thận nếu không 
rất dễ bị gió thổi tung váy, lộ hàng. 

太 Thái (Béo; Dầy; To - Thái dương; Thái bình): Đại lại gắn thêm 1 
dấu phẩy tức là hơn cả Đại là to hơn, to nhất.
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客
Khách (khách khứa; khách quan; lái buôn, thương gia): Mọi 各 
người đến nhà thì đều phải được trú ở dưới mái nhà ⼧; ấy mới là 
có tinh thần hiếu khách. 

否 Phủ (sự phủ định; không; chẳng đúng; phủ định; phủ quyết): 
Dùng mồm nói rõ chữ Bất 不

師
Sư (chuyên gia, thầy): Chỉ với 1 cái khăn ⼱ phủ lên trên cái giá 
để hàng, mà chuyên gia 師 (bậc thầy) ảo thuật có thể biến nó 
thành cả 1 cái giá đầy đồ chất thành đống 𠂤.

登 Đăng (trèo lên - đăng sơn; chép lên - đăng kí): Hạt đậu ⾖ dùng 
đôi chân ⽨ để trèo lên khỏi cái chậu mà nó đang được trồng. 

易
Dị 1 (dễ dàng, dễ; bình dị, ôn hoà). Dịch 2 (Trao đổi, Hai bên lấy 
tiền hay lấy đồ mà đổi cho nhau gọi là mậu dịch [貿易] - Giao 
Dịch; Sự bói toán - Kinh dịch): Con lợn không đuôi 勿 là vật kì 
dị cứ ra gặp ánh sáng mặt trời ⽇là nó tính khí nó trở nên dễ chịu 
và ôn hoà.

束
Thúc (bó, búi, cuộn; gói): Cái cây ⽊ to thế kia để cái mồm ăn 
hết được cả cái cây thì phải bó cái cây lại thành cuộn rồi mới 
nhét vào mồm được. Phân biệt với chữ Đông 東. 

速 Tốc (nhanh chóng - tốc độ; tăng tốc): Khi đi cần phải gói 束 hành 
lí, tư trạng lại cho gọn thì đi mới nhanh được.

存
Tồn (tồn tại; bảo tồn; ôn tồn; sự hiểu, biết): Đứa bé dùng tay cắm 
cái cọc xuống đất để cho mọi người biết về sự tồn tại của nó. Khá 
giống chữ 在 Tại và có sự liên quan khi ghép lại sẽ thành từ Tồn 
Tại 存在. 

升
Thăng (Lên cao; Cái đấu để đong; Đơn vị đo dung tích bằng 1,8 
l): Nhìn giống hình vdv thể dục nhảy cao đang cong chân cầm cái 
que dọc hướng lên cao để nhảy. 

飞 Hình chim bay

⾶ Phi (bay): Chữ này tượng hình là 2 con chim đang bay lên rất 
cao.
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殺 Sát (giết; sát hại; sát nhân): Đôi tay 㐅 cầm cây giáo ⽎ đứng sau 
gốc cây 朩; đợi người đi qua rồi ra tay sát hại. 

号 Hiệu (dấu hiệu, kí hiệu, con số): Cái mồm ⼜ không thở 丂 được 
nữa là dấu hiệu 号 đã chết rồi.

座 Toạ (chỗ ngồi; toạ đàm; địa vị - toạ độ): Dưới mái nhà rộng rãi 
⼴ có 2 ngừoi ngồi trên mặt đất. 

⽪
Bì (da, vỏ ngoài): Bộ thủ cơ bản sẽ gặp rất nhiều nên cần ghi 
nhớ. 2 tay 又 cầm cái gậy⼁ lên vách núi ⼚ để tìm con hổ đánh 
nó chết rồi lấy bộ da ⽪ (Võ Tòng đánh hổ). 

破
Phá (phá hoại; tàn phá; bổ ra, bửa ra; xé ra): Trước khi có dao 
bằng kim loại thì người tiền sử phải dùng công cụ bằng đá ⽯ để 
xé bộ da ⽪ của động vật. Do công cụ bằng đá không sắc như 
dao, nên bộ da rất dễ bị phá hoại. 

余 Dư (thừa ra - dư thừa, thặng dư, dư dật): Dành hẳn 1 cái ô ⼈ để 
cho cho duy nhất 1 ⼀ cái cây 朩. Đúng là thừa tiền mới làm vậy. 

除 Trừ (trử khử, trừ bỏ, loại trừ; phép chia): Đống đất 阝 thừa  余 
này sẽ gây cản trở việc đi lại; hãy trừ bỏ nó đi. 

降
Giáng, Hàng (rơi xuống, hạ xuống - giáng trần; hàng phục - đầu 
hàng): Vừa bước đi trên đống đất tay lại cầm chai rượu Whísky 
uống; nên bất cẩn bị rơi xuống. 

甫

Phủ (Tiếng gọi tôn quý của đàn ông, như đức Khổng Tử gọi là 
"Ny phủ" 尼甫. Cha, mình nói đến cha người khác thì kêu là "tôn 
phủ" 尊甫. Vừa mới. To lớn.): Thân xác ⽉ + Cây thập giá ⼗, có 
thêm dấu chấm ⼂ (như giọt mồ hôi); làm cho ta liên tưởng tới 
ngay hình ảnh chúa Jesus bị đóng đinh. Chúa Jesus là cha của 
mọi con chiên và sự hy sinh của ông là vô cùng to lớn. 

捕
Bộ (tróc nã, tìm bắt; săn bắt cầm thú;): Lính La Mã ngày xưa 
dùng tay để tróc nã, tìm bắt chúa Jesus (người cha) rồi đóng đinh 
trên cây thập giá. Thân xác ⽉ + Cây thập giá ⼗, có thêm dấu 
chấm ⼂ (như giọt mồ hôi); làm cho ta liên tưởng tới ngay hình 
ảnh chúa Jesus bị đóng đinh.
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危
Nguy (nguy hiểm; nguy cơ; cao, cao ngất): Cái mồm há hốc ⺈ ra 
vì sợ hãi khi nhìn thấy trên vách núi ⼚ cao ngất có thằng người 
đang quỳ 㔾 để lao đầu xuống. 

給
Cấp (cho, giao cho - cung cấp, cấp phát; lương, tiền công): Làng 
dệt sợi tơ tằm 糹 ngày xưa thường hợp 合 lại tất cả số tơ 糹 đã 
dệt, sau đó bán lấy tiền rồi cấp lại cho từng người. 

苦
Khổ (đắng; đau khổ; khổ luyện): Người xưa (Cổ) chết chôn dưới 
thảm cỏ (không có bia mộ) thì là những người nghèo và chịu 
nhiều đau khổ trong cuộc đời.

卬 Ngang (nâng lên, trông lên, ngưỡng mộ, ngưỡng vọng): Quỳ 
xuống ⼙ để ngóng lên cái gì đó ở trên cao. 

迎 Nghênh (nghêng tiếp, nghênh đón): Đi 辶 và để gặp ai đó mình 
ngưỡng mộ 卬 là nghênh đón. 

袁
Chữ này chỉ cái áo dài, cái áo này dài tới mức chỉ hở mỗi mồm 
trên khuôn mặt ra thôi. Chứ còn lại che kín tới tận mặt đất. Có bộ 
Y⾐ chỉ quần áo 

園 Viên (vườn; điền viên, hoa viên, công viên): Vườn là nơi người ta 
mặc những bộ quần dài 袁 đi dạo. 

⾟ Tân (cay): Người giật mình đứng thẳng lên ⽴ nhiều lần ⼗ ấy là 
vì bị ăn phải đồ cay.  

辞
Từ (từ vựng, từ điển, ngôn từ ; từ chức, khước từ, từ chối): Người 
ta có câu là cái cái lưỡi ⾆ cay ⾟ nghiệt toàn phát ra những ngôn 
từ làm đau lòng người khác. Những người như thế này thường bị 
từ chối nói chuyện. 

因
Nhân (nguyên nhân, nguyên do, vì): nguyên nhân, nguyên do gì 
đã làm cho những thứ to lớn vĩ đại ⼤ bị kìm kẹp tù túng trong 
cái hộp chật ních như vậy. 

愛
Ái (yêu, ái tình, ái mộ; tình yêu, tình cảm): Đặt con tim  ⼼ của 
mình lên cái mâm ⼼ rồi bước chân đi ⼡ và dùng tay ⺤ dâng 

cho người khác. 
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富
Phú (giàu có; của cải; phong phú, nhiều, dồi dào): Người mà chỉ 
với một cái miệng mà ăn cả cánh đồng và lại ở dưới nóc nhà, 
chứng tỏ là người giàu có nhà cao cửa rộng.

彼 Bỉ (anh ta; hắn; ông ấy): Bất cứ lúc nào bước chân ⼻ đi ra ngoài, 
hắn ta cũng mặc lên người bộ áo da ⽪. 

舞
Vũ (vũ điệu, khiêu vũ): Hãy tưởng tượng có một lễ hội kì lạ đang 
diễn ra ở thời cổ đại. Đó là vào buổi chiều tối ⼣ sẽ có những 
người nhảy múa tay cầm chai rượu Wisky ヰ khiêng cái cũi bằng 
gỗ trong đó có người bị hiến tế bằng hoả thiêu.

令
Lệnh (mệnh lệnh; chỉ thị): Người sĩ quan phất tay 1 cái (phết 
chéo ở dưới) và quát lên rằng: Mệnh lệnh này phải được thực 
hiện ngay bây giờ 今.

冷
Lãnh (lạnh lẽo, lạnh nhạt): Những mệnh lệnh 令 được ban ra bao 
giờ cũng có vẻ lạnh lùng và lạnh nhạt 冷 (không tình cảm). Có 
bộ Băng ⼎

適
Thích (vừa ý, dễ chịu - thích hợp; phù hợp (trong công việc): Sau 
khi đi ⻌ 1 chặng đường dài bỗng thấy có ngôi nhà ⼌ cổ 古 

đứng thẳng ⽴ trên vệ đường. Đây là chỗ phù hợp và vô cùng dễ 
chịu để nghỉ chân. 

婦 Phụ (phụ nữ; dâm phụ): Người con gái cầm cái chổi 帚 và đóng 
vai trò của bà nội trợ 帚 ấy là trách nhiệm số 1 của người phụ nữ. 

奇 Kỳ (hiếm thấy, không bình thường): Có thể 可 to ⼤  một cách kì 
lạ.

寄
Ký (gửi; gửi gắm; nương nhờ; ăn bám - kí sinh): Những vật kì lạ 
bám thường được ký gửi vào trong những ngôi nhà để đảm bảo 
an toàn, sau đó sẽ được gửi đi đến địa chỉ cần tới.

込
Vào (đông đúc; bao gồm; tập trung, dồn; đi vào): Mọi người 
cùng bước đi vào ⼊ một căn phòng - căn phòng đó trở nên đông 
đúc. 
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顔
Nhan (nhan sắc; hồng nhan; gương mặt; khuôn mặt, mặt; diện 
mạo): Cái đầu ⾴ + mái tóc ⼺ làm cho ta liên tưởng tới một cô 
gái. Cô gái này đang đứng thẳng ⽴ trên vách núi ⼚, cô ta tính 
nhảy xuống. Khi nhảy xuống bị sml thì nhan sắc của cô ta sẽ bị 
huỷ hoại. 

類
Loại (chủng loại; loài, giống): Chúng ta có 3 thứ Gạo ⽶ (thực 
vật), Chó ⽝ (động vật); Đầu ⾴ (người). Như thế đây là 3 chủng 
loại sinh vật sinh sống trên trái đất. 

返 Phản (trả lại, trở lại): Đi theo hướng ngược 反 lại để trở lại chỗ 
cũ và trả lại cái mà mình đã cầm nhầm.  

妻
Thê (vợ - thê tử): Trên chữ nữ là hình ảnh của bàn tay cầm búi 
tóc của ngừoi đàn bà kéo lôi đi. Nét dọc là búi tóc dựng đứng, 
bàn tay ⺕ cầm ngàng búi tóc, nét ngang trên cùng là cái kim 
trâm để giữ cho tóc ko bị bung ra. Rõ ràng vai trò của vợ như là 
nô lệ và sở hữu bởi chồng nên mới có hành động như thế. 

背
Bối (phần lưng ở đằng sau người. Lưng ở đằng sau người, nên 
cái gì ở đằng sau cũng gọi là bối - như ốc bối 屋背 sau nhà. Mặt 
trái - như chỉ bối 紙背 mặt trái giấy): Ở phương Bắc 北 do khí 
hậu lạnh nên đối với cơ thể thì phải bảo vệ phần lưng ko để bị 
lạnh xâm nhập vào. 

丸 Hoàn (tròn, hình tròn, tròn (thời gian)): Số 9 九 bên cạnh dấu 
phết ⼂ như vậy là 9 sẽ thêm 1 đơn vị để làm tròn thành 10.

坴 Chữ này là Gò đất, đống đất lớn. Ta có một đống đất ⼟ lại xếp 
lên trên một số ⼋ đống đất ⼟ khác. Tức là một đống đất lớn.

埶
Chữ này có ý là nghệ thuật: Biến được cả một đống đất to lớn 
thành những thứ có hình tròn ấy chính là một nghệ thuật (gốm 
sứ).

熱
Nhiệt (nhiệt đột; nhiệt tình; phát sốt; sốt): Nghệ thuật 埶 được ví 
như ngọn lửa 灬 có thể làm bùng cháy cảm xúc  con người vì sức 
nóng nhiệt độ 熱 của nó. 

宿 Túc (chỗ trọ, chỗ tạm trú): Nơi mà dưới mái nhà ⼧  có tới cả 
trăm 百 người 亻 có thể ở chung.
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薬 Dược (thuốc): Thứ hoa cỏ, lá cây mà có thể đem lại niềm vui, lạc 
thú 楽  cho con người ấy chính là thuốc. 

険
Hiểm (nguy hiểm; mạo hiểm; hiểm ác): Tất cả 㑒 mọi người đều 
tụ lại xung quanh những đống đất 阝 thế này rất nguy hiểm. Vì 
đống đất có khả năng sạt lở gây ra chết người. 

頼
Lại (yêu cầu; đề nghị, năn nỉ; nhờ cậy, phụ thuộc, dựa dẫm - ỷ 
lại; kẻ côn đồ - vô lại): Những trang giấy ⾴ nhiều tới nỗi có thể 
cuộn lại 束 thành những bó - làm cho ta liên tưởng tới những 
người phai đi xin xỏ các cấp chính quyền. Những lá đơn đề nghị, 
yêu cầu của họ vô cùng nhiều. 

覚
Giác (cảm giác; giác ngộ; tỉnh giấc; học, học thuộc, nhớ): Khi ở 
dưới mái nhà có ánh sáng tri thức 龸 (trường học); chúng ta sẽ 

thấy ⾒ được nhiều thứ hơn. Lúc đó có cảm giác như đã giác ngộ 
được nhiều thứ xung quanh. Có cảm giác như đã tỉnh giấc sau 
cơn mộng mị u mê dốt nát. Đây là cảm giác mà mọi người có 
được khi học và nhớ được nhiều. 

⾈ Bộ Chu (thuyền): Hình dáng cong cong như cái thuyền có 3 giọt 
nước chảy dọc theo thuyền. 

㕣 Dòng nước chảy từ cửa sông

船 Thuyền (tàu bè). Hình ảnh con thuyền ⾈ đang lướt trên dòng 
nước 㕣 chảy từ cửa sông. 

途
Đồ (đường lối; chặng đường - tiền đồ): Bước đi tiến tới phía 
trước cái đích là sự dư thừa 余 của cải. Đây là con đường mà ai 
cũng muốn và đi theo. 

許
Hứa (cho phép, được phép; tha thứ, tha lỗi, miễn, xá): Ngày xưa 
tử tù hay bị đem ra chém lúc chính ngọ 午 (giữa trưa); khi đó nếu 
như được vua ân xá thì sẽ có lời nói ⾔ của quan cho phép tử tù 
được miễn tội chết. 

抜
Bạt (Rút ra, nhổ ra; sơ xuất, sai sót; bỏ sót): Tình bằng hữu 友 
khăng khít, gắn chặt như cái cây mọc ở dưới đất; không có bàn 
tay 扌 nào có thể nhổ ra được. 
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更
Canh (ban đêm, 1 đêm chia làm 5 canh; sự thay đổi, cải cách - 
canh tân): Buổi đêm nên Ngọc Hoàng (đội mũ) kẹp mặt trời vào 
nách rồi chạy đi; rồi sáng mai lại đem mặt trời trở lại. 

便 Tiện (Thuận tiện): Các cửa hàng tiện lợi thường phục vụ mọi 
người 亻 vào cả buổi đêm 更.

留 Lưu (để lại, ở lại; bảo lưu; ghi lại): Hôm qua ra đồng thấy có kẻ 
bỏ lại con dao và vật kì lạ. 

罪
Tội (tội phạm, tội ác, tội lỗi): Giăng lưới 罒 (bộ Võng) bắt những 
kẻ làm những việc phi ⾮ pháp - ấy là việc công an bắt kẻ phạm 
tội. 

奴
Nô (đứa ở; nô lệ, nô dịch; gã ấy, thằng kia): Ngày xưa người phụ 
nữ mà nằm trong tay 又 kẻ khác, thì người phụ nữ đó gọi là con 
ở, nô lệ, nô dịch. Sau này chữ này còn để gọi gã ấy, thằng kia. 

努 Nỗ (gắng sức - nỗ lực): Kẻ làm nô lệ 奴 thì luôn phải dùng sức 
để nỗ lực hoàn thành công việc của mình. 

精
Tinh (vật gì đã lọc bỏ hết chất xấu rồi đều gọi là tinh; tinh lực; 
tinh trùng; tinh tuý; tinh thần, linh hồn): Tuổi trẻ 青 + Gạo ⽶ 
làm cho ta liên tưởng tới tinh trùng của tuổi trẻ trắng như nước 
gạo - tinh tuý của con người đạt đỉnh cao vào lúc trẻ trung nhất. 

散
Tản, Tán (tan ra; buông ra, phóng ra; nhàn rỗi - tản bộ; phân tán; 
tản mát; bay tơi tả): Cộng 龷 dồn các miếng thịt ⽉ lại rồi để ở 

một chỗ; sau đó đánh 攵 vào đống thịt đó cho nó bay tản mát 
khắp nơi. Một phương pháp luyện tập võ công ? 

静 Tĩnh (yên tĩnh; bình tĩnh; trấn tĩnh): Tuổi trẻ 青 thì hăng máu cho 
nên để tránh các cuộc đánh nhau 争 thì cần phải bình tĩnh. 

昏
Hôn (chạng vạng tối - hoàng hôn): Mặt trời ở dưới gia tộc; hình 
ảnh này cho ta thấy ánh hào quang của dòng tộc này đã vào lúc 
xế bóng. Giống như là một ngày đã kết thúc và hoàng hôn bắt 
đầu. 

婚
Hôn (kết hôn; hôn nhân): Hoàng hôn 昏 + phụ nữ; chúng ta phải 
cần cả 2 thứ này thì mới tổ chữ được hôn lễ. Vì hôn lễ theo 
phong tục xưa hay tổ chức vào buổi tối và phải có người phụ nữ. 
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壴
Một loại nhạc khí cổ dạng trống. Khi đánh trống thì trên bề mặt 
trống rung lên và nếu như ta đặt 10 ⼗ hạt đậu ⾖  lên đó thì nó 
cũng nhảy tưng tưng theo - rất vui vẻ. 

喜 Hỉ (vui mừng - hoan hỉ): Buổi liên hoan ăn mừng nào cũng có cái 
mồm hò reo, ca hát và có trống 壴. 

浮
Phù (nổi - phù du (trôi nổi); phù phiếm, hời hợt; ): Phải dùng tay 
爫giữ thằng bé ⼦ lại; nếu không nó sẽ trượt chân xuống nước, 
chết đuối và xác nó trôi nổi trên dòng sông. 

絶
Tuyệt (cắt đứt - đoạn tuyệt; tuyệt diệu; tuyệt thực): Lòng háo sắc 
⾊ rất nguy hiểm, nên ta phải coi nó như sợi tơ 糹để đoạn tuyệt 
và cắt đứt nó khi thầy cần thiết.   

押
Áp (giam giữ, bó buộc; ấn, kẹp, xiết; áp đặt, áp chế, bắt ép): Mai 
rùa 甲 là thứ rất chắc chắn, có dùng tay ép, ấn  mạnh nó xuống 
đất thế nào đi chăng nữa, thì nó cũng không vỡ được. 

到
Đáo (đến): Thanh gươm của một ai đó ⼛ cắm trên mặt đất ⼟ - 
dấu hiệu cho thấy có người đã tới đây. Chú ý cùng nghĩa với chữ 
Chí (đến) ⾄. 

倒 Đảo (ngã, gục ngã lật đổ, quật ngã - đảo chính; lộn ngược - đảo 
lộn): Thằng người đến 到 được nơi thì gục ngã vì quá mệt. 

等
Đẳng (đẳng cấp, loại, hạng; chủng loại, thứ hạng): Trong chùa 寺 
các loại kinh sách được viết trên các cuộn tre ⺮ được phân ra 
thứ hạng khác nhau. 

曲
Khúc (cong, khom; làm cong, gập; ca khúc): Cái mồm đang nói 
⽈ thì có 2 thanh sắt chọc thẳng vào giữa như là tính bẻ cong sự 
thật từ cái mồm đó ra vậy. 

払 Phất (trả tiền): Một ai đó ⼛ đưa tay 扌 ra trả tiền. 

𡈼 Biến thể của chữ Sĩ ⼠

廷
Đình (triều đình, pháp đình): Triều đình 廷 là nơi mà những anh 
quan chức, học giả 𡈼 sải những bước chân dài ⼵ để dâng sớ cho 
vua.
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庭
Đình (sân vườn; phòng lớn - gia đình; triều đình): Nơi mà để mọi 
người kiện tụng (pháp đình) hay dâng sớ cho vua (triều đình) 廷 
là những căn phòng hay các sân vườn lớn dưới mái nhà ⼴.

徒 Đồ (môn đồ; đồ đệ; đi bộ): Khi ta đi ⾛ đến nơi nào, cũng có kẻ 
bước chân đi lẽo đẽo bên cạnh ta. Ấy chính là đồ đệ. 

堇 Đất sét biến thể của 𦰩. 

勤
Cần (siêng năng - chuyên cần; cần lao): Nặn đất sét  堇 làm gốm 
là việc làm đòi hỏi tập trung sức lực và sự siêng năng, chuyên 
cần. 

遅 Trì (muộn; chậm trễ): Xác chết ⼫ con cừu ⽺ hoá thành zombie 
nên đi rất chậm và tới muộn (zombie đi lờ đờ). 

居 Cư (ở, cư trứ, định cư): Xác chết ⼫ sẽ cư trú vĩnh viễn ở dưới 
những ngôi mộ cổ 古. 

雑
Tạp (tạp nham, bừa bãi, lẫn lộn): Chiết tự chữ 雑 là: 9 (chữ Cửu) 
loại chim đậu trên 9 loại cây khác nhau có nghĩa là tạp và đa 
dạng linh tinh.

召 Triệu (triệu tập; gọi): Khi toà án triệu tập ai đến thì ngoài dùng 
mồm thì người ta còn cầm đao theo để áp tải. 

招
Chiêu (mời mọc, rủ rê - chiêu đãi): Khi mời ai đó đến dự chiêu 
đãi thì vừa gọi 召người ta bên cạnh đó phải dùng ta y để mời 
mọc nữa. 

困
Khốn (quẫn bách; khốn cùng): Cái cây nó ko được ở bên ngoài 
để mọc 1 cách tự nhiên mà bị nhét trong cái hộp. Cái cây ở hoàn 
cảnh khốn cùng. 

⽋ Khiếm (ngáp; thiếu): Thằng người ⼈ há mồm ⺈ ra ngáp ⽋ vì 
nó thiếu ⽋ ngủ. 

亥 Hợi (năm Hợi - con lợn; thứ 12): Biến thể từ chữ Thỉ ⾗
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刻
Khắc (lấy dao chạm chổ thì gọi là khắc; vết xước; thời khắc chỉ 
thời gian 15 phút là một khắc): Nhân dịp năm Hợi 亥 nên muốn 
có hình vẽ con lợn; nên lấy dao khắc lên tường.  

賛
Tán (ủng hộ, ưng - tán đồng, tán thành; trợ giúp, giúp đỡ nhau): 
Hai ông chồng cùng giúp đỡ nhau để kiếm tiền. Cả hai cùng tán 
thành điều này. 

包 Bao (bao bọc): Có bộ Bao với 巳 (Tị năm con rắn). Cho thấy con 
rắn nó đang cuộn lại ôm ấp, bao bọc cái gì đó. 

抱 Bão (ôm, bế; ấp ủ; hoài bão): Giơ tay ra bao bọc 包 cái gì đó là 
thể hiện hành động ôm, bế hay ấp ủ cái gì đó. 

犯
Phạm (xâm phạm, vi phạm; kẻ có tội - phạm nhân): Người quỳ 
xuống, bên cạnh đó có con chó; làm cho chúng ta liên tưởng tới 
hình ảnh tội phạm trộm chó bị bắt được. 

凡 Phàm (xoàng, tầm thường - phàm nhân): Một chút ⼂ gió ⼏ thôi 
ấy mà; cơn gió này tầm thường thôi. 

恐
Khủng (nỗi sợ, doạ nạt; nỗi e ngại; khủng bố, khủng hoảng): Quả 
tim sẽ không làm việc bình thường 凡 được khi có nỗi lo sợ đè 
nặng lên nó. 

息
Tức (con trai; nghỉ ngơi; hơi thở; lãi - tiền vốn gọi là mẫu 母, số 
lãi ở tiền vốn ra gọi là tức 息.): Tự ⾃ bản thân con tim sẽ quyết 
định việc thở của mỗi người. Nếu con tim ngừng đập là con 
người ngừng thở. 

遠 Viễn (xa xôi; viễn phương; vĩnh viễn): Đi mà đem theo cả bộ áo 
dài 袁 đi theo; chắc chắn là đi xa có công việc gì đó rồi. 

户 Biến thể của chữ ⼾ Hộ (hộ gia đình; cánh cửa). 

戻 Lệ (quay lại, hoàn lại; trả lại): Đến cửa 户 thấy có người to lớn 
đứng gác; tên trộm chán quá quay lại trở về nhà. 

願 Nguyện (mong muốn): Hãy kí thỉnh nguyện 願 để cứu vùng đất 
ấy 原 bằng cách ghi tên vào tờ giấy ⾴ này.
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絵
Hội (bức tranh, hội hoạ): Ngày xưa ngừoi ta hay vẽ tranh bằng 
lụa tơ tằm; tức là có hẳn một hội 会 các nghệ nhân chung tay dệt 
lên một bức tranh bằng lụa tơ tằm ⽷ .

戉 Chữ này nghĩa là cái búa lớn, cái kích (một loại vũ khí): Chữ này 
kết hợp của chữ ⼽ và ⼅. 

越
Việt (vượt qua; ưu việt, siêu việt, việt vị; Việt Nam): Đang chạy 
⾛ đi trên đường bỗng thấy có cái kích 戉 to chắn ngang đường; 
do đó phải tìm cách vượt qua nó thì mới đi tiếp được. 

欲
Dục (sự mong muốn, tham lam - dục vọng): Sống ở giữa thung 
lũng ⾕, nên mọi thứ đều thiếu thốn ⽋. Bởi vậy, ng sống ở đó 
đều có dục vọng rất mạnh mẽ. 

痛 Thống (cảm giác đau đớn; đau xót - thống khổ):  Trên con đường 
甬 chiến thắng bệnh tật ⽧ thì chúng ta luôn phải chịu đau đớn. 

夭
Yêu (động, thực vật còn non); Yểu (chết non): So với chữ Thiên 
天 có vẻ nghiêm nghị thể hiện cho người lớn, thì chữ này có vẻ 
tinh nghịch trẻ con hơn. 

笑 Tiếu (cười): Người ta hay dùng lá tre ⺮ cọ vào nách trẻ con 夭 
để cho nó cười khanh khách. 

互
Hỗ (cùng nhau, lẫn nhau, với nhau; cả hai bên, song phương - 
tương hỗ): Chữ này ta thấy cả phần trên dưới, trái phải đối xứng 
trọn vẹn với nhau. Chính là thể hiện của sự tương hỗ. 

似
Tự (giống như, tựa như - tương tự): Thằng người đứng thẳng 
nhìn vào cái gương thấy phía bên kia cũng có 1 dáng người có vẻ 
giống như nó. 

探
Thám (tìm kiếm, lục lọi, điều tra, lục soát - do thám; thám hiểm): 
Có một cái cây mọc trong 1 cái hố ⽳ sâu ở dưới mặt đất - điều kì 
lạ. Cho nên người ta dùng tay đào bới để tìm kiếm, điều tra, thám 
hiểm điều bí ẩn này. 

兆
Triệu (triệu chứng, điềm báo, dấu hiệu): Hãy tưởng tượng đây là 
hình chùm lông trên cổ - vai và trên cánh tay của chúng ta. Bỗng 
nhiên lông nó ko nằm bẹp xuống như bình thường mà lại chổng 
ngược lên như thế. Chứng tỏ là điềm báo triệu chứng cho 1 cái gì 
đó ko hay. 
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逃
Đào (bỏ trốn, bỏ chạy - đào tẩu): Khi thấy có điềm báo, dấu hiệu 
兆 chẳng lành, ngay lập tức phải bước chân lên đường đào tẩu 
ngay. 

遊
Du (rong chơi, đi xa - du hí, du lịch): Nhìn vào lá cơ bay 㫃 để 
xem gió có to hay ko; rồi đem theo cả đứa con ⼦ rồi bước đi - 
đây chắc chắn là đem con đi chơi xa trong chuyến du lịch. 

迷
Mê (lạc đường - mê cung; mê hoặc, mê đắm; mê tín): Đi đường 
thấy có những hạt gạo vương vãi - đấy là sản phẩm của những 
người mê tín dị đoan. 

夢
Mộng (mơ; giấc mơ; ước mơ): Buổi tối ⼣ với đôi mắt 罒 đậy lại 

⼍ (nhắm lại)nhìn thấy hoa thơm, cỏ ngọt. Ấy chính là nói về 
giấc mơ. 

君
Quân (vua, người lam chủ cả nước - quân vương; câụ bạn, mày): 
Tay ⺕ cầm quyền trượng ⼃với cái mồm to ăn nói dõng dạc. 

Đây là hình ảnh của bậc bậc quân vương.  

閉
Bế (đóng cửa, che đậy, bưng bít, lấp; bế mạc, bế quan): Người tài 
才 thì họ phải trải qua một quá trình tu luyện bế quan để luyện 
công. 

緒
Tự (đầu mối của sợi dây; cái dây; giai đoạn đầu của một cái gì đó 
(như trận đấu, cuộc thi, cuộc chiến tranh); tình tự): Có kẻ nào đó 
đang cầm cuộn tơ trong tay; vì nó bị rối cho nên phải tìm cái đầu 
mối của sợi dây thì mới gỡ dc. 

折
Chiết (cơ hội, thời gian thích hợp, thời điểm thích hợp, dịp; bẻ 
gãy, làm vỡ, làm gãy - chiết suất): Cái rìu ⽄ mà chém vào tay thì 
cái tay sẽ bị gãy làm đôi. Tay cầm rìu ⽄ chắc chắn là để chém 
gãy cái gì đó. 

草
Thảo (thảo mộc; cỏ): Buổi sáng tinh mơ 早 + cây cỏ hoa lá; làm 
cho ta liên tưởng tới những thảm cỏ đầy sương của của buổi sáng 
sớm. 

暮
Mộ (sinh kế, phương kế sinh nhai, nghề kiếm sống; chiều tối; 
muộn cuối - mộ niên (tuổi già); suy đồi, tàn - mộ khí (hơi đã 
tàn)): Cắt cỏ từ lức ông mặt trời còn to tướng, cho tới khi mặt trời 
đã xuống thấp (chiều tối). Đây là một sinh kế khó khăn và mệt 
mỏi. 

8  76

Page: Tài Liệu Dạy Và Học Tiếng Nhật : sưu tầm nguyen hoang



酒 Tửu (Rượu): Nước 氵 trong trai đựng rượu ⾣ chính là rượu. 

悲 Bi (sầu bi, buồn bã - bi quan): Khi trái tim cảm thấy cái gì đó 
không ⾮ ổn lắm, thì lúc đó chúng ta sẽ buồn. 

晴
Tình (tạnh lúc ko mưa; nắng, tạnh, trời nắng trong xanh; làm 
khoẻ người lại, làm tỉnh táo; làm xua đi, tan đi): Ánh mặt trời với 
bầu trời trong xanh, làm cho ta liên tưởng tới bầu trời nắng sau 
cơn mua. 

卦
Quẻ trong Kinh Dịch dùng để xem bói. Bên phải là chữ Bốc chỉ 
việc xem bói, còn bên trái là 2 chữ Thổ chồng lên nhau - tức hàm 
ý rằng ngày xưa động vào chuyện đất cát, mồ mả là cứ phải đi 
xem bói. 

掛
Quải (lòng tin, sự tín nhiệm; sự tin cậy; tín dụng; sự treo, sự giữa 
chừng, đang (làm gì đó)): Giơ bàn tay ra cho bà thầy bói để bà ta 
xem cho 1 quẻ 卦 nhằm phán vận mệnh đang treo trên đầu của 
người xem bói. Tất nhiên người đi xem bói luôn phải có lòng tin 
tuyệt đối với thầy bói thì quẻ mới linh.

侵
Xâm (xâm lược, xâm nhập, xâm lấn): Có người 亻 dùng tay ⺕ 

gỡ mái ngói trên nóc ⼍ để xâm nhập vào nhà của người khác 
đang ở dưới 又 (bàn tay ở dưới nóc nhà).

寝
Tẩm (ngủ, đặt nằm xuống để cho ngủ; sự thức canh đêm; ru ngủ; 
nằm liệt giường): Khi xâm nhập 侵 (trong này không có chữ 
nhân) vào nhà ⼍ thằng trộm thấy chả có gì, ngoài mỗi thanh gỗ
丬 ở trong nhà, nên chán quá lăn ra ngủ luôn. 

暗
Ám (mờ ám; tối màu; đen tối; bóng tối, chỗ tối): Tưởng tượng 
khi mặt trởi nổ tung sẽ phát ra một âm thanh to khủng khiếp; thế 
rồi sau đó mọi thứ chìm vào bóng tối. 

⽫ Mãnh (cái đĩa): Nhìn hình giống 4 cái đĩa đang xếp ở trên giá 
chén bát. 

盗 Đạo (ăn trộm, đạo chích): Nhà thiếu ⽋ đá lạnh ⼎ rồi nên phải 
sang hàng xóm thò tay vào cái đĩa ⽫ để ăn trộm đá về uống. 
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及
Cập (đạt đến, lan ra - phổ cập; cập bến; Bằng, như "bất cập nhân" 
不及⼈ chẳng bằng người): Bàn tay 又 thò ra  thành hình zic zac 
cố để chạm đến người khác. 

吸
Hấp (bú, hấp, hít, hút, mút -hô hấp; hấp thu): Dùng mồm để đưa 
một cái gì đó đạt đến bên trong là hành động bú, hấp, hít, hút, 
mút.  

昜 Chữ này nghĩa là ánh sáng mặt trời: Chờ đừng 勿 nhìn thẳng vào 
mặt trời dù chỉ 1 lần, ánh sáng mặt trời sẽ làm mù mắt bạn. 

陽
Dương (ánh sáng mặt trời; mặt trời - thái dương): Một đống 阝
ánh sáng mặt trời sẽ làm cho ta liên tưởng tới mặt trời toả sáng 
chói chang đi khắp muôn nơi. 

卸
Tá (bán buôn; nghỉ hưu không làm việc nữa): Khuỵa  ⼙ người 
xuống dừng lại ⽌ không làm việc nữa vào lúc giữa trưa 午; vì 
bán buôn cả ngày quá mệt, nên quyết định nghỉ ko làm việc nữa. 

御 Ngự (từ thể hiện cách nói kính ngữ, lịch sự, đặt trước danh từ): 
Bao gồm chữ Tá 卸 và chữ ⼻. 

歯 Xỉ (răng): Nhìn thấy cơm gạo trong cái hộp mà phải dừng lại ⽌ 
vì đau răng không ăn được. 

忘 Vong (quên; đãng trí, lãng quên): Khi ai đó chết 亡 hẳn đi trong 
trái tim bạn, thì lúc đó bạn mới thực sự quên người đó. 

雪 Tuyết (tuyết): Giống như mưa (ko phải là mưa vì mưa là ⾬) lại 
đưa tay ra hứng được thì chắc chắn là tuyết. 

吹 Xuý (thổi như thổi sáo, kèn; cổ xuý): Thiếu ⽋ đi cái mồm thì 
làm sao mà thổi được sáo ? 

娘 Nương (con gái; cô nương): Người con gái tốt 良 dc ng ta tôn 
trọng thì gọi là cô nương hay nương tử. 

誤 Ngộ (ngộ nhận; nhầm lẫn, sai lầm): Ông trời phải há mồm gầm 
lên vì những lời nói nhầm lẫn của mày. 

洗 Tẩy (tẩy, rửa; sạch sẽ): Trước 先 khi ăn thì phải dùng nước để rửa 
tay cho sạch đã. 
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毌 bộ Quán (xuyên qua) 

貫 Chữ này nghĩa là luồn qua: 毌 +với Tiền ở dưới dễ dàng liên 
tưởng tới quan tiền xâu chuỗi vào với nhau bằng sợi dây.

慣
Quán (làm quen, quen với - tập quán; kinh nghiệm, thực hành): 
Cái gì đó xuyên thẳng vào trong tâm trí; làm cho ta liên tưởng tới 
công việc gì đó mà đã làm quen tập luyện với nó đến nối xuyên 
thẳng vào đầu ko quên được; lúc đó ta sẽ có rất nhiều kinh 
nghiệm. 

礼
Lễ (lễ nghi, lễ nghĩa; lễ độ; nho nhã, lịch sự): Có một cái móc 
câu 乚 bằng sắt ở trước bàn thờ thần thổ địa 礻 để đánh tất cả 
những kẻ nào không thực hiện đúng lễ nghi. 

窓 Song (cửa sổ): Lỗ hổng ⽳ trong trái tim ⼼ của ai đó ⼛ chả phải 
là nghĩa đen của từ “cửa sổ tâm (tim) hồn” ư ? 

分 Phân (phân chia; từng phần): Dùng đao để chia ra làm vài phần 
(8 phần). 

貧 Bần (nghèo, túng bẫn): Có tiền mà không giữ, lại cứ phân 分 chia 
nó ra thì lại chả nghèo. 

怒
Nộ (nóng tính, cơn giận dữ; thịnh nộ): Khi trái tim con người bị 
giam giữ làm nô lệ 奴 mà ko dc tự do. Thì có lúc nó sẽ nổi nóng 
phát điên và cơn thịnh nộ sẽ tới. 

永 Vĩnh (vĩnh viễn, lâu dài): Bộ đầu ⼇ ở trên như cái nắp, ở đây 
hiểu là nước ⽔ đã chảy ngầm ở dưới mặt đất từ rất lâu rồi.

泳 Vịnh (bơi): Bạn sẽ ở dưới nước vĩnh viễn 永 nếu như không biết 
bơi. 

祖 Tổ (tổ tiên; tổ quốc): Ngoài thần thổ địa ra chúng ta phải thờ hơn 
thế nữa 且; ấy chính là thờ tổ tiên của mình. 

杯 Bôi (chén, cốc): Khi bạn không 不 nhìn thấy cái cây nào cả, rất 
có thể bạn đã quá chén. 
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疲
Bì (mỏi mệt; bơ phờ): Khi làn da ⽪ xuất hiện những dấu vết của 
bệnh tật ⽧ thì rất có thể đó là biểu hiện của việc mỏi mệt do làm 
việc quá sức. 

⽐ Tỉ (so sánh như là trong từ “tỉ lệ”): 2 cái muôi so sánh với nhau 
cái ở bên trái trông méo mó thật  là buồn cười. 

皆 Giai (Đều là, tất cả, cũng là): Khi so sánh ⽐ làn da của người 
Nhật thì thấy đều trắng như nhau.

鳴 Minh (kêu, hót, hú, rống; làm nổi danh): Con chim ⿃ mở mồm 
ra tất nhiên là nó hót rồi. 

复 Chữ này nghĩa là “trở đi trở lại”: Thằng người ko muốn nằm nữa, 
nó muốn đi đi lại lại dưới ánh mặt trời cho khoẻ người. 

腹
Phục (bụng, tấm lòng, bụng dạ): Bụng là phần cơ thể có thể trở đi 
trở lại trạng thái ban đầu, cứ to lên rồi lại xẹp xuống (hít vào thở 
ra)

煙 Yên (khói; thuốc hút; nhọ nồi): Ở bên Tây 覀 ngày xưa người ta 
hay dùng lửa ⽕ đốt ở dưới đất ⼟ để tạo ra khói làm tín hiệu. 

眠 Miên (ngủ, giấc ngủ - thôi miên): Con mắt ⽬ luôn đứng canh 
gác để người dân 民 có được giấc ngủ bình yên. 

布
Bố (vải; vải bố; bố thí): Thứ mà giống như là cái khăn  ⼱ (nhưng 
ko phải là cái khăn) cũng được dệt bằng tay 𠂇 như cái khăn; ấy 
chính là vải vóc. 

怖
Bố (sợ hãi, đáng sợ - khủng bố): Lấy tấm vải che đi trái tìm vì 
quá sợ hãi - giống như lúc nào đó chúng ta sợ hãi cái gì thì cũng 
che mắt đi cho đỡ sợ vậy. 

頂
Đỉnh (đỉnh, chóp, ngọn - thiên đỉnh, đỉnh đầu): Ôi hãy nhìn có 
người có thể giữ cái đinh 丁 thăng bằng trên đỉnh đầu ⾴ của 
mình kìa. 

箱
Tương (cái hộp, kiện hàng, thùng): Làm bằng tre ⺮ và lại có 
những thứ tương tự 相 nhau. Như vậy, chúng ta nghĩ ngay tới cái 
hộp đựng bằng tre trong đó có đựng những thứ tương tự nhau, 
hoặc có liên quan tới nhau ví dụ như các kiện hàng chả hạn. 
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晩 Vãn (buổi tối, đêm, muộn, tối): Khi mặt trời đã tránh 免 được 
nhiệm vụ soi sáng của mình, lúc ấy sẽ là buôi tối 

茻 Gấp đôi của bộ Thảo ⾋ lên, ta có chữ bụi cỏ mọc um tùm rậm 
rạp.

茻 Gấp đôi của bộ Thảo ⾋ lên, ta có chữ bụi cỏ mọc um tùm rậm 
rạp.

井
Đây là biến thể rút gọn của chữ 茻. Lưu ý chữ này còn có nghĩa 
là Tỉnh (tức miệng giếng) vì nhìn giống hình cái miệng giếng 
nhìn từ trên xuống 4 bên có những thanh gỗ nẹp lại để chống sụt 
lở.

寒
Hàn (lạnh): Chữ này gồm có: Bộ Miên ⼧ (mái nhà) ở dưới là 
chữ 井 + với bộ Thảo 艹 ở trên, dưới cùng là Tuyết ⺀. Nên có 
thể hiểu nghĩa là Người ta phải nhét thật nhiều cỏ 艹井 ở dưới 
mái nhà ⼧để chống lạnh ⺀.

镸 Biến thể của chữ ⾧ (Trường, Trưởng - dài, người đứng đầu)

髪 Phát (tóc): Đôi bạn chăm sóc mái tóc dài 镸⼺ cho nhau. 

忙 Mang (bận): Lúc bận ấy là khi tâm trí 忄 của mình đã hoàn toàn 
không tồn tại nữa (mất đi 亡 và chỉ tập trung vào việc đang làm)

才 Tài (tài năng): Nhìn giống chữ T (ài năng)

⾰
Cách (da của động vật; cải cách, thay đổi): Cái áo da này ban đầu 
giá của nó là 20 廿 đồng, nhưng sau khi dùng mồm ⼜ mặc cả thì 
giá của nó chỉ còn 10⼗ đồng thôi. 

靴 Ngoa (giầy, ủng): Từ miếng da động vật ⾰ người ta biến đổi 化 
nó thành đôi giầy, ủng 靴.

恥 Sỉ (sự xấu hổ - sỉ nhục): Khi tai ⽿ bị nghe ăn chửi và con tim thì 
cảm thấy tổn thương - ấy chính là khi ta bị người khác làm nhục. 
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禺
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. 

偶
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 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). 

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

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. 

N2
党 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. 

協
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. 

総
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. 

区
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

領
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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