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Tự điển đồng âm đồng dạng và từ kép.  

Tập 2 

 

Chữ   D 

耶  DA  : Vậy vay, vậy rư ! Tiếng tục gọi người cha. Dùng làm trợ từ, 

nói sự còn ngờ. Cùng nghĩa với chữ gia 爺.  

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-瑘 Da : tên một vùng đất. Xem chữ Lang da ở dưới. Cũng đọc là Gia. 

2-椰 Da : tên một loại cây, cây dừa, quả dừa. (palm tree, coconut palm). 

3-爺 Da : tự xưng hô; cha, ông nội. Tiếng xưng hô bậc trên, người già hoặc 

chủ nhân. Tiếng xưng hô đối với thần linh. Cũng đọc là Gia.  

4-揶 Da : chế giễu, chê cười, chọc ghẹo. Cũng đọc là Gia.  

5-鎁 Da :  

 
Dị âm : 

 

-耶 Gia : cha; vậy vay, vậy rư, chăng, ư. 

 

 

Từ  ghép : 

-揶揄 Da du : trêu ghẹo, chòng ghẹo. 

-椰子 Da tử : cây dừa. 
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-耶穌 Gia-tô : dịch âm chữ : Jesus Christ. Đạo thiên Chúa. 

-老爺 Lão gia : ông già. 

-太爺 Thái gia : cụ cố. 

-少爺 Thiếu gia : cậu chủ. 

  

-棗椰 Tảo da : cây chà là 

 

邪 Da  : bệnh khí. Lệch, cong. Yêu tà, tà ma. Nhà làm thuốc gọi 

bệnh khí là tà. Tính khí không ngay, gian. Tư tưởng hoặc hành vi 

không ngay thẳng. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-邪 Da : không ngay, gian. Lệch, cong. Tư tưởng hoặc hành vi không ngay 

thẳng. Những điều quái dị, không bình thường. Bệnh khí. Chữ trợ từ, biểu thị 

sự còn ngờ vực hay cảm thán.  

3-琊 Da : tên quận Lang Da đời Tần và Hán. 

 

 

Dị âm : 

-邪 Tà : gian tà. Khí gian tà, khí xấu làm cho người ta đau ốm. Các việc ma 

quái khác thường. 

-邪 Từ : chậm rãi, từ từ. 

Từ  ghép : 

 

-邪音 Tà âm : chỉ tiếng nhạc lời ca không chính đáng, làm xấu xa tâm hồn 

người nghe. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%80%81
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-邪幅 Tà bức : xá cạp quấn dưới chân. 

-邪旨 Tà chí : cái ý tưởng, cái đường lối chủ trương xấu xa, gian dối, không 

ngay thẳng. 

-邪淫 Tà dâm : xấu xa, ham muốn chuyện trai gái bất chính. 

-邪道 Tà đạo : đường lối hành động xấu xa, không ngay thẳng. Tôn giáo dạy 

thứ xấu xa. 

-邪魔 Tà ma : ma quỷ dữ ác. 

-邪不勝正 Tà bất thắng chánh tà không hơn chánh được. 

-邪念 Tà niệm : ý nghĩ không ngay thẳng. 

-邪心 Tà tâm : lòng gian ác, xấu xa. 

-邪說 Tà thuyết : lời nói bất chính, chủ trương không chính đáng. 

 

-琅邪 Lang Da  :tên một ấp của nước Tề. 

 

-姦邪 Gian tà : con người bất chính, người dối trá xấu ác. 

khu tà 驅邪 đuổi trừ tà ma. 

-風邪 Phong tà : tà gió làm bệnh. 

-濕邪 Thấp tà : khí ẩm thấp làm bệnh. 

 

-鏌鋣 Mạc da : tên một cây kiếm quý thời cổ. 

 

 

徭  DAO : làm việc nặng nhọc, bắt làm việc. Ngày xưa có lệ bắt dân 

làm việc nhà vua gọi là dao. Cùng nghĩa với chữ dao 猺. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=邪
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Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-猺 Dao  : một loài dã thú (jackal). Một sắc dân tộc thiểu số, giống Dao, 

sống ở các nơi thâm hiểm không chịu quyền quan cai trị thuốc các vùng Hồ 

Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu. 

 2-瑤 Dao : Ngọc dao. Một thứ ngọc đẹp, cũng dùng để tỉ dụ các vật quý báu. 

Sáng sủa tinh sạch. Tiếng dùng để khen vẻ đẹp. 

3-謠 Dao : câu vè, bài hát có chương có khúc gọi là ca 歌, không có chương 

có khúc gọi là dao 謠. Như phong dao, ca dao, v.v. Loại câu vè, bài hát không 

có nhạc kèm theo. Lời đồn nhảm, lời đồn không có thật. 

4-遙 Dao  : xa, dài. Cũng đọc là Diêu. 

5-繇 Dao : tốt tươi. Người phải đi làm việc nặng nhọc nơi biên cảnh. Lay 

động, dùng như nghĩa chữ Dao 搖. Lời ca trong dân gian, dùng nghĩa như chữ 

Dao 謠. Một âm là Do: bởi vì. 

6-搖 Dao : động đậy, lay động qua lại. Quấy nhiễu. Vẫy qua lắc lại. wag, 

swing, wave; shake; scull  

7-鰩 Dao : cá chuồn. the nautilus; the ray . 

8-傜 Dao : vui mừng. Lẫn lộn, không đồng đều. Công việc nặng nhọc. 

9-嗂 Dao : vui mừng. 

10-媱 Dao : đẹp đẽ. Xa xôi. 

11-愮 Dao : lo buồn. Buồn rầu hổ thẹn. 

11-榣 Dao : dáng cây cối lay động. Thứ cây to. 

 

Biến âm : 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%99
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665 

 

-繇 Diêu : bài hát dân ca. Tốt tươi. Cũng đọc là Lựu. 
 

 

Dị  âm : 

 

-繇 Chựu : lời xem quẻ bói. 

-繇 Do : Từ, dùng như nghĩa chữ Do 由: bởi tự, noi theo; chưng dùng; vui vẻ; 

dằng dặc xa. 

-滛 Dâm : tục dùng như chữ Dâm 淫 : quá; động, mê hoặc; tà ; trai gái giao 

tiếp không chính đáng.  

 

Từ   ghép : 

 

-瑤章 Dao chương : sáng sủa, tinh sạch; khen văn tự người rằng hay, rằng tố, 

văn từ trân quý. 

-瑤臺 Dao đài : lâu đài làm bằng ngọc, chỉ chỗ ở của tiên. 

-瑤亭 Dao Đình : tước hiệu của ông Hồ Sĩ Đống, danh sĩ đời Lê mạt, tước 

hiệu Dao Đình Hầu. 

-瑤亭使集 Dao Đình Sứ Tập : tên tập thơ chữ Hán của Hồ Sĩ Đống khi đi 

sứ Trung Hoa năm 1777. 

-瑤池 Dao trì : ao ngọc. Cái ao trong vường nhà vua. Nơi bà Tây Vương 

Mẫu ở. 

 

-搖搖 Dao dao : lòng dạ không yên. 

-搖頭擺尾 Dao đầu bài vĩ : lắc đầu vẫy đuôi, vẻ đắc ý. 

-搖動 Dao động : lung lay, rung rinh, đưa qua đưa lại. 

-揺落 Dao lạc : héo rụng. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%90%96
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-搖籃 Dao lam : cái giường nhỏ bằng tre, giống như cái rổ lớn, có thể đưa 

qua đưa lại cho trẻ con nằm trong đó. Cái nôi. 

-搖鈴 Dao linh : rung chuông, lắc chuông. 

-搖牀 Dao sàng : cái giường lác qua lắc lại. Cái nôi. 

-搖辰 Dao thần : múa môi, chỉ ý hay nói, hay khoác lác. 

-搖手 Dao thủ : vẫy tay, xua tay. 

-搖尾乞憐 Dao vĩ khất lân : vẫy đuôi xin được xót thương, giống như con 

chó, chỉ sự quỵ lụy hèn hạ. 

 

-謠言 Dao ngôn : lời nói bịa đặt, lời đồn nhảm. Phong dao dân giã. 

-謠傳 Dao truyền : tin đồn, lời đồn nhảm. 

-謠俗 Dao tục : phong tục dân giã. 

 

-繇役 Dao dịch : đi làm việc nặng nhọc phục dịch trong quân đội cổ. 

 

-瑤質 Diêu chất  : khí chất đẹp. 

-瑤章 Diêu chương : văn chương hay đẹp. 

-瑤臺 Diêu đài  : nơi ở của thần tiên. 

-瑤函 Diêu hàm : phong thư quý đẹp. 

-瑤華 Diêu hoa : khen viên ngọc đẹp. Hoa trắng như ngọc đẹp. 

-瑤圃 Diêu phố  : nơi ở của tiên. 

-瑤池 Diêu trì : cảnh tiên, nơi ở của bà Tây Vương Mẫu. 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%90%96
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-遥夜 Diêu dạ : đêm dài. 

-遥看 Diêu khán : đứng xa mà xem. 

 

-繇繇 Do do : dài dằng dặc, xa dằng dặc, còn viết là Du du 悠悠: đi xa xôi 

dằng dặc. 

 

-歌謠 Ca dao : bài có vần có nhạc có thể hát tấu dược gọi là 歌 ca; không có 

nhạc khúc gọi là 謠 dao. 

-童謠 Đồng dao : bài hát của trẻ con. 

-風謠 Phong dao : bài hát ngắn lưu truyền trong nhân gian, mô tả nếp sống 

theo thói quen có từ lâu đời của một vùng, hay một quốc gia. 

 

 

恙  DẠNG : bệnh xoàng. Bệnh tật, đau ốm. Việc gì. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-漾 Dạng  : nước sóng sánh; dáng nước xao động. Tên sông, sông Dạng 

Thủy ở tỉnh Thiểm Tây. Nước dao động lao xao. Dài. 

2-樣 Dạng : hình dạng, hình thức, dáng vẻ. Chủng loại. Chế tạo đồ gì cũng có 

cái mẫu để coi gọi là dạng. Kiểu thức. Cách thức Loài, mẫu, thứ. Một tiếng 

xưng hô kính trọng bên Nhật Bản. 

3-羕 Dạng : dáng sông dài, nước chẩy dài. 

 

Từ   ghép : 

 

-樣本 Dạng bản : kiểu mẫu đưa ra để ước hẹn trong buôn bán. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AC%A0
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-樣機 Dạng cơ : nguyên mẫu, vật làm mẫu. 

-樣機 Dạng dạng : các thứ, các loại. 

-樣品 Dạng phẩm : mẫu, mẫu vật. 

-樣式 Dạng thức : phong cách, kiểu cỡ, phong thái nghệ thuật. 

-樣子 Dạng tử  : cái vẻ, cái dáng. 

 

-漾漾 Dạng dạng : nước lay động lao xao, sóng sánh. 

-漾濞 Dạng tỵ : huyện Dạng Tỵ ở tỉnh Vân Nam. 

 

-歐樣 Âu dạng : kiểu mẫu Âu châu. 

-怎樣 Chẩm dạng : tại sao, thế nào, làm sao. 

-異樣 Dị dạng : hình dáng lạ lung. Kiểu khác lạ. 

-異樣 Đa dạng : nhiều hình dáng khác nhau, phong phú kiểu mẫu. 

-圖樣 Đồ dạng : kiểu thức hình vẽ. 

-同樣 Đồng dạng : giống nhau, tương tự như nhau. 

-假樣 Giả dạng : làm ra hình dáng giống như người khác. 

-形樣 Hình dạng : vẻ bề ngoài, dáng dấp mặt mũi của một người. 

-貨樣 Hóa dạng : mẫu hàng. 

- 幾樣 Kỷ dạng  : mấy thứ. 

-模樣 Mô dạng : cũng như Hình dạng. 

- 某樣 Mỗ dạng : ngài nào đó, cũng như ta nói ông là ngài vậy. 

-怪樣 Quái dạng : hình dạng khác thường, chưa thấy bao giờ. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B2%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B2%A8
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-官樣 Quan dạng : dáng dấp oai vệ của người làm quan. Cái vẻ quan lại. 

-採樣 Thái dạng : lấy mẫu, thử. 

-式樣 Thức dạng : cái kiểu, cái lối. 

-字樣 Tự dạng : hình thể văn tự, tiêu chuẩn chữ viết, kiểu chữ. Từ ngữ, câu 

chữ. Hình dạng của chữ, nét chữ. 

-像樣 Tượng dạng : chỉnh tề, nghiêm chỉnh.Cũng viết là 像樣 Tượng dạng. 

 

 -無恙 Vô dạng : không việc gì chứ ? 

 

 

淫 DÂM : mưa lâu mưa dai quá. Tẩm ướt. Ngấm ướt. Quá, quá độ, 

quá mức, quá thừa. Tà dâm, buông thả, bừa bãi. Mê loạn trong lòng. 

Mê hoặc không sáng suốt. Ham thú vui xác thịt. Trai gái qua lại với 

nhau không chính đáng. Ngôi sao đi không đúng trật tự. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 
 

1-婬 Dâm : quá mức, quá thừa, thèm muốn sự an nhàn sung sướng, buông thả 

lòng thèm muốn. Dùa bỡn, cợt nhả. 

2-霪 Dâm : mưa lâu, mưa dầm, mưa lâu ngày không tạnh. 

 

 

Từ   ghép : 

 

-淫朋 Dâm bằng : bạn bất chính 

-淫奔 Dâm bôn : con trai thèm muốn mà con gái lại chiều theo, trai gái dâm 

dục với nhau. 
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-淫泆 Dâm dật  : thèm muốn sắc dục quá độ. 

-淫用 Dâm dụng :lạm dụng, dùng quá mức độ. 

-淫慾 Dâm dục : lòng ham muốn thú vui xác thịt. 

-淫蕩 Dâm đãng : ham thú vui xác thịt và buông thả lòng mình. 

-淫盜 Dâm đạo : ham thú vui xác thịt và trộm cắp, hai thói xấu. 

-淫行 Dâm hành : làm điều gian tà. Làm công việc ăn nằm lén lút với nhau. 

-淫刑 Dâm hình : hình phạt ác quá, v.v.  

 -淫學 Dâm học : cái học không ngay chính. 

-淫樂 Dâm lạc : niềm sung sướng xác thịt. 

-淫亂 Dâm loạn : ăn nằm lung tung với nhiều ngườ, bất kể liên hệ huyết 

thống và các liên hệ khác. 

-淫婦 Dâm phụ : đàn bà dâm đãng. 

-淫業 Dâm nghiệp : làm đĩ. 

-淫虐 Dâm ngược : độc ác tàn bạo với người khác. 

-淫娃 Dâm oa : người con gái dâm đãng. 

-淫污 Dâm ô : gian tà xấu xa. Sự nhơ bẩn về thú vui xác thịt. 

-淫猥 Dâm ổi : trụy lạc, dâm dục, kinh tởm. 

-淫風 Dâm phong : phong tục xấu chiều theo các thói ham sắc, chơi bời quá 

độ. 

-淫婦 Dâm phụ : người đàn bà ham thú vui xác thịt. 

-淫神 Dâm thần : vị thần ham thú vui xác thịt. 

-淫水 Dâm thủy : chất dịch sinh lý. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B7%AB
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-淫書 Dâm thư : loại sách hêu gợi long ham muốn xác thịt. 

-淫辭 Dâm từ : lời lẽ buông thả. Lời lẽ đầy vẻ dâm ô. 

-淫祠 Dâm từ  : đền miếu xây bừa bãi. Đền thờ tà thần. Đền thờ thần ham thú 

vui xác thịt. 

-淫辭 Dâm từ : lời phóng đại thất thiệt. 

-淫祀 Dâm tự : thờ cúng không chính đáng, không đáng thờ mà thờ. Cúng tế 

bằng hành động dâm ô (thờ dâm thần). 

-淫巧 Dâm xảo : khéo léo giả dối quá độ. 

-淫威 Dâm uy : phép tắc lớn lao. 

-淫雨 Dâm vũ : mưa nhiều, mưa dầm. 

-淫巧 Dâm xảo : cực khéo léo. Ham thú vui xác thịt và gian trá. 

 

-朋淫 Bằng dâm : tụ họp nhau thỏa mãn thú vui xác thịt. 

-強淫 Cưỡng dâm : dùng sức mạnh hoặc quyền lực mà thỏa mãn ham muốn 

xác thịt. 

-多淫 Đa dâm : ham muốn thú vui xác thịt quá nhiều.  

-奸淫 Gian dâm : ngoại tình, thông dâm. Hành vi không chính đáng giữa 

nam và nữ. Gian ô, cưỡng gian. Cũng viết là 姦淫 Gian dâm. 

-行淫 Hành dâm : quan hệ tính dục. 

-脅淫 Hiếp dâm :  dung sức mạnh, buộc người khác phải để cho mình thỏa 

lòng ham muốn xác thịt. 

-荒淫 Hoang dâm : bỏ bê công việc, đam mê tửu sắc.. Quá mải mê say đắm 

thú vui xác thịt. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B7%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B7%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%8C
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-亂淫 Loạn dâm : ăn nằm với người trong họ, không còn có đạo đức, luân lý. 

-賣淫 Mại dâm : bán dâm, chỉ hành động gái điếm hiến than cho khách làng 

chơi để kiếm tiền. 

-滲淫 Sâm dâm : ngấm ướt. 

-邪淫 Tà dâm : xấu xa, ham chuyện trai gái bất chính. 

-浸淫 Tẩm dâm : ngấm dần vào, ngâm tẩm. 

-通淫 Thông dâm : trai gái lén lút ăn nằm với nhau. 

-手淫 Thủ dâm : dung tay để thự thỏa mãn sự ham muốn xác thịt. 

-宣淫 Tuyên dâm : ngang nhiên làm chuyện dâm loạn. 

 

-買婬 Mãi dâm : mua dâm, bỏ tiền chơi gái. 

 

 

民  DÂN : người, dân, dân chúng, bình dân, trăm họ; người dân cùng 

trong một nước, một dân tộc; loài người thuộc ở dưới quyền chính trị 

gọi là dân. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-岷 Dân : núi Dân Sơn, và sông Dân Giang, thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Cũng đọc 

là chữ Mân. 

2-泯 Dân: hết, phá hủy. Tiêu trừ, tiêu diệt.  Cũng đọc là Mẫn. 

3-珉 Dân : một thứ đá đẹp như ngọc. Cũng đọc là Mân. 

 

Biến âm : 
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-泯 Dẫn : tiêu tan hết, mê loạn. Cũng đọc là Mẫn. 

 

Dị  âm : 

 

-泯 Miến : lẫn lộn. Cũng đọc là Mẫn. 

 

Từ   ghép : 

 

-民隱 Dân ẩn : nỗi đau khổ thầm kín của dân trong nước không được chính 

quyền biết tới, mà dân thì không dám nói. 

-民表 Dân biểu : người thay mặt cho mọi người trong nước để lo việc nước. 

-民歌 Dân ca : những bài hát được truyền tụng trong dân gian. 

-民政 Dân chính : việc sắp xếp đời sống cho người trong nước. Chỉ người 

sinh sống làm ăn với tư cách một người trong nước, chứ không phục vụ trong 

quân đội. 

-民主 Dân chủ : chủ tể của dân, ngày xưa chỉ thiên tử, tức là vua. Thể chế 

chính trị trong đó chủ quyền quốc gia thuộc về nhân dân cả nước, nhân dân có 

quyền bầu lên những người đại biểu trong chính quyền, chính quyền lấy ý dân 

làm chuẩn tắc. Hợp với nguyên tắc dân chủ, không chủ quan độc đoán. 

-民眾 Dân chúng : người dân, nhân dân. 

-民工 Dân công : người dân làm thợ, người dân phải làm công việc nặng cho 

chính quyền. 

-民居 Dân cư : nói chung số người sinh sống trong một vùng. 

-民工 Dân công  : người dân làm thợ, dân bị buộc làm việc nặng nhọc. 

-民用 Dân dụng : đồ, khí cụ để cho dân dùng. Tài nguyên, của cải. Dùng 

trong sinh hoạt bình thường của người dân, dân sự. 

-民田 Dân điền : dân có ruộng, người có ruộng. 
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-民間 Dân gian : trong khoảng mọi người, trong chỗ ân chúng. 

-民有 Dân hữu : của chung mọi người, của cải vật chất chung, được chính 

quyền quản lý. 

-民律 Dân luật : những phép tắc đặt ra về mối liên hệ giữa mọi người trong 

nước.  

-民願 Dân nguyện : nguyện vọng của nhân dân, mong muốn chung của mọi 

người. 

-民樂 Dân nhạc : nền âm nhạc được lưu truyền trong dân gian. 

-民風 Dân phong : nếp sống có từ lâu đời trong dân chúng, phong tục từ đời 

nọ đến đời kia. 

-民夫 Dân phu : người dân phải làm việc nặng nhọc cho nhà nước. 

-民國 Dân quốc : nước theo chế độ dân chủ. 

-民權 Dân quyền : quyền hạn mà người dân được hưởng. 

-民生 Dân sinh  : đời sống, việc làm ăn của người dân. 

-民數 Dân số : số người cư trú trong một nước hay một vùng. 

-民事 Dân sự : công việc của người dân trong nước. 

-民賊 Dân tặc : kẻ hại dân, kẻ trôm cắp của dân. 

-民心 Dân tâm : lòng dạ chung của dân trong nước. 

-民天 Dân thiên : miếng ăn của dân. 

-民情 Dân tình : tình trạng sinh hoạt của người dân trong nước. 

-民族 Dân tộc : chủng tộc huyết thống của tất cả số dân trong một nước. 

-民智 Dân trí  : sự hiểu biết của người trong nước. 
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-民治 Dân trị : đường lối quốc gia, trong đó người dân có quyền quyết định. 

-民俗 Dân tục : thói quen nhiều đời của dân trong nước. 

-民選 Dân tuyển : do dân tuyển lựa đưa lên. 

 

-民民 Miên miên : đông, nhiều người. 

 

-泯滅 Mẫn diệt : tiêu diệt, làm cho mất hẳn. 

-泯沒 Mẫn một : tiêu diệt hết. 

 

-安民 An dân : an định đời sống nhân dân, vỗ về nhân dân.  

-白民 Bạch dân : người dân thường, không có quan tước công danh. Tên 

nước cổ theo thần thoại. Người ở đó thân thể trắng suốt. 

-貧民 Bần dân : người dân nghèo túng. Làm cho dân nghèo khó bần cùng. 

-病民 Bệnh dân : làm hại dân.  

-平民 Bình dân : vốn nghĩa là người tốt lành. Sau phiếm chỉ mọi người bình 

thường. Yên trị trăm họ. 

-眾民 Chúng dân : mọi người trong nước. 

-顓民 Chuyên dân : người dân biết phận mình. Lương dân. 

-公民 Công dân : dân của vua (thời quân chủ). Người có quốc tịch, được 

hưởng quyền lợi và đảm nhiệm nghĩa vụ theo quy định của hiến pháp và pháp 

luật trong một quốc gia. 

-窮民 Cùng dân : người nghèo túng, bần cùng. Chỉ những người góa bụa côi 

cút không có chỗ nương tựa. 

-居民 Cư dân : phiếm chỉ người dân ở trong một khu vực nhất định. Làm cho 

dân được an cư.  

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B3%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B3%AF
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-鳩民 Cưu dân : tu họp nhân dân lại. Chỉ người nghiện hút hốc hác võ vàng. 

-野民 Dã dân : người dân sống ở vùng quê, người nông dân. 

-逸民 Dật dân : người ở ẩn. 

-遺民 Di dân : người dân còn sót lại của triều đại trước, chỉ ông quan của 

triều vua trước không chịu làm quan cho triều vua sau. 

-移民 Di dân : đem dân chúng tới vùng đất khác lập nghiệp. Người tới lập 

nghiệp ở đất khác. 

-游民 Du dân : kẻ lười biếng, không nghề nghiệp. 

-弔民 Điếu dân : thương xót người trong nước. 

-墮民 Đọa dân : người hư hỏng, chỉ hạng người ăn xin hoặc du thủ du thực. 

-教民 Giáo dân : dạy dỗ người trong nước. Ngày nay còn chỉ những người 

theo đạo Công giáo. 

-化民 Hóa dân : dạy dỗ, giáo hóa dân chúng.  

-僑民 Kiều dân : người dân cư trú nước ngoài.  

-黎民 Lê dân :đám người đông đảo sinh sống trong nước, tức dân chúng. Vì 

lê còn có nghĩa là màu đen, nên ta còn hiểu Lê dân là dân đen, thường dân, 

không có chức tước gì. 

-良民 Lương dân : người chăm chỉ làm ăn, không có những hành động 

phương hại đến trật tự an ninh chung. 

-流民 Lưu dân : người không có nghề nghiệp nhất định, sống lang thang đây 

đó. Đám dân bị đày tới miền xa. 

-媚民 Mị dân : nịnh hót, làm cho dân chúng mê hoặc tin theo. 

-牧民 Mục dân : chăn dân,chỉ quan coi sóc cho dân. 

-戁民 Nạn dân : người dân gặp tai nạn xẩy tới. 
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-戁民 Ngoan dân : người dân không chịu tuân theo pháp luật. 

-人民 Nhân dân : phiếm chỉ trăm họ, bách tính. Người ở trong một quốc gia, 

được hưởng quyền lợi và đáp ứng thi hành nghĩa vụ. Cùng nghĩ gồm có : 黎民 

lê dân ,  國民 quốc dân , 公民 công dân. 

-愚民 Ngu dân : người đần độn, dốt nát. Làm cho người trong nước trở thành 

đần độn dốt nát.  

-農民 Nông dân : người làm ruộng. 

-凡民 Phàm dân : người thường, dân thường. 

-番民 Phiên dân : dân tộc thiểu số ở các vùng biên giới. 

-撫民 Phủ dân : khuyên nhủ, vỗ về người dân để duy trì sự yên ổn.  

-浮民 Phù dân : người không nghề nghiệp, lang thang trôi nổi. 

-君民 Quân dân : vua và người dân trong nước. 

-國民 Quốc dân : dân trong một nước. 

-士民 Sĩ dân : người dân có học,có đức hạnh. 

-生民 Sinh dân : chỉ chung mọi người trong một nước. 

-初民 Sơ dân : chỉ người đời thượng cổ. 

-生民 Sơn dân : người dân sống ở vùng núi, cao nguyên. 

-使民 Sử dân : sai khiến, điều khiển người dân. 

-災民 Tai dân : người dân gập thiên tai. 

-新民 Tân dân : người dân của thời đại mới, bỏ cũ theo mới. 

-臣民 Thần dân : người bề tôi và mọi người trong nước, tức quan và dân. Chỉ chung 

mọi người trong nước có vua. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%BB%8E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%BB%8E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%9C%8B
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%9C%8B
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%85%AC
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%85%AC
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-市民 Thị dân : người dân ở thành phố. 

-土民 Thổ dân : người dân sống trong rừng. 

-村民 Thôn dân : dân làng. 

-庶民 Thứ dân : thường dân. 

-殖民 Thực dân : chỉ những người qua xứ thuộc địalàm ăn sinh sống. 

-庇民 Tý dân :che chở cho người dân trong nước. 

-小民 Tiểu dân : người dân tầm thường thấp cổ bé miệng. 

-全民 Toàn dân : toàn thể nhân dân. 

-住民 Trú dân : người ở trong một khu vực nhất định. Tương tự như :  居民 

cư dân . 

-四民 Tứ dân : bốn hạng người trong xã hội : sĩ, nông, công,cổ. 

-憂民 Ưu dân : lo lắng cho người trong nước. 

 

 

 

寅 DẦN : vị trí thứ 3 trong thập nhị chi. Giờ Dần (từ 3 giờ đến 5 giờ 

sáng). Trong thập nhị chi, Dần thuộc về con hổ. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-夤 Dần : tôn kính. Kính trọng. Hết. Xa. Tận cùng. Do nương cậy nhờ vả mà 

leo lên cao. Chỗ ngang lưng. 

2-殥 Dần : nơi xa xôi hoang vắng. 

3-蔩 Dần : tên một giống cây thuộc loài dưa. 

 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B1%85
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B1%85
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Biến âm : 

 

-螾 Dẫn : manh động; cử động như con giun. Cùng nghĩa như chữ Dẫn 蚓 : 

con giun, con trùng. 

-戭 Dẫn  : cây thương dài, cây dáo cán dài. Cây súng dài. Tên người. 

 

Dị âm : 

 

-夤 Di : tiến lên. Chỗ thắt lưng. 

 

Từ    ghép : 

 

-寅月 Dần nguyệt : một tên chỉ tháng Giêng âm lịch. 

-寅亮 Dần lượng : kính cẩn tin cậy. 

-寅誼 Dần nghị : tình bạn cùng làm việc với nhau : đồng nghiệp, đồng liêu, 

đồng sự. 

-寅畏 Dần úy : kính cẩn sợ hãi. 

 

-夤夜 Dần dạ : đêm sâu. 

-夤緣 Dần duyên : do nương dựa nhờ vả mà tiến thân leo lên chức cao hơn. 

-夤夜 Di dạ : đêm khuya. 

-夤緣 Di duyên : nhân đút lót mà được chức nọ chức kia. 

 

-同寅 Đồng dần : cùng làm quan với nhau. 

 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A4
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引   DẪN  : giương cung ra. Dài. Dẫn dắt. Lãnh đạo, cầm đầu. Dắt 

díu lôi kéo tới. Mở ra. Rút ra. Bỏ đi. Tự tử, tự sát. Chẳng hạn. Tự 

dẫn. Dẫn dụ. Dẫn đường, hướng dẫn. Giấy thông hành. Dẫn tiến lên. 

Chính đáng. Tiếp tục. Một thể văn, giống như thể viết bài Tựa. Tên 

một đơn vị đo lường chiều dài thời xưa, bằng 10 trượng. Số hàng hóa 

bán ra. Phép bán muối lấy dẫn tính nhiều ít, mỗi dẫn là 200 cân. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-蚓 Dẫn : con giun. 

2-靷 Dẫn  : dây thắng đái, dây cột để kéo xe hay ngựa. Dây da chung quanh 

bụng ngựa để buộc vào càng xe. 

3-鈏 Dẫn : thiếc. 

4-紖 Dẫn : dây cột trâu, bò. 

 

Biến âm : 

 

-引 Dấn : dây kéo xe đám ma. 

 

Từ   ghép : 

 

-引咎 Dẫn cữu : tự trách lỗi của mình. 

-引證 Dẫn chứng : đưa ra bằng chứng, bằng cứ. Cũng viết là 引証 Dẫn 

chứng. 

-引咎 Dẫn cữu : nhận lời trách mắng, nhận trách nhiệm về lỗi lầm đã mắc 

phải. 

-引誘 Dẫn dụ : rủ rê lôi kéo. 
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-引用 Dẫn dụng : kể lại lời, trích lời. 

-引刀 Dẫn đao : rút dao 

-引導 Dẫn đạo : dẫn đường, đưa đường, hướng dẫn đường lối. 

-引道 Dẫn đạo : đưa đường, ý nói chỉ bảo đường lối hành động. 

-引得 Dẫn đắc : một tên gọi khác của bảng Sách dẫn (index) in ở cuối sách. 

-引渡 Dẫn độ : nhờ một nước khác bắt giữ và trao trả kẻ tội phạm từ nước 

mình trốn sang nước đó. 

-引火 Dẫn hỏa : đễ bắt lửa, dễ bốc cháy. 

-引起 Dẫn khởi : dẫn tới, khiến cho, làm cho. 

-引劍 Dẫn kiếm : rút kiếm, tuốt gươm. 

-引見 Dẫn kiến : đưa đến gặp, tiến cử lên. 

-引路 Dẫn lộ : đưa đường. 

-引力 Dẫn lực : sức hút của vật chất, tức cái sức đưa các vật lại gần nhau 

-引滿 Dẫn mãn : dương hết cữ cung. 

-引言 Dẫn ngôn : bài viết đầu sách như lời đưa dẫn người đọc vào nội dung 

sách. 

-引起 Dẫn nhập : dẫn vào, dẫn tới, kéo tới. 

-引決 Dẫn quyết : tự tử chết, tự chọn cái chết. 

-引疾 Dẫn tật : đưa cớ có bệnh để từ chối. 

-引伸 Dẫn thân : từ nghĩa gốc suy ra các nghĩa khác. 

-引繩 Dẫn thằng : hai bên cùng dẫn dắt với nhau. 

-引退 Dẫn thoái : lui về, từ chức. Lui binh về, triệt thoái. 
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-引退 Dẫn thối  : lùi xuống, lui về, từ chức, về hưu. 

-引述 Dẫn thuật : viện dẫn văn chương hoặc lời tự thuật của người khác. 

-引水 Dẫn thủy : khơi dòng cho nước chảy. 

-引進 Dẫn tiến : đưa lên, tiến cử người có tài lên. 

-引避 Dẫn tị : xin về hưu để tránh không giữ chức. Thoái thân lui đi. 

-引重 Dẫn trọng : cùng coi trọng đưa nhau lên. Kéo vật nặng. 

-引出 Dẫn xuất : trích ra. 

 

-汲引 Cấp dẫn : kéo nước từ thấp lên cao. 

-勾引 Câu dẫn : cám dỗ, quyến rũ, nhử, dẫn khởi, khêu gợi. Lưu giữ lại, 

không để cho đi. Dẫn dụ đàn bà, con gái. 

-執引 Chấp dẫn : cầm lấy dây kéo xe tang. Chỉ sự chôn cất. 

-執引 Chỉ dẫn : chỉ bảo hướng dẫn. Chỉ đường đi , ý nói chỉ bảo rõ cách thức 

phải làm. 

-注引 Chú dẫn : giảng giải khiến người đọc hiểu được ý câu văn. 

-證引 Chứng dẫn : đưa ra chứng cứ. Đưa ra làm bằng chứng. 

-公引 Công dẫn : một trăm thước.Hectometer (hectomètre). 

-吸引 Hấp dẫn : lôi cuốn, cuốn hút. 

-牽引 Khiên dẫn : kéo dắt đi. Dẫn tới, đưa tới. Dẫn từ việc này đến việc 

khác. 

-迎引 Nghênh dẫn : tiếp đón, nghênh tiếp. 

-攝引 Nhiếp dẫn : đưa tới. 
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-發引 Phát dẫn : nhà sư đưa đám tang. 

-進引 Tiến dẫn : đưa tới trước, tiến cử người tài để dùng vào việc nước. 

-小引 Tiểu dẫn : bài Tựa ngắn ở đầu các cuốn sách. 

-接引 Tiếp dẫn : dẫn đường. đưa đi. 

-摘引 Trích dẫn : dẫn chứng. 

-援引 Viện dẫn : trích dẫn, dẫn chứng. 

 

-蚯蚓 Khưu dẫn : con giun đất. 

 

 

佚   DẬT   :  vui vẻ, nhàn rỗi. Trốn mất, dùng như chư Dật 逸: chạy 

mất, xổng mất; lầm lỗi; chạy mau.  Thèm muốn. Đẹp. Sót lại, bỏ sót. 

Thú vui xác thịt giữa trai gái. Vượt khỏi mức bình thường. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-泆 Dật : đầy giàn. Phóng túng, buông lỏng, người không biết giữ gìn. Nước 

đầy tràn, nước cao tràn ra ngoài. Quá sức. 

2-袟 Dật  :Tục dùng như chữ trật 秩 : cái ngạch cửa. 

3-昳 Dật : sáng sủa. 

4-軼 Dật : xe sắp sửa lên đường xuất phát. Vượt qua, chạy qua mặt. Lấn đến, 

xung đột. Tản mát mất. Dấu vết bánh xe đi. Hơn hẳn. Tràn ra, nhiều quá tràn 

ra. Cũng đọc là Điệt. 

5-袠 Dật : cách phát âm khác của chữ Trật : cái bao sách, cùng nghĩa với chữ 

Trật 帙.  

 

Dị âm : 
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-昳 Diệt : mặt trời nghiêng sắp xuống. 

 

Từ   ghép : 

 

-佚遊 Dật du : rong chơi phóng đãng không có hạn mức. 

-佚女 Dật nữ : người con gái đẹp. 

-佚書 Dật thư : sách cổ đã thất tán. 

 

-昳麗 Dật lệ : sáng sủa. 

 

-軼蕩 Dật đãng : buông thả quá độ. 

-軼倫 Dật luân : vượt lên khỏi đám đông, hơn hẳn đám đông. 

-軼事 Dật sự : sự việc thật đã tản mát sai lạc ít nhiều, sách không thấy chép, 

chỉ nghe thấy di truyền lại. 

-軼才 Dật tài : giỏi giang vượt người thường. 

 

-安佚 An dật : yên rồi, an vui. 

-隱佚 Ẩn dật : người trốn đời không cho đời biết. 

-散佚 Tán dật : thất tán. 

 

-淫泆 Dâm dật : buông lỏng phóng túng, chơi càn. 

 

-侵軼 Xâm dật : lấy sức binh mã mà xung đột vào. 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%95%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%95%A3
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溢   DẬT  : đầy tràn ra ngoài. Phóng túng. Dư thừa quá độ. Thận 

trọng, cẩn thận. Một điệu múa cổ. Hai mươi bốn lạng gọi là một dật, 

một vốc tay cũng gọi là một dật. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-鎰 Dật : đơn vị trọng lượng thời cổ, một phép cân đời xưa, tức hai mươi 

lạng bây giờ. 

2-艗 Dật : thuyền. Cũng đọc là Ích. 

 

Từ   ghép : 

-溢惡 Dật ác : thách người quá phận. 

-溢辯 Dật biện : ăn nói hay, tràn đầy lý lẽ. 

-溢譽 Dật dự : khen ngợi quá đáng. 

-溢美 Dật mỹ : khen đẹp quá phận, quá sự thật. 

-溢目 Dật mục : xem không xuể. 

-溢越 Dật việt : tràn ra. Vượt quá. 

 

-艗艏 Dật thủ : đầu thuyền. Cũng được viết là 艗首 Dật thủ. 

 

-盈溢 Doanh dật : tràn đầy. 

-餘溢 Dư dật : thừa, tràn ra ngoài. Chỉ cuộc sống no đủ, thừa chút ít tiền bạc. 

-洋溢 Dương dật : đầy tràn. 

-充溢 Sung dật : đầy đủ tràn trề. Nhiều người.  
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弋 Dặc : chiếm lấy. Bắn. Lấy. Sắc đen. Săn Bắn. Họ người. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

-杙 Dặc : cọc gỗ nhắn, nhọn đầu dùng để buộc trâu, bò. Buộc. 

-釴 Dặc : cái tai của cái đỉnh, làm nơi để tay cầm ở hai bên cạnh của cái đỉnh. 

-黓 Dặc : mầu đen. 

-職 Dặc : cái cọc để buộc trâu, bò. 

 

夷   Di  : Bình dị, dễ dàng. Công bằng. Vui vẻ. Bị thương. Đẹp lòng. 

Ngang, bằng; làm cho bằng phẳng. Bọn, nhóm. Bầy biện. Không có 

màu sắc.  Ngông nghênh. Rợ mọi. Tiêu diệt.Một loại khí cụ thời xưa 

để cầy bừa.  Giết hết, xưa ai có tội nặng thì bị giết cả 9 họ gọi là Di. 

Thường cùng nghĩa với chữ Di 彝: chén uống rượu. Một giống dân 

tộc ít người ở phía Đông, nước Tầu. Họ người. 
 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-咦 Di: gào. Kêu lớn. Cười. Tục dùng làm nhời nói kinh quái. Như ta nói : 

Chào ôi chao ! 

2-荑 Di : cắt cỏ, dẫy cỏ. Một loại cỏ, cỏ Vu di 莁荑. 
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3-姨 Di : dì. Chị em vói mẹ gọi là di. Chị em vợ cũng gọi là di. Ngày xưa các 

vua chư hầu gả chồng cho con gái, thường kén mấy con gái trong họ đi theo 

để làm bạn với con, cho nên sau gọi vợ lẽ là di. 

 4-胰 Di : thịt thăn; lá lách.  

5-痍 Di : bị đau. Bị thương, vết thương 

6-眱 Di : lặng nhì; nhìn kỹ mà không nói. 

7-洟 Di : nước mũi. 

8-姨 Di : chị em gái của vợ. Chị em gái của mẹ. Tiếng người chồng gọi chị, 

em gái của vợ. Gọi chung các vợ lẽ, hầu thiếp trong nhà. 

9-羠 Di : con dê được bị thiến; loại dê hoang. 

10-鮧 Di : ruột cá. 

11-桋 Di : tên một loại cây mọc từng bụi. 

 

 

Dị âm : 

 

-荑 Đề : cỏ mới mọc, mầm cỏ. Dáng mầm cây cỏ mới mọc lên. 

-桋 Đề : tên một loại cây. Xem chữ Đề tang ở dưới. 

-鮧 Đề : cá lóc, cá trê. 

 

Từ   ghép : 

 

-夷延 Di diên : chậm chạp, do dự. Chỗ đất bằng phẳng. 

-夷由 Di do : chần chừ không quyết định. 

-夷愉 Di du : vui vẻ trong lòng. 
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-夷羊 Di dương : chữ ví dụ với người hiền tài. 

-夷狄 Di địch : những dân tộc ít người chưa được khai hóa (theo văn minh 

Trung Hoa) quan niệm thời cổ của Trung Hoa gọi các dân tôc ít người ở 

phương Đông là Di, ở phía Bắc là Địch. 

-夷兄弟 Di huynh đệ : anh em bạn dì, tức anh em con dì. 

-夷母 Di mẫu : tiếng gọi người dì, gọi như vậy vì coi dỉ cũng như mẹ. 

-夷眛 Di muội : mờ tối, mông muội, tối tăm. 

-夷娘 Di nương : tiếng gọi người mẹ kế, mẹ ghẻ. 

-夷床 Di sàng :  bày thi thể trên giường. 

-夷俟 Di sĩ : ngồi chồm hổm chờ đợi. 

 

-胰液 Di dịch : chất nhờn do tuyến tụy tiết ra để tiêu hóa. 

-胰藏 Di tạng : tuyến tụy ở lá lách. 

-胰子 Di tử  : sà phòng. 

 

-姨兄弟 Di huynh đệ : anh em bạn dì, tức anh em con dì. 

-姨母 Di mẫu : tiếng gọi người dì, gọi như vậy vì coi dỉ cũng như mẹ. 

-姨妹 Di muội : tiếng gọi em gái của vợ. 

-姨娘 Di nương : tiếng gọi các vợ lẽ. 

-姨夫 Di phụ : dượng, chồng của người dì. 

-姨甥 Di sanh : tiếng người chồng chị em gái của mẹ tự xưng. 

-姨丈 Di trượng : tiếng gọi người chồng chị em gái của mẹ. 
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-姨子 Di tử : con của người dì, tức anh em bạn dì với mình. 

 

-桋桑 Đề tang : tên một loại cây dâu, cành lá nhỏ bé. 

 

-瘡痍 Sang di : đau loét ngoài da nhân bị thương mà vỡ loét. 

 

 

台   Di   : vui vẻ. Ta, tôi, tiếng tự xưng. Sao, sao vậy. Mất đi. 

 

Đồng âm khác nghĩa  : 

 

1-怡 Di : vui vẻ, dễ dàng. Hòa thuận. Họ Di. 

2-詒 Di  : đưa tặng. Di truyền, để lại, gởi lại. Cùng nghĩa với chữ di 貽. 

3-貽 Di : đưa tặng, tặng cho. Để lại cho đời sau. Cho người khác; để lại cho 

người khác. 

4-眙 Di : tên đất cổ. Đất Hu Di 盱眙. 

5-佁 Di : dáng ngờ nghệch si dại. Ngưng trệ. 

6-飴 Di : ngọt, ngon ngọt. Nước đường, nước mật. Bánh ngọt. 

7-枱 Di : cái bàn. Bộ phận bằng gỗ ở đầu cái cầy, chỗ lắp lưỡi cầy. 

 

Biến âm : 

 

-眙 Dị : nhìn thẳng. 

 

 

Dị âm : 
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-台 Đài : tiếng tôn xưng người trên. 

 

-詒 Đài : kinh nhờn. 

 

 

Từ  ghép  : 

 

-怡怡 Di di : dáng hòa thuận. 

-怡色 Di sắc : vẻ mặt vui hòa 

-怡聲 Di thanh : âm thanh vui vẻ hòa thuận. Tiếng nói, giọng nói vui vẻ. 

-佁疑 Di nghi : ngưng trệ. 

 

-貽訓 Di huấn :để làm gương lại dạy cho con cháu. 

-貽贈 Di tặng : cho, biếu. 

 

-詒 託 Di thác : gửi gấm cho người. Dặn dò nhờ cậy. 

-詒書 Di thư : đưa thơ cho. 

 

-台站 Ðài điếm : đồn canh gác ngoài biên thùy.  

 

 

 

匜   Di  : cái chén lớn , có chuôi cầm, chuôi có lỗ, dùng làm vòi rót 

ra. Vật dụng giống như cái liễn, có tay cầm, có nắp, để đựng đồ ăn 

uống. Vật đựng rượu, vòi rỗng dùng để đổ rượu ra. Một âm khác là 

Dị : chậu đựng nước để tửa mặt thời xưa. 
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Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-椸 Di  : cái mắc áo. Cái giá treo áo. 

2-衪 Di : viền áo, tay áo. 

3-訑 Di : nhơn nhơn tự đắc; tự cho mình là hiểu biết đầy đủ, không cần nghe 

lời nói phải nữa. 

4-貤 Di : dời đổi. Thay đổi, chuyển cho người khác. 

5-迆 Di : đi sang. 

6-迤 Di : dùng như chữ Di 迆. 

7-酏 Di : cháo lỏng. 

8-陁 Di : nghiêng, xéo. Thế đất nghiêng. 

 

Biến âm : 

 

-迤 Dĩ : thế đất quanh co, thế đất đi xiên mà dài gọi là dĩ. Đi xiên, đi nghiệng. 

Thế đất nghiêng. 

-匜 Dị : vật đựng nước rửa mặt thời xưa. 

-貤 Dị : cái thứ tự của các vật chồng chất lên nhau. 

-袘 Dị : cái gấu quần, gấu áo. 

-施 Dị  : dài, lâu dài. 

 

Dị âm : 

 

-也 Dã : cũng, vậy. Thuộc về âm. Trợ từ, biểu thị ý đã quyết định hoặc có lúc 

dùng biểu thị nghi vấn. Dùng làm chữ tạm đứng giữa câu. Họ người. 
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-訑 Đà, Đản : tự đắc. Bài tiết. 

-訑 Nãn : phóng túng. 

-訑 Tha : lừa dối, lừa đảo. 

-陁 Trĩ : sườn núi. Dốc núi. Núi lở ra. 

 

Từ   ghép : 

 

-也不 Dã bất : cũng không. 

-也不 Dã hứa : có thể, có lẽ. 

-也是 Dã thị : cũng là, phải rồi 

-訑訑 Di di : nhơn nhơn tự đắc. 

-貤易 Dị dịch : bán đổi. 

-貤封 Di phong : người này đáng được phong mà lại xin dời đổi phong cho 

người khác . 

-貤贈 Di tặng : Cùng nghĩa với Di phong ở trên. 

 

- 訑尿 Di niệu : đi tiểu. 

 

-迤邐 Dĩ lệ : quanh co men theo bên vệ. 

 

-再也 Tái dã : luôn, bao giờ nữa, vĩnh viễn. Tới cực hạn, tới mức cùng. 

-意也 Ý dã : cái điều nghĩ ngợi trong lòng. Cái lòng dạ của mình. 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A8%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A8%91
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彌   DI  : khắp, đầy, tràn đầy. Thêm vào, bù vào. Lâu dài, xa xôi. Có 

ích. Trọn. Càng thêm. Xa. Họ người. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-獼 Di : tên một loại vượn nhỏ. 

2-瀰 Di : dáng nước sâu đầy. Đầy, tràn 

 

Dị  âm : 

 

-彌 My : nước đầy, tràn đầy. 

-瀰 My : nước đầy, tràn đầy 

 

-爾 Nhĩ : xin xem phần chữ Nhĩ. 

-彌 Nhị : yên ổn, ngưng nghỉ, dùng như chữ Nhị 弭. 

 

Từ    ghép :  

 

-彌陀 Di Đà : tên Đức A Di Đà. 

-彌勒 Di Lặc : tên Bồ Tát Di Lặc. 

-彌留 Di lưu : kéo dài. 

-彌漫 Di mạn : đầy khắp, mù mịt. 

-彌月 Di nguyệt : đầy tháng. 

-彌甥 Di sanh : cháu xa, cháu bên ngoại. 

 

-獼猴 Mi Hầu : con khỉ lớn, con khỉ cái. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8D%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8D%BC
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-沙彌 Sa di : tiếng nhà Phật (âm tiếng Phạn là Sramanera) là tiểu tăng, tiểu sa 

môn, chú tiểu. 

 
 

以 Dĩ : lấy,dùng, làm, sử dụng. Bởi vì. Lý do. Đến nỗi. Nhân vì. 

Cùng nghĩa với chữ Dĩ 已. 

 

Đồng âm khác nghĩa :  

 

-苡 Dĩ : một loại cây có hạt dung làm lương thực hoặc làm thuốc. Coix 

lacryma-jobi. 

 

Từ  ghép : 

 

-以及 Dĩ cập : cũng, và. 

-以至 Dĩ chí : cho đến. Đến nỗi. 

-以故 Dĩ cố : cho nên, sở dĩ. Vì vậy cho nên. 

-以毒治毒 Dĩ độc trị độc : lấy cái độc mà chữa cái độc. 

-以下 Dĩ hạ : trở xuống, từ đây trở xuống. 

-以行 Dĩ hành : tên tự của Trương Quốc Dụng, danh sĩ triều Minh Mệnh. 

-以後 Dĩ hậu : về sau. Trở về sau. 

-以來 Dĩ lai : từ khi. 

-以禮待之 Dĩ lễ đãi chi : lấy lễ mà tiếp đãi. 

-以免 Dĩ miễn : để cho không, để mà không. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%85
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-以外 Dĩ ngoại : ngoài ra. 

-以一當十 Dĩ nhất đương thập : lấy một chống ười, lấy ít chống nhiều. 

-以卵投石 Dĩ noãn đầu thạch : lấy trứng chọi đá, ý nói lấy yếu mà chống 

mạnh, kết quả chắc chắn là thất bại. 

-以少勝多 Dĩ thiểu thắng đa : lấy ít thắng nhiều. 

-以上 Dĩ thượng : trở lên trên. Nhiều hơn. Trên mức. 

-以前 Dĩ tiền : trước đây. Về trước. Khi trước. 

-以往 Dĩ vãng : quá khứ, ngày trước. 

-以為 Dĩ vi : cho rằng, tin rằng. 

 

-芣苡 Phù dĩ : cỏ phù dĩ, cây mã đề, cây xa tiền. 

-薏苡 Ý dĩ : một loại cây có hạt, trong có nhân trắng dung nấu cháo ăn và là 

một vị thuốc. 

 

-不得以 Bất đắc dĩ : chẳng đặng đừng, cực chẳng đã. 

-不知所以 Bất tri sở dĩ : không biết tại sao như vậy. 

-加以 Gia dĩ : hơn nữa, vả lại. 

-何以 Hà dĩ : do đâu, vì sao. 

-可以 Khả dĩ : có thể, đủ để. Chấp nhận, cho phép. 

-所以 Sở dĩ : bởi vậy, vì thế cho nên. Nguyên nhân, lý do. Cái lẽ khiến cho. 

-自古以來 Tự cổ dĩ lai : từ xưa tới nay. 

-自以為是 Tử dĩ vi thị : tự nhận quan điểm và cách làm của mình là đúng, 

không chịu tiếp thụ ý kiến của người khác. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8B%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8B%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%87%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%87%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A5
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-萬不得以 Vạn bất đắc dĩ : cực chẳng đã, không thể làm khác được. 

 

已 Dĩ : ngừng, thôi. Đã, rồi. Làm xong, hoàn tất. Bỏ, bãi quan. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-屺 Dĩ : ngọn núi trọc không có cây cối mọc. 

2-汜 Dĩ : dòng nước đã rẽ ngang lại chẩy về dòng cũ. Lạch nhỏ , nước không 

lưu thông. Sông Dĩ thuộc tỉnh Hà Nam, nước Tầu. 

 

Từ  ghép : 

 

-已經 Dĩ kinh : đã, rồi. 

 

-嘵嘵不已 Hiêu hiêu bất dĩ : nói nhai nhải chẳng thôi. 

 

亦 Diệc : cũng, cũng là; lại, lại nữa. Chỉ có, chẳng qua. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

-帟 Diệc : màn nhỏ để hứng bụi phía trên chỗ ngồi trong màn che lớn. Tấm 

rèm nhỏ. 
 

Biến âm : 

 

-奕 Dịch : to lớn, tốt đẹp, tích lũy. Quen, thuần thục. 

-弈 Dịch : đánh cờ. Cũng dùng chữ dịch 奕. 

 

 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%98%B5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%98%B5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%8D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%8D
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Từ ghép : 

 

-亦世 Diệc thế : nhiều đời, lâu đời. 

-亦即 Diệc tức : ấy là, đó là. 

 

-奕奕 Dịch dịch :  to lớn (lù lù). Cũng có nghĩa là lo. 

-奕葉 Dịch diệp :  đời nối đời. 

-奕世 Dịch thế : nhiều đời, nối đời.  

 

-不亦樂乎 Bất diệc lạc hồ : vô cùng, hết sức, rất mực. 

 

-精神奕奕 Tinh thần dịch dịch : tinh thần sáng láng. 

 

 

檐 DIÊM : cái mái hiên nhà chìa ra. Phàm cái vật gì che vật khác, 

trông như cái mái, đều gọi là diêm. Cái hành lang. Vành, vật gì chung 

quanh cong lên như cái vành. Cái ụ đất đắp cao bên ngoài nhà. Một 

âm khác là Thiềm. 

 
Đồng âm đồng nghĩa : 

 

1-簷 Diêm : cái diềm nhà. Cái vành, vật gì chung quanh cong xuống rồi vểnh 

lên như vành cái mũ chẳng hạn. 

 

Từ  ghép : 

 

-帽簷 Mạo diêm : diềm mũ, vành mũ. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B8%BD
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B8%BD
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-傘簷 Tán diêm : mái dù. 

 

鳶   DIÊN  : chim diều hâu. Cái diều giấy. 

 

Biến  âm : 

 

-鷂 Diêu  : diều mướp, diều hâu, một giống chim hung ác, giống như con cắt 

như bé kém con cắt. 

 

Từ   ghép : 

 

-鳶肩 Diên kiên : vai so cao lên như dáng con diều hâu. 

-鳶尾 Diên vĩ : hoa Diên vĩ. 

-紙鳶 Chỉ diên (vĩ) : con diều giấy. 

 

 

埏   DIÊN : đất ở 8 phương. Vùng biên giới. Đường dẫn vào ngôi 

mộ. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 
 

1-延 Diên : bước dài chân ra. Dài. Kịp, lúc, đến. Dẫn vào tiến cử lên. 

Họ người. 

2-涎 Diên : sáng bóng, tươi tỉnh, cũng đọc là Diện hay Duyên. 

3-筵 Diên : cái chiếu tre. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%82%98
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%82%98
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4-綖 Diên : tua treo ở trước và sau mũ miện cổ. Cách viết khác của chữ Tuyến

線. 

5-郔 Diên : tên đất cổ thuộc nước Trịnh đời Xuân Thu (cũng có lúc thuộc 

nước Sở), nay thuộc tỉnh Hà Nam.  

 

 

Biến  âm : 

 

-埏 Duyên : Kéo dài. Đi xa. Mời đón. Kịp tới. Tiến nạp, mời vào, rước tới. 

 

Từ   ghép : 

 

-延眺 Diên diểu ngóng trông, vươn cổ trông ngóng xa xăm. 

-延譽 Diên dự : khen ngợi, khoa trương giùm cho người khác. 

-延會 Diên hội : kéo dài kỳ họp tới một thời hạn khác. Tức dời kỳ họp. 

-延期 Diên kỳ : kéo dài kỳ hẹn, dời tới một thời hạn khác, đến kỳ hẹn mà 

không kết thúc được công việc, phải kéo dài ra. 

-延樓 Diên lâu : lầu cao. 

-延蔓 Diên man : liền liền không dứt. 

-延年 Diên niên : sống lâu, kéo dài mạng sống. 

-延性 Diên tính : cái tính chất của vật chất là có thể kéo dài ra được. 

-延朓 Diên thiếu : vươn cổ mà ngó, chỉ sự trông đợi. 

-延壽 Diên thọ : kéo dài tuổi thọ, sống lâu. 

-延貯 Diên trữ : có nghĩa như Diên thiếu ở trên. 

-延線 Diên tuyến : danh từ Toán học, chỉ đường kéo dài. 
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-延企 Diên xí : ngóng cổ kiễng chân trông mong. Trông ngóng một cách cấp 

thiết. 

 

-筵席 Diên tịch : trải chiếu mời khách ngồi, nay dùng với nghĩa là tiệc rượu 

ăn uống. 

 

-涎涎 Diện diện : bóng nhoáng, ta quen đọc là duyên cả. 

 

-埏埴 Duyên thực : thợ gốm nặn đất thành vật dụng. 

 

-延宕 Duyên đãng : kéo dài cho chậm tiến. Rụt lùi lại. 

-延緩 Duyên hoãn : như Duyên đãng ở trên 

-延客 Duyên khách : mời khách. 

-延年 Duyên niên:  thêm tuổi. 

-延師 Duyên sư : rước thầy. 

-延壽 Duyên thọ : thêm tuổi thọ. Kéo dài con đường tiến đi, khiến cho không 

tới được đúng kỳ. 

 

-貟埏 Bát duyên :  chỗ đất rộng mà xa. 

-迆涎 Di diện : loanh quanh.  

 

-遷延 Thiên duyên : lần lữa. 

-垂涎 Thùy tiên : thèm nhỏ dãi.  

-宛延 Uyển duyên : quanh co, không tiến.  
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沿 Diên : Ven. Đi men theo bờ sông. Nhân theo, noi theo. Bên cạnh. 

Vùng gần sông biển. Cũng đọc là Duyên.  
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-鉛 Diên : Chì, một loài kim giống như thiếc mà mềm (Pb). Cho giấm vào 

nấu, có thể chế ra phấn. Các nhà tu đạo ngày xưa dùng để luyện thuốc. Phấn 

đánh mặt làm bằng chì cũng gọi tắt là duyên.  

 

Từ    ghép : 

 

-沿革 Diên cách  : trải qua nhiều biến đổi, quá trình thay đổi, sự thay đổi. 

-沿塗 Diên đồ  : men theo đường, dọc đường. 

-沿海 Diên hải (duyên hải)  : men theo biển, ven biển. 

-沿襲 Diên tập  : làm theo như cũ. 

 

-鉛版 Duyên bản : bản chì, dùng trong việc ấn loát. 

-鉛筆 Duyên bút  : bút chì chế bằng một chất than trời sinh rất thuần túy. Bút 

cùn, ý nói văn chương sa sút, kém cỏi. 

-鉛刀 Diên đao  : đao cùn, không sắc, ví như sự vô dụng. 

-鉛駑 Duyên nô : nói tắt của Duyên đao. Nô mã, tức dao cùn ngựa dở, chỉ 

người kém cỏi. 

-鉛素 Diên tố : bút và giấy. 

-鉛字 Diên tự : chữ chì, chữ bằng chì để in sách báo. 

 

 



702 

 

亦   Diệc  : lại lần nữa. Chẳng những. Trợ từ dùng ở đầu câu hay giữa 

câu. Cũng, tiếng giúp lời nói. Lại, nhời trợ ngữ.  

 

Dị âm : 

-奕 Dịch: to lớn. Đẹp đẽ. Thứ tự. Nhiều đời. 

-弈 Dịch: cờ vây. Ðánh cờ. Cũng như chữ Dịch 奕. 

-帟 Dịch  : cái màn nhỏ để hứng bụi phía trên chỗ ngồi trong màn che lớn. 

Tấm rèm nhỏ. 

 

Từ   ghép : 

 

-亦世 Diệc thế : nhiều đời, lâu đời. Cũng viết là 奕世 dịch thế. 

-奕奕 Dịch dịch : to lớn (lù lù) cũng có nghĩa là lo. Dáng đẹp đẽ. Dáng lo 

lắng phân vân. 

-奕葉 Dịch diệp : nối đời. Nhiều đời nối tiếp nhau. 

 

-博弈 Bác dịch : cuộc đỏ đen. Cuộc đánh bạc. 

-赫弈 Hách dịch : làm ra vẻ dữ dằn khiến người khác sợ. Làm ra vẻ oai 

nghiêm, lên mặt với người khác. 
 

枼  DIỆP : miếng gỗ mỏng. Tấm ván. Cửa sổ. Thế đại. A table, flat 

pieces of wood, a slip, a leaf . 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-鍱 Diệp  : lá đồng lá sắt. Đồng sắt đàn mỏng ra từng phiến lá gọi là diệp. 
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2-葉 Diệp : lá, lá cây cỏ, cánh hoa. Tờ, thếp. Tên đất. Trang sách. Ví dụ với 

cái gì nhỏ bé. Đời, thời kỳ. Họ người. 

3-偞 Diệp : dáng đẹp đẽ. 

 

 

Dị  âm :  

 

-鍱 Hiệp : quặng đồng, quặng sắt. 

-鍱 Tiết : cái vòng. 

 

Từ   ghép : 

 

-葉柄 Diệp bính : cuống lá. 

-葉金 Diệp kim : vàng thếp; vàng nện mỏng ra từng mảnh. 

-葉綠素 Diệp lục tố : chất làm nên mầu xanh của lá. 

-葉脈 Diệp mạch : gân của lá. 

-葉身 Diệp thân : than lá. Cũng gọi là Diệp phiến. 

-葉尖 Diệp tiêm : đầu nhọn của lá. 

-葉子 Diệp tử : chiếc lá. Trang giấy, trang sách. Cây bài (dụng cụ đánh bạc). 

 

-偞偞 Diệp diệp : dáng đẹp đẽ. 

 

-迦葉 Ca diếp : phiên âm từ chữ Phạn “Kassapa”, tên của vị đệ tử xuất sắc 

của Đức Phật Thích Ca. 
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-百葉 Bách diệp : hoa lá cành trùng điệp. Chỉ cây cỏ mọc um tùm và tươi tốt. 

Dạ dày bò, cừu  . . . có nhiều lớp và mỏng như lá nên gọi tên như thế. Theo 

tục cũng gọi đậu hũ như vậy. 

-枝葉 Chi diệp :  cành và lá cây. Con cháu, dòng dõi. Bề tôi, bộ thuộc. Lời 

nói rườm rà hoa hòe. Sự vật phụ thuộc, thứ yếu. 

-奕葉 Dịch diệp : nối đời. Đời đời nối dõi. 

-多葉 Đa diệp : nhiều lá, sum suê, um tùm. 

-刀葉 Đao diệp : lưỡi dao. 

-荷葉 Hà diệp : lá sen. 

-金葉 Kim diệp : vàng lá. Vàng dát thành lá mỏng. 

-迦葉 Ca diếp : phiên âm từ chữ Phạn “Kassapa”, tên của vị đệ tử xuất sắc 

của Đức Phật Thích Ca. 

-金枝玉葉 Kim chi ngọc diệp :cành vàng lá ngọc, họ nhà vua.  Ngành họ. 

-累葉 Lũy diệp : nhiều đời. 

-末葉 Mạt diệp : đời cuối. 

-一葉 Nhất diệp : một tờ giấy. 

-肺葉 Phế diệp : lá phổi. 

-複葉 Phức diệp : lá kép, loại lá cây do nhiều lá nhỏ đính lại mà thành. 

-千葉蓮 Thiên diệp liên : hoa sen nghìn cánh.  

-樹葉 Thụ diệp : lá cây. 

-竹葉 Trúc diệp : lá tre. 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A5%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A5%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%82%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%82%BA
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燁  DIỆP : sáng sủa.Chói lọi, rực rỡ Ánh sáng của lửa. Tục dùng như 

chữ diệp 爗. 

 

Đồng âm đồng nghĩa : 

 

1-爗 Diệp  : chói lòa, lửa mạnh chói. Vẻ hưng thịnh. Nhiều.  

 

Từ   ghép : 

 

-爗爗 Diệp diệp : chói lói. Rực rỡ. Hiển hách. 

 

 

烕  DIỆT  : tiêu diệt, làm cho tiêu tan. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-滅 Diệt : giết, mất, tan mất. Tắt. Hết. Lửa tắt. Một lối viết khác của chữ 烕 

2-搣 Diệt : vuốt xuống. Vuốt ve. Chuốt cho trơn. to tear, peel, twist with the 

fingers . 

 

 

Từ   ghép : 

 

-滅燭 Diệt chúc : tắt nến. 

-滅種 Diệt chủng : mất hẳn giống nòi. 

-滅頂 Diệt đính : chết đuối, chìm đầu xuống dưới nước, ngập lút đầu (gập tai 

họa trầm trọng). 

-滅度 Diệt độ : diệt hết phiền não, qua bể sinh tử (chết), chỉ sự chết. 
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-滅火 Diệt hỏa : tắt lửa. 

-滅火器 Diệt hỏa khí : dụng cụ chữa cháy. Bình chữa lửa. 

-滅口 Diệt khẩu : giết chết người khác để bịt miệng, không cho tiết lộ sự 

thật; vì sợ người làm lộ việc bí mật nên phải giết chết. 

-滅裂 Diệt liệt : tan nát, tiêu tan. Phá hủy cho tan. 

-滅没 Diệt một : mất, không còn nữa. 

-滅跡 Diệt tích : hủy hoại, làm mất dấu vết, chỉ sự ở ẩn.. 

-滅族 Diệt tộc : cả họ bị giết hết. 

-滅絕 Diệt tuyệt : mất hết, chẳng còn gì. 

-滅亡 Diệt vong : cùng nghĩa như Diệt tuyệt. 

 

-遏滅 Át diệt : Lấp đầy, tắc nghẽn.  Lấn ép tiêu diệt. Ngăn hết, cấm tuyệt.  

-不滅 Bất diệt : không tắt, không tiêu mất. 

-已滅 Dĩ diệt : đã mất, không còn. Đã bị tiêu diệt. Đã tuyệt chủng. 

-滅跡 Diệt tích : xóa bỏ dấu vết. 

-燈滅了 Đăng diệt liễu : đèn tắt rồi. 

-殄滅 Điễn diệt : Diệt hết, trừ sạch. 

-毀滅 Hủy diệt : hủy hoại, diệt vong, phá hủy, làm mất đi. 

-灰滅 Khôi diệt : làm mất đi, làm tan thành tro bụi. 

-鹵莽滅裂 Lỗ mãng diệt liệt : càn dở luộm thuộm, nói kẻ không biết xét kỹ, 

cứ cố làm liều đến nỗi mất cả căn bản. 

-堙滅 Nhân diệt : mất đi, mai một đi. Chìm mất. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BB%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BB%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%8F%E6%BB%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%8F%E6%BB%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BB%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BB%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%87%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%87%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%86
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-入滅 Nhập diệt : thể nhập vào cõi vắng lặng, sự tịch diệt hoàn toàn than tâm 

trong cảnh giới trí tuệ tột cùng. Sự tịch diệt của một vị cao tăng Phật giáo. 

Tiếng nhà Phật chỉ sự giải thoát, nhập vào cõi Niết Bàn, và không còn gì nữa. 

-破滅 Phá diệt : làm cho tan nát, mất đi. 

-烹滅 Phanh diệt : giết đi, trừ đi. 

-仆滅 Phó diệt : mất đi, Lặn mất. Chết. 

-殘滅 Tàn diệt : giết hết. Làm cho mất hết sạch. 

-掃滅 Tảo diệt : trừ hết. 

-寂滅 Tịch diệt : tiếng nhà Phật chỉ sự dứt bỏ mọi ràng buộc  và nhập vào 

Niết Bàn. Mất hết tất cả, không còn gì nữa. 

-消滅 Tiêu diệt : tiêu hủy, giết chết. Làm mất hẳn đi. 

-除滅 Trừ diệt : làm cho mất hết, không còn gì. 

-絶滅 Tuyệt diệt : mất hẳn không còn gì. Hết nhẵn nhụi. 

-熄滅 Tức diệt : tắt đi. Mất đi. 

-湮滅 Yên diệt : mất đi, không còn nữa. 

 

 

銚   DIÊU : cái thuổng xúc đất làm ruộng. Họ người. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-姚 Diêu : dáng xinh đẹp. Xa xôi. Họ người. 

2-珧 Diêu : một loại trai nhỏ. Vỏ con trai, con sò dùng để trang sức đao, 

kiếm, cung nạm ngọc trai.. 
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3-佻 Diêu : kinh bạc, không hậu. Không trang trọng. Trộm cắp. 

4-祧 Diêu : nhà thờ vị tổ đã lâu đời. Như tổ tiên đã quá xa, lễ định thiên thần 

chủ đi chỗ khác. 

5-窕 Diêu : xinh đẹp. Nhàn nhã, rảnh rang. Rộng rãi. Cái lò nung gạch. 

6-恌 Diêu : lo buồn. Sắp đặt công việc. 

 

Biến âm : 

 

-珧 Dao : vỏ xà cừ, dung để nạm vào đồ đạc cho đẹp. 

-佻 Dao : dùng như chữ 傜 Dao : vui mừng. Lẫn lộng không đồng đều. Công 

việc nặng nhọc.  

- 筄 Diệu : cái màn tre mỏng treo trên sà nhà. 

-艞 Diệu : thuyền lớn chạy trên sông. 

 

Dị âm : 

 

-佻 Điêu : trộm lấy. Bạc bẽo. 

-銚 Điều : cái mâu, cái dáo dài, một loại võ khí cổ. 

-窕 Điệu : nhàn nhã yên tĩnh. Rộng. Đẹp đẽ. 

-艞 Khiêu : thuyền đậu sát bờ, bắc một tấm ván gỗ từ bờ sang đầu thuyền để 

qua lại. 

-窕 Khiêu  : ung dung nhẹ nhàng 

 

Từ   ghép : 

 

-姚冶 Diêu dã : dáng xinh đẹp. 
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-姚姚 Diêu diêu : dáng tự đắc. 

 

-艞板 Khiêu bản : tấm gỗ bắc thuyền. 

-玉珧 Ngọc diêu : tên một loại trai nhỏ. 

- 沙銚兒 Sa diêu nhi :  ấm đất. 

- 弓珧 Cung diêu : tên cung có hai đầu nạm bằng vỏ sò, ngọc trai. 

傜役 Dao dịch (lao dịch) : làm công việc nặng nhọc. 

-猺族 Dao tộc : Một dân tộc thiểu số phân bố ở các vùng Quảng Đông, 

Quảng Tây, Hồ Nam, Vân Nam... (Trung Quốc). 

-佻巧 Điêu xảo : khôn khéo, dối trá để thủ lợi. 

-江珧 Giang diêu : một giống sinh ở trong bể, giống con trai, dài hơn một 

thước, trong vỏ đen, giữa có một cái cục thịt tròn, gọi là “giang diêu trụ” 江珧

柱 là một món rất quý ở trong bể. 

-佻佻 Khiêu khiêu : ung dung, thung dung. 

-輕佻 Khinh điêu : khinh bạc, lẳng lơ, không đứng đắn. Ngôn ngữ cử chỉ 

thiếu đứng đắn. 

-葯銚兒 Dược diêu nhi  : siêu sắc thuốc. 

-票姚 Phiêu diêu : nhẹ nhàng lâng lâng. Cũng viết là 嫖姚 Phiêu diêu. 

 

摇 DIÊU : lay động, lắc lư. Chập chờn, đong đưa. Không an ổn. Quấy 

nhiễu. 

 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B2%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B2%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BC%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BC%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%82%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%82%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8C%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8C%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9F%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BC%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BC%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%91%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%91%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A5%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A5%A8
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1-遥 Diêu: xa xôi. Đi mau. Cũng đọc là dao. 

2-繇 Diêu: Tốt tươi. Ngày xưa dùng như chữ 謠 hay chữ 徭.  

3-媱 Diêu : dáng đi cong vai. Xinh đẹp. 

4-榣 Diêu : cây cối lay động. Cây lớn. 

5-猺 Diêu : tên một bộ tộc người Trung Hoa. Tên một loài thú,  chó rừng. 

6-瑤 Diêu : vẻ đẹp của ngọc. Tiếng dùng khen vẻ đẹp. Tên một tỉnh của 

Trung Hoa, tỉnh Giang Diêu 江瑤. 

7-窰 Diêu : cách viết khác của chữ Diêu 窯 : lò nung đồ gốm , coal mine pit. 

8-颻 Diêu : gió lay động thổi tung vật, bay trong không khí. 

9-鷂 Diêu : chim diều hâu, giống chim ưng mà nhỏ hơn. 

10-鰩 Diêu  : cá bo, thứ cá hay chúi ở dưới bùn. 

 

Dị âm : 

 

-繇 Chựu : lời xem trong quẻ bói, thường đọc là Lựu. 

-繇 Do : cùng nghĩa với chữ Do 由: bởi, tự, nguyên do; noi theo, dùng. 

 

Từ   ghép : 

 

-摇摇 Diêu diêu : không yên ổn. 

-摇曳 Diêu duệ : đung đưa, chợp chờn. 

-摇落 Diêu lạc : điêu tàn, rơi rụng. 

-摇蓝 Diêu lam : cái nôi của trẻ con. 
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-搖手 Diêu thủ : vẫy tay. 

-瑤質 Diêu chất : tiếng dùng khen vẻ đẹp. 

-瑤章 Diêu chương : tiếng dùng khen văn chương hay, đẹp. 

-瑤臺 Diêu đài : nơi ở của thần tiên. Lâu đài làm bằng Ngọc Diêu 

-瑤函 Diêu hàm : phong thư quý đẹp. 

-瑤華 Diêu hoa : khen viên ngọc đẹp. Hoa trắng như ngọc đẹp. 

-瑤圃 Diêu phố : nơi ở của tiên. 

-瑤池 Diêu trì : cảnh tiên, nơi ở của bà Tây Vương Mẫu. 

-遥夜 Diêu dạ : đêm dài. 

-鷂子 Diêu tử : chim diều hâu. Cái diều giấy. 

-窰子 Diêu tử : tiếng địa phương miền Bắc Trung Hoa, chỉ người gái điếm. 

 

-飄颻 Phiêu diêu : lay động nhẹ nhàng vì gió thổi, nước trôi. Bay nhẹ nhàng, 

lâng lâng về chốn cao tít, có cuộc sống lâu dài. 

 

-文鰩魚 Văn diêu ngư : một loại cá hay chúi ở dưới bùn, bay được nên cũng 

gọi là Phi ngư 飛魚. 

 

杪   DIỂU  : cành cây nhỏ. Cuối một thời tiết. Nhỏ bé. Ngọn cây, 

ngọn cành cây. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 
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1-渺 Diểu  : nước xa tít mù (man mác). Số nhỏ. Cũng đọc là Miểu. 

2-緲 Diểu  : thăm thẳm, xa tít mù.Cũng đọc là Miểu. 

 

Biến âm : 

 

-妙 Diệu : khéo, hay, giỏi thần diệu lắm. Nhiệm nhặt, tế vi. Thần tình, vượt 

khỏi mức bình thường. Tinh thần khéo léo mầu nhiệm không thể nghĩ nghị 

được gọi là diệu. Họ người. 

-眇 Diệu : tinh vi, nhỏ nhặt. Dùng như chữ Diệu 妙. 

 

Dị âm : 

 

-眇 Miễu : mù một mắt, chột. Nhỏ mọn, tiếng dùng khiêm nhường. Xa xăm. 

 

Từ  ghép : 

 

-妙筆 Diệu bút : nét bút khéo. Chỉ nét chữ đẹp. Bức họa đẹp. Bài văn bài, thơ 

hay. 

-妙極 Diệu cực : rất đẹp, rất khéo. 

-妙用 Diệu dụng : dùng rất tốt, rất hay. 

-妙藥 Diệu dược : thuốc thật hay. Cũng như thần dược. 

-妙典 Diệu điển : kinh điển nhà Phật, vì Phật thuyết pháp vi diệu nên kinh 

điển nhà Phật được gọi như thế. 

-妙覺 Diệu giác : tiếng nhà Phật chỉ hiểu biết rành rẽ về Đạo pháp. 

-妙簡 Diệu giản : lựa chọn cả từ chỗ nhỏ nhặt, ý nói chọn lựa thật kỹ càng. 

-妙計 Diệu kế : sự tính toán xếp đặt công việc thật hay. 
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-妙技 Diệu kỹ : nghề tay chân tinh xảo. 

-妙麗 Diệu lệ : rất đẹp đẽ. 

-妙龄 Diệu linh : nhỏ tuổi, trẻ tuổi. Thiếu niên. 

-妙門 Diệu môn : tiếng nhà Phật chỉ cõi Niết bàn. 

-妙年 Diệu niên :  nghĩa như Diệu linh. 

-妙悟 Diệu ngộ : thình lình hiểu rõ về lẽ cao siêu. Tiếng nhà Phật chỉ sự giác 

ngộ Phật pháp. 

-妙品 Diệu phẩm : đồ vật chế tạo tinh xảo, khéo léo. Các phẩm vật tinh mỹ, 

vừa đẹp, vừa ngon. 

-妙法 Diệu pháp : phép mầu, chỉ pháp Phật. Cách thức rất hay, rất hữu hiệu. 

-妙房 Diệu phòng : đức hạnh cao diệu. 

-妙心 Diệu tâm : chữ nhà Phật chỉ cái tâm không thể nghĩ bàn. 

-妙選 Diệu tuyển : nghĩa như Diệu giản. Sự tuyển chọn tinh vi chọn lọc. 

-妙手 Diệu thủ : khéo tay. Cách hành động khéo léo, khôn ngoan. Thủ đoạn 

hay. 

-妙算 Diệu toán : nghĩa như Diệu kế. 

-妙绝 Diệu tuyệt : nghĩa như Diệu cực. Tuyệt diệu. 

-妙善公主 Diệu thiện công chủ : hiệu của Bồ tát Quan Thế Âm. 

 

-眇忽 Diệu hốt : nhỏ nhặt lẫn lộn, không rõ ràng. 

-眇風 Diệu phong : gió nhẹ, gió yếu. 

-眇小 Diệu tiểu : nhỏ bé, nhỏ nhặt. 
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-月杪 Nguyệt diểu : cuối tháng. 

-歲杪 Tuế diểu : cuối năm.  

 

-飄緲 Phiếu diểu : thăm thẳm, xa tít mù. 

 

 

曜   DIỆU  : ánh sáng, chiếu sáng; chói mắt. Bóng sáng mặt trời. Mặt 

trời, mặt trăng, sao đều gọi là diệu. Lưỡng diệu 兩曜 : chỉ mặt trời và 

mặt trăng. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-耀 Diệu : chiếu sáng, chiếu rọi, rọi sáng. Làm cho rạng rỡ, hiển dương. Tự 

khoe khoang. Vẻ vang, rực rỡ, cái gì của mình được hưởng mà người khác lấy 

làm hâm mộ thèm thuồng là diệu. 

2-燿 Diệu : dùng như chữ diệu 耀. 

 

Từ   ghép : 

 

-曜曜  Diệu diệu : rất sáng, rực rỡ. Dáng sáng sủa lấp lánh. 

-曜靈 Diệu linh : mặt trời. 

 

-耀耀 Diệu diệu : dáng sáng rực. 

-耀眼 Diệu nhãn : chói lọi, làm cho hoa mắt. 

 

-熠燿 Dập diệu : sáng rực, rực rỡ chói lọi. Cũng đọc là Tập diệu. 

 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%80%80
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%80%80
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-照耀 Chiếu diệu : Chiếu sáng, chiếu rọi. Rực rỡ chói lọi.  

-炫耀 Huyễn diệu : Rực rỡ, sáng chói. Khoe khoang, huyênh hoang. 

-誇耀 Khoa diệu : khoe khoang, huyênh hoang. 

-光耀 Quang diệu : ánh sáng, quang huy. Vẻ vang, vinh diệu.  

-榮耀 Vinh diệu : danh tiếng, thanh danh, vinh dự, danh dự 

 

-焜燿 Hỗn diệu : Chiếu sáng. Chói lọi, rực rỡ. Một tên khác của con đom 

đóm. 

 

-兩曜 Lưỡng diệu : mặt trời và mặt trăng. 

-木曜 Mộc diệu : một tên chỉ ngày thứ năm của tuần lễ. 

-月曜 Nguyệt diệu : tên chỉ ngày đầu tiên của tuần lễ, tức ngày thứ hai. 

-日曜 Nhật diệu : tên chỉ ngày Chủ nhật của tuần lễ. 

-七曜 Thất diệu : thời xưa chia ra để gọi bảy ngày trong tuần, ngày nhật diệu 

là ngày chủ nhật, ngày nguyệt diệu là ngày thứ hai. 

 

 

 

已  Dĩ  :  Dừng lại, thôi. Làm xong, hoàn tất.Xong xuôi. Bỏ đi, rút 

lui, bãi quan. Quá lắm. Lời nói sự đã qua. Tất nhiên, ắt. Lời nói hết. 

Ngày xưa hay dùng như chữ dĩ 以. 

Đồng âm khác nghĩa : 

1-屺  Dĩ : núi trọc, núi không có cây cối mọc. 

 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%85%A9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%85%A9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%83
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%83
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2-汜 Dĩ : dòng nước đã rẽ ngang lại chảy về chỗ cũ. Dòng nước không lưu 

thông. Bờ nước, bến sông.  Cũng đọc là Tỉ. Tên con sông Tỉ. 

 

Biến Âm : 

 

-圮 Bĩ : hủy hoại, đổ nát, sụp đổ, bỏ đi, phá hư đi. Destroyed; injure. 

-异  Dị : thôi, lui; nhấc lên, nâng lên. Cách viết khác của chữ Dị 異 (bộ điền), 

nay dùng làm chữ giản thể. Cũng đọc là Di. 

 

 

Từ  ghép :  

 

-已已 Dĩ dĩ : nhấn mạnh nghĩa : Thôi dừng lại đi. 

-已故 Dĩ cố : đã chết, đã mất, đã qua đời. 

-已滅 Dĩ diệt : đã tắt, đã mất, không còn. Đã bị tiêu diệt. Đã tuyệt chủng. 

Cũng viết là 已灭 dĩ diệt. 

-已矣 Dĩ hĩ : thôi vậy. 

-已婚 Dĩ hôn : đã có gia đình, đã lập gia đình. 

-已經 Dĩ kinh : đã, rồi. 

-已經勝利 Dĩ kinh thắng lợi : đã thắng lợi rồi. 

-已日 Dĩ nhật : ngày sau. 

-已而 Dĩ nhi : đã mà, mà thôi. 

-已然 Dĩ nhiên : đã rồi, nhất định là vậy rồi. 

-已事 Dĩ sự : việc dĩ vãng, việc đã qua. 

-已甚 Dĩ thậm : quá lắm, quá quắt. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B7%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B7%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B7%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B7%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8B%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8B%9D
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-已上 Dĩ thượng : trở lên 

-圮絕 Dĩ tuyệt : hủy hoại, làm hỏng hết, bỏ đi hết. 

-已往 Dĩ vãng : đã qua. 

 

-不已 Bất dĩ : không ngừng, liên mien. 

-不得已 Bất đắc dĩ : ặng đừng, cự , không làm khác đi 

được. 

-圮絕 Bĩ tuyệt : dứt bỏ, bỏ hẳn đi. 

-不為已甚 Bất vi dĩ thậm :chẳng là quá lắm ư? 

-嘵嘵不已 Hiêu hiêu bất dĩ : nhai nhải chẳng thôi, nói dai. 

-奇异 Kỳ dị : quái lạ. 

 

-業已 Nghiệp dĩ : đã trót làm rồi. 

-早已 Tảo dĩ : từ lâu, đã lâu, ngày xưa. 

-爭論不已 Tranh luận bất dĩ : tranh luận không ngừng  

-爲時已晚 Vi thời dĩ vãng : đã muộn rồi. 

 

-陟屺 Trắc dĩ : trèo lên núi, nói sự nghĩ nhớ mẹ. 

 

 

 

以  Dĩ  : dùng, làm, lấy. Sai. Đem tới. Để mà, để làm. Đến. Cho đến. Đến 

nỗi. Nhân vì, vì vậy, lý do. Đây, này. Họ Dĩ. Cùng nghĩa với chữ  已 dĩ. 
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Đồng âm khác nghĩa : 

1-苡 Dĩ : cây ý dĩ, cây bo bo. 

2-鉯 Dĩ  : một nguyên tố kim thuộc hóa học, tên chữ Anh là Illinium, ký hiệu 

là Il. 

 

Từ  ghép : 

 

-以及 Dĩ cập : cũng, và. 

-以至 Dĩ chí  : cho đến, đến nỗi. 

-以故  Dĩ cố : vì vậy nên, vì lý do ấy nên. 

-以毒治毒 Dĩ độc trị độc : lấy cái độc mà chữa cái độc. 

-以下 Dĩ hạ : trở xuống, ở dưới. Ở sau đây. 

-以行 Dĩ hành : tên tự của Trương Quốc Dụng, danh sĩ triều Minh mệnh. 

-以後 Dĩ hậu : về sau. Từ nay trở về sau. 

-以來 Dĩ lai : từ khi. 

-以免 Dĩ miễn : để cho không, để mà không. 

-以外 Dĩ ngoại : ngoài ra. 

-以一當十 Dĩ nhất đương thập : lấy một chống mười, lấy ít chống nhiều. 

-以卵投石 Dĩ noãn đầu thạch : lấy trứng chọi đá, ý nói lấy yếu mà chống 

mạnh chắc chắn thất bại 

-以少勝多 Dĩ thiểu thắng đa : lấy ít thắng nhiều. 

-以上 Dĩ thượng : nhiều hơn, trên mức, ở trên. Trở lên trên. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A5
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-以便 Dĩ tiện : để mà, để cho. 

-以前 Dĩ tiền : trước đây, về trước, khi trước. 

-以往 Dĩ vãng : quá khứ, ngày trước. 

-以為 Dĩ vi : cho rằng, tin rằng, thấy rằng. 

 

-不得以 Bất đắc dĩ : chẳng đặng đứng, cực chẳng đã. 

-不知所以 Bất tri sở dĩ : không biết tại sao như vậy. 

-加以 Gia dĩ : hơn nữa, lại thêm. Cho được, để được. 

-何以 Hà dĩ : do đâu, vì sao. 

-可以 Khả dĩ : có thể, chấp nhận, cho phép. 

-芣苡 Phầu dĩ : cỏ phầu dĩ (Coix lacryma-jobi). Cũng viết là 芣苢 Phầu dĩ : 

cây mã đề, cây xa tiền. 

-所以 Sở dĩ : bởi vậy, cho nên, vì thế nên. Nguyên nhân, lý do. 

-自以為是 Tự dĩ vi thị  : tự nhận quan điểm và cách làm của mình là đúng, 

không chịu tiếp nhận ý kiến của người khác. 

-薏苡 Ý dĩ : một thứ cỏ có quả, trong có nhân trắng, tục gọi là Ý mễ 薏米, 

dùng nấu cháo ăn và làm thuốc được. 

-萬不得以 Vạn bất đắc dĩ : cực chẳng đã , không thể làm khác được. 

 

穎  Dĩnh : Bông lúa, ngọn lúa trổ đòng rủ cả ngọn xuống; mũi nhọn, 

mũi dao, mũi dùi cũng gọi là dĩnh. Ngòi bút, đầu bút lông. Người có 

tài năng xuất chúng. Khác lạ hơn người. Một cách viết khác của chữ 

dĩnh 頴  
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Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-潁 Dĩnh  : tên sông Dĩnh (Dĩnh Thủy) ở tỉnh Hà Nam, Trung Hoa.  

 

Dị âm : 

 

-籲 Dụ: kêu lớn, gọi, thỉnh cầu. 

-預 Dự  : Sẵn, có trước, làm trước. Tham gia. Dự vào. Cùng nghĩa với chữ dự 

豫.  

-蕷 Dự  : dùng như chữ thự 薯: tên một loài cây, cây củ mài. Dioscorea 

opposita. 

  

Từ   ghép : 

 

-灩澦堆 Diễm dự đôi : đồi Diễm Dự (tảng đá to ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung 

Quốc, đã bị san phẳng bằng chất nổ) 

-穎異 Dĩnh dị : người hay vật gì trội hơn cả trong đám, trong loài. 

-穎悟 Dĩnh ngộ :mau mắn thông tuệ hơn người, cái gì cũng hiểu biết. 

-穎脫 Dĩnh thoát : có tài năng ắt tự nhiên sẽ được đời biết, như mũi nhọn dấu 

trong túi ắt sẽ đâm ra. 

-預案 Dự án : bản sắp đặt trước về một việc làm. 

-預報 Dự báo : tiên đoán trước sự viện sẽ xẩy đến. 

-預備 Dự bị : phòng bị sẵn, sắp sẵn.  

-預告 Dự cáo : nói cho biết trước. 

-預訂 Dự đính : thuê trước. Đặt trước, đặt mua trước. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A0%86
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-預定 Dự định : quy định hoặc chế định từ trước.  

-預斷 Dự đoán : tính trước xem sự việc sẽ xẩy ra như thế nào. 

-預計 Dự kế : dự tính; tính trước. 

-預見 Dự kiến : có mặt và thấy được. Ý nghĩa có trước. 

-預料 Dự liệu : liệu trước, suy đoán trước. 

-預謀 Dự mưu : mưu kế tính toán xếp đặt trước. 

-預防 Dự phòng : phòng bị trước. 

-預討 Dự thảo : soạn trước, ngăn chặn trước. 

-預審 Dự thẩm : xét hỏi trước về sự việc, để đưa ra xữ trong một phiên tòa. 

-預審 Dự thí : có mặt, góp mặt trong một cuộc thi. 

-預聽 Dự thính : có mặt trong một buổi họp (hay buổi nhạc hội) để được 

nghe. 

- 預約 Dự ước : hẹn trước. 

 

-籲天 Dụ thiên : kêu trời than khổ. 

-籲俊 Dụ tuấn : mời gọi kẻ tài giỏi giúp nước. 

 

-干預 Can dự : cũng dự vào, can thiệp vào. Quan hệ, dính líu 

-參預 Tham dự : tham gia, xen dự vào, can thiệp vào. 

 

-灩澦堆 Diễm dự đôi : đồi Diễm Dự (tảng đá to ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung 

Quốc, đã bị san phẳng bằng chất nổ) 

 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A0%90
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-呼籲 Hô dụ : kêu gọi. Tiếng hô, tiếng gọi lớn.  Cũng viết là 呼吁 hô dụ. 

- 呼籲無門 Hô dự vô môn : không chỗ kêu cầu. 

 

-薯蕷 Thự dự : cây củ mài. 

 

- 新穎 Tân dĩnh : mới lạ, tân kỳ. 

- 聰穎 Thông dĩnh : thông minh. 

-兔穎 Thố dĩnh : ngọn bút lông. 

-甘薯 Cam thự : cây khoai lang. 

 

匜  Dị  : đồ rửa mặt đời xưa. Cũng đọc là di. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

1-貤  Dị : vật chồng chất lên theo thứ tự. Đi tắt. 

2-施 Dị : dài, lâu dài. 

3-袘  Dị : cái gấu quần, gấu áo. 

 

Dị âm : 

 

-貤  Di : dời , đổi. 

 

Biến âm : 

 

-施 Thi :  thực hành, làm; them vào. 

-施 Thí : Giúp, cấp cho, ban cho. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%91%BC
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-施 Thỉ : đi quẹo, đi tắt, đi ngang. Bỏ  

 

Từ ghép : 

 

-恩施 Ân thi : Ban ơn. Chỉ ân huệ. 

-博施濟眾 Bác thi tế chúng : Thi ân rộng khắp, cứu giúp dân chúng.  

-博施  Bác thí : rộng giúp mọi người. 

-布施 Bố thí : Công bố. Đem tiền của và các thứ mình có mà cấp cho người 

khác.  Là một trong lục độ 六度 của nhà Phật.  

-賑施 Chẩn thí : cứu tế bố thí, đem tiền của ra cho, giúp người hoạn nạn. 

-貤封 Di phong, 貤贈 Di tặng : người này đáng được phong mà lại xin dời 

đổi phong cho người khác. 

-貤易 Dị dịch : bán đổi. 

-實施 Thật thi : thi hành thật sự, thực hiện. 

 

-施與  Thí dữ : cho giúp.  

-施施 Thi thi : đi chậm chậm, từ từ. Vẻ mặt vui thích, hí hửng. 

-設施 Thiết thi : trù hoạch, xếp đặt, có biện pháp.  

 

 

-措施 Thố thi : phương pháp, biện pháp (giải quyết vấn đề). 

 

 

易     Dị     : xin xem phần chữ dịch 易 ở dưới. 
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役   Dịch : đi thú ngoài biên thùy. Việc quân cũng gọi là dịch. Sai 

khiến. Công việc. Nhận chức theo sứ lệnh. Hàng lối. Làm. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

疫 Dịch  : bệnh ôn dịch, bệnh nào có thể lây ra mọi người được gọi là dịch. 

伇 Dịch : đi làm việc nặng nhọc nơi biên cương. Bỏ đi, dùng như chữ Đầu 投 

坄 Dịch : cửa sổ, ống thông khói bằng ngói. 

疫 Dịch : dịch bệnh là những thứ bệnh có thể lây lan sang nhiều người, ôn 

dịch. (epidemic, plague, pestilence).  

 

Từ  ghép : 

 

-役夫 Dịch phu : người làm việc nặng nhọc. 

-役使 Dịch sử : sai khiến. 

 

-疫癘 Dịch lệ : bệnh truyền nhiễm. 

 

-厮役 Tư dịch : sai khiến kẻ hầu. 

-遠役 Viễn dịch : đi thú xa (phải đi đóng đồn nơi biên giới).  

 

易 Dịch : Ðổi. Biến đổi, thay. Trao đổi. Giao dịch. Tên một bộ sách 

cổ: Kinh Dịch. Dễ, đối lại với chữ nan 難. Sửa trị, làm. Hòa bình. Coi 

thường. Yên ổn. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 
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1-剔 Dịch  : gỡ, xé.  Chọn, nhặt. Chọn lọc bỏ đi vật. Loại bỏ, trừ khử. 

2-埸 Dịch : bờ ruộng. Bờ cõi, biên giới. 

3-惕 Dịch : thận trọng, cảnh giác. 

4-蜴 Dịch : xem chữ Tích dịch ở dưới. 

 

 Dị âm : 

 

-易 Dị : dễ dàng. Giản dị, giản lược. Bình an, hòa bình. Vui vẻ hòa nhã. 

Khinh thường, coi thường. sửa sang. 

-昜 Dương  : cũng như chữ dương 陽. 

-陽 Dương : Phần dương, khí dương. Trái lại với chữ âm 陰. Mặt trời. Hướng 

nam. Chiều nước về phía bắc cũng gọi là dương. Mặt núi phía nam cũng gọi là 

dương . Tỏ ra. Màu tươi, đỏ tươi. Cõi dương, cõi đời đang sống. Bộ phận sinh 

dục của  đàn ông. 

-揚 Dương : giơ lên, giương lên, bay lên, bốc lên. Khen.  

-敭 Dương : ngày xưa dùng như chữ dương 揚. 

-暘 Dương : mặt trời mọc. Tạnh ráo. 

-楊 Dương  : cây dương, cũng giống cây liễu. Họ Dương 

-瘍 Dương : phàm các bệnh nhọt sảy đều gọi là dương. 

-颺 Dương  : gió tốc lên, lật lên. Bay đi.  

-煬 Dương: Nấu chảy. Một âm là dượng. Che ánh lửa. Nói bóng là làm cho 

vua tối tăm. Lửa cháy, lửa reo.  
 

Từ  ghép : 
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-易名 Dịch danh : đổi tên thụy cho người chết. 

-易田 Dịch điền : ruộng canh tác luân phiên, cứ một hay vài năm cho đất 

nghỉ ngơi rồi lại luân phiên canh tác. 

-易轍 Dịch triệt : xe đổi đường chạy. Việc đổi thay. 

-剔壓貨 Dịch áp hóa : hàng cũ xấu bán hạ giá, hàng hạ giá. 

-剔燈 Dịch đăng : khêu đèn. 

-剔紅 Dịch hồng : một loại đồ dùng có khắc sơn. 

-易理 Dịch lý : cái lẽ trong Kinh Dịch. 

-剔牙 Dịch nha : xỉa răng.  

-剔肉 Dịch nhục : lóc thịt. 

-剔除 Dịch trừ : trong một số nhiều đồ, chọn lấy cái tốt còn cái hư hỏng bỏ 

đi. 

-剔除惡習 Dịch trừ ác tập : trừ bỏ thói xấu.  

 

-揚名 Dương danh : làm cho mọi người biết tiếng tăm của mình. 

-揚揚 Dương dương : vênh vang. 

-揚聲 Dương thanh : nói cao giọng lên, to tiếng lên. 

-揚手 Dương thủ : giơ tay. 

-揚鞭 Dương tiên : vung roi. 

-揚威 Dương uy : l ủa mình ra. 

 

-颺言 Dương ngôn : nói to mà nhanh.  
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-瘍醫 Dương y : thầy thuốc ngoại khoa. 

 

-白楊 Bạch dương : một  giống cũng giống như cây liễu dùng làm que diêm. 

-不颺 Bất dương :trạng mạo xấu xa. 

-疆埸 Cương dịch : bờ cõi nước ngoài. Bờ cõi khu lớn gọi là cương, bờ cõi 

khu nhỏ gọi là dịch. 

 

-遏惡揚善 Át ác dương thiện : ngăn chặn điều xấu và nêu cao điều tốt. 

-隱惡揚善 Ẩn ác dương thiện : che xấu phô tốt. 

-播揚 Bá dương : gieo rắc khắp nơi, làm cho mọi người ai cũng biết. 

-簸揚 Bá dương : dần gạo, sàng gạo. 

-褒揚 Bao dương : Khen ngợi, nêu cao điều tố ều của người. 

-表揚 Biểu dương : khen ngợi. ọi người thấy. 

-救火揚沸 Cứu hỏa dương phí : đã nói không chữa cháy được, còn làm cho 

thình trạng nguy ngập thêm. 

-揄揚 Du dương :tấm tắc khen hoài (gặp ai cũng nói điều hay của người). 

-悠揚 Du dương : Chỉ thời gian kéo dài, ngày giờ lâu lắc. Cảnh vật trải dài . 

Chỉ âm thanh cao thấp véo von. 

-昂揚 Ngang dương : dũng cảm, can đảm. 

-分道揚鑣 Phân đạo dương tiêu : chia đường ra mà đi, mỗi người theo một 

đường. Tài sức ngang hàng, bên tám lạng bên nửa cân. Mỗi người theo một 

chí hướng. 

-發揚 Phát dương : làm cho rõ hơn, lớn hơn. 
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-飛揚 Phi dương : bay lên cao. 

-扇揚 Phiến dương : làm cho lan rộng ra, làm cho lớn chuyện. 

-漂揚 Phiêu dương : bay bổng lên. 

-飄揚 Phiêu dương : bay phấp phới. 

-讚揚 Tán dương : khen ngợi. 

-張揚 Trương dương : công khai hóa cho mọi người biết. 

-宣揚 Tuyên dương : tuyên dương, khen ngợi. 

-鷹揚 Ưng dương : chim cắt xòe cánh bay lên. Chỉ dáng điệu mạnh mẽ. 

-闡揚 Xiển dương : mở rộng ra, làm cho sang tỏ ra. 

-稱揚 Xưng dương : ca ngợi, khen tặng. 

 

-警惕 Cảnh dịch : Cảnh giác, cáo giới, cẩn thận coi chừng. 

-蜥蜴 Tích dịch : con tắc kè, con thằn lằn. 

-陰陽 Âm dương : khí âm và khí dương, hai nguyên khí tạo thành vũ trụ vạn 

vật. Chỉ chung đất và trời hoặc đàn ông và đàn bà hoặ ố ết. 

-陰陽怪氣 Âm dương quái khí : tính tình cổ quái, làm cho người ta không 

biết đâu mà đoán định. 

 

-歐陽 Âu dương : họ kép. Đời Tống có họ hàng với Âu Dương Tu, nổi tiếng 

về văn học. 

-平陽 Bình dương : chỗ đất bằng phẳng. 
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-昭陽 Chiêu dương : Tên năm trong hệ thống thiên văn học thời cổ. Tên 

cung điện nhà Hán. Sau phiếm chỉ cung điện của hậu phi. 

-咸陽 Hàm dương : tên huyện thuộc tỉnh Thiểm Tây 陝西, ở phía tây bắc 

huyện Trường An 長安. 

-漢陽 Hán dương :phía bắc sông Hán. 

-衡陽 Hành dương : phía nam núi Hành. 

-向陽 Hướng dương : xoay về phía mặt trời.  Tỉ dụ đội ơn. 

-亢陽 Kháng dương : khí dương cực thịnh. Nạn khô hạn. 

-洛陽 Lạc dương : tên thành thị Lạc Dương 洛陽, ở tỉnh Hà Nam. Nhà 

Đông Chu, Đông Hán... đã từng dựng đô ở đây, nên còn gọi làLạc Kinh 洛

京 hay Kinh Lạc 京洛. 

-斜陽 Tà dương : mặt trời xế về tây. Cũng như tịch dương 夕陽. 

-朝陽 Triêu dương, Triều dương : Triêu dương 朝陽. Mặt trời ban mai, mặt 

trời mới mọc. Đọc là triều dương 朝陽 : Hướng về mặt trời. 

 

-百步穿楊 Bách bộ xuyên dương : Dưỡng Do Cơ 養由基 người nước Sở, 

đứng xa một trăm bước bắn lá dương liễu, mỗi phát mỗi trúng. Hình dung kỹ 

thuật bắn tên rất cao siêu hoặc tỉ dụ tài nghệ cao cường. 

-白楊 Bạch dương : Dương liễu lá vàng có răng cưa. Tục gọi là đại diệp 

dương 大葉楊. 

 

-不易 Bất dị : Không dễ dàng, khó khăn. 

-不易 Bất dịch : không thay đổi, không cải biến. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%99%9D
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-周易 Chu dịch : tên bộ sách cổ của Trung Hoa, do “Phục Hi” 伏羲 chế ra 

các quẻ, “Chu Văn Vương” 周文王  soạn “Hệ Từ” 繫辭 , “Khổng Tử” 孔

子 viết phần “Thập Dực” 十翼. Nội dung khảo sát sự biến hóa tự nhiên, thiên 

văn khí tượng. Các bậc đế vương thời cổ dùng trong việc chính trị, bói toán. 

Tới Khổng Tử trở thành sách triết học cơ bản của nhà Nho. Sách này còn có 

tên là “Dịch Kinh” 易經 hay “Hi Kinh” 羲經. 

 -移易 Di dịch : dời đổi. Thay đổi. 

-易地療養 Dịch địa điều dưỡng :Thay đổi chỗ điều dưỡng. 

-移風易俗 Di phong dịch tục : thay đổi phong tụ ằng nếp sống và 

thói quen mới, tố . 

-移天易日 Di thiên dịch nhật : chỉ sự cầm quyền chính trong nước mà lộng hành. 

-以物易物 Dĩ vật dịch vật : lấy vật đổi vật. 

-交易 Giao dịch : nghĩa gốc chỉ giao hoán đổi chác. Sau phiếm chỉ mua bán.  

-貿易 Mậu dịch : hai bên lấy tiền hay lấy đồ mà trao đổi cho nhau. 

-難易 Nan dịch : khó và dễ. 

-辟易 Tích dịch : lùi lại. 

-蜥蜴 Tích dịch : con thằn lằn. 

 

 

夜  Dịch  : tên một ấp thuộc nước Tề  thời chiến quốc, Dịch ấp 夜邑, 

thuộc địa phận tỉnh Sơn Đông ngày nay. 

 

Đồng âm khác nghĩa :  

https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BC%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BC%8F
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https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%94
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1-液 Dịch : nước, chất lỏng. Chất dịch trong người : nước dãi, mổ hôi. Nước 

trong cây cối hoặc trái cây. Ép nước, vắt nước. 

2-掖 Dịch  : nách, cũng như chữ dịch 腋. Giúp. Ở bên. Đứng ở bên mà giúp 

đỡ người. Lấy tay nắm cánh tay người khác. Dùng tay nắm kéo 

3-腋 Dịch : nách; bên cạnh. Khoảng giữa sườn với cánh tay. Da nách con hồ. 

 

Dị âm : 

 

-夜 Dạ : từ chiều đến sớm hôm sau. Đêm.  

 

Từ   ghép : 

 

-液化 Dịch hóa : sự hóa lỏng. 

-液果 Dịch quả : loại quả có nhiều cơm trái hoặc nhiều chất nước, như  lê 

quả 梨果 chẳng hạn. 

 

-掖庭 Dịch đình : căn nhà ,ở bên cạnh cung vua, chỗ ở của các chức việc 

trong cung. Tên một chức quan coi sóc trong cung vua, thường là hoạn quan. 

-掖門 Dịch môn : cái cửa nách, cửa nhỏ ở một bên. 

-掖垣 Dịch viên : tường thấp trong cung điện. 

 

-腋芽 Dịch nha : mầm nẩy ra ngay nách lá. 

 

-夜飲 Dạ ẩm : uống rượu ban đêm. 

-夜半 Dạ bán : nửa đêm. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%A2%A8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%A2%A8
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-夜禁 Dạ cấm  : không cho phép đi lại ban đêm. 

-夜禽 Dạ cầm : loài thú kiếm ăn về đêm. 

-夜遊 Dạ du : đi chơi ban đêm. 

-夜臺 Dạ đài : lâu đài ban đêm, chỉ huyệt mộ. Cũng chỉ cõi chết, âm phủ. 

-夜啼 Dạ đề : khóc đêm (nói về trẻ con). 

-夜鳥 Dạ điểu : loải chim kiếm ăn về đêm. 

-夜間 Dạ gian : ban đêm. 

-夜者 Dạ giả : chức nữ quan đời Hán, coi sóc về những việc xẩy ra ban đêm. 

-夜航 Dạ hàng : thuyền bè đi ban đêm. 

-夜行 Dạ hành : đi trong đêm. 

-夜客 Dạ khách :người khách trong đêm, chỉ kẻ trộm. 

-夜闌 Dạ lan : dêm khuya, đêm sắp hết. 

-夜來香 Dạ lai hương :tên một loài cây có hoa trắng, nở vào đêm rất thơm 

(Pergularis Ordoratissima). 

-夜明 Dạ minh : lễ tế trăng ban đêm. 

-夜嚴 Dạ nghiêm : giữ gìn an ninh ban đêm. Tiếng trống lúc chiều tối, báo 

hiệu không cho ai ra khỏi nhà. 

-夜分 Dạ phân : nửa đêm. 

-夜光 Dạ quang : ánh sáng mặt trăng. Một tên chỉ con đom đóm. Tên một 

loại ngọc quý, chiếu sáng trong đêm. 

-夜色 Dạ sắc : vẻ đẹp của cảnh đêm. 

-夜士 Dạ sĩ : một chức quan nhỏ coi sóc tuần tra ban đêm. 
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-夜作 Dạ tác : làm việc ban đêm. 

-夜市 Dạ thị : chợ họp ban đêm. 

-夜雨 Dạ vũ  : mưa đêm. 

-夜舞 Dạ vũ  : buổi khiêu vũ ban đêm. 

-夜叉 Dạ xoa  : dịch âm tiếng Phạn, tên một loài quỷ. 

 

-集腋成裘 Tập dịch thành cừu : góp lông da hồ ở dưới nách (có rất ít) 

thành áo cừu, ý nói góp ít thành nhiều. 

 

-唾液 Thóa dịch : nước bọt. 

 

睪  Dịch : Rình, dòm, nom, nhìn lén.Trinh thám Trừng mắt mà nhìn. 

Cùng nghĩa với chữ trạch 澤. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-嶧 Dịch  : Tên núi, tên đất. Núi liền nối nhau. 

2-懌 Dịch : Vui lòng, đẹp lòng. Vui vẻ, hòa nhã 

3-繹 Dịch  : Gỡ mối tơ, tìm cho hết manh mối cũng gọi là dịch. Kéo sợi tơ.  

Liên tục kéo dài không dứt. Suy nghĩ tìm tòi.  Liên miên không dứt. Kinh 

động rối loạn. Tên núi. Dãi bày. Tế dịch. Tên một lễ tế quan trọng. 

4-譯 Dịch : Dịch ra, dịch tiếng nước này sang tiếng nước khác gọi là dịch. 

Diễn dịch nghĩa kinh. 

5-驛 Dịch : Ngựa trạm, dùng ngựa đưa thư. Ngày xưa đặt các trạm để truyền 

đưa văn thư. Thưa thớt. Dáng cây mạ mọc lên mạnh mẽ. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%9B%86
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%9B%86
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6-斁 Dịch : Chán nản, bại hoại, ngán. Hưng thịnh, náo nhiệt.Một âm là đố. 

Bại hoại. 

7-釋 Dịch : vui lòng. 

8-圛 Dịch : đi vòng lại. Hơi mây thưa thớt. 

9-醳 Dịch : rượu đắng, rượu nồng. Đãi khách có thịt và rượu. 

10-燡 Dịch : lửa cháy rực. 

 

Dị âm : 

 

-睪 Cao : cao lớn. 

-斁 Đố : bại hoại. Không thích nữa. 

-釋 Thích : cởi ra, nới ra. Giải thích ra. Tiêu tan. Bỏ. Nhuần thấm.Ngâm gạo , 

vo gạo. 

 Họ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 

 

Từ   ghép : 

 

-驛亭 Dịch đình : trạm ngừng chân giữa đường. 

-驛騎 Dịch kỵ : người  cưỡi ngựa để chuyển công văn, thư từ  giữa nơi này 

tới nơi khác. 

-驛馬 Dịch mã : ngựa dùng trong các trạm đưa thư ngày xưa. 

-驛夫 Dịch phu :  người chuyển giấy tờ, thư tín. 

-驛使 Dịch sử :  cùng nghĩa như dịch phu ở trên. 

-驛丞 Dịch thừa : chức quan coi giữ tại các trạm để truyền đưa văn thư. 

javascript:animation('776a');
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-驛站 Dịch trạm : nơi dừng chân để thay ngựa hay người để đưa thư hay 

công văn. 

 

-譯 音 Dịch âm : ghi cách đọc của chữ ngoại quốc. Phiên âm. 

-譯本 Dịch bản : cuốn sách dịch từ một cuốn sách tiếng ngoại quốc. 

-譯義 Dịch nghĩa : nói rõ ý tưởng, giải nghĩa. 

 

-睪丸 Cao hoàn : hòn dái, dịch hoàn. 

-迻譯 Di dịch : phiên dịch. 

 

-演繹 Diễn dịch : suy diễn sự lý cho cùng lẽ. 

 

-絡驛 Lạc dịch : liền nối không dứt. 

-絡繹不絕 Lạc dịch bất tuyệt : liền nối không dứt. 

- 尋繹 Tầm dịch : tìm đầu mối. 

-紬繹 Trừu dịch : cầm mối sợi tơ mà kéo ra. 

 

伇 Dịch : đi làm việc nặng nơi biên cương, bỏ đi không dùng nữa. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-疫 Dịch  : Bệnh ôn dịch, bệnh nào có thể lây ra mọi người được gọi là dịch. 

2-坄 Dịch : cửa sổ, ống thông khói bằng ngói. Ống thông hơi ở lò nung đồ 

gốm. Một cách viết khác 垼 Dịch. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9D%AA
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9D%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B5%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B5%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%8B
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3-役 Dịch : đi lính ngoài biên cương. Lao dịch. Công việc. Nhận chức theo sứ 

lệnh. Sai khiến. Làm. Hàng lối. 

 

 

Từ  ghép : 

 

-役役 Dịch dịch : nhọc nhằn lao khổ không thôi. Khinh bạc, gian tà.  

-役夫 Dịch phu : người làm việc nặng nhọc, dưới quyền sai khiến của người 

khác. 

-役令 Dịch lệnh : sai bảo. 

-役使 Dịch sử : sai khiến. 

 

-免疫 Miễn dịch : khỏi mắc bệnh, nhờ đã có kháng thể tự nhiên, gọi là tiên 

thiên miễn dịch 先天免疫, hoặc được chích ngừa, gọi là hậu thiên miễn 

dịch 後天免疫. 

-染疫 Nhiễm dịch : bệnh hay lây. Lây bệnh. 

-瘟疫 Ôn dịch : bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm. 

-防疫 Phòng dịch : ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm. 

-疾疫 Tật địch : bệnh truyền nhiễm. 

- 時疫 Thời dịch : dịch tễ. 

- 鼠疫 Thử dịch : dịch hạch, bệnh truyền nhiễm do chuột mang lại. 

 

-罷役 Bãi dịch : không cho làm việc nữa, như bãi chức. 

-兵役 Binh dịch : việc binh, chiến sự. Quân dịch, nhiệm vụ quân sự có kì 

hạn đối với quốc gia. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BD%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BD%B9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%85%88
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%85%88
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%85%8D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%85%8D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BE%8C
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BE%8C
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%85%8D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%85%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%98%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%98%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%99%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%99%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BC%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BC%A0
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-兵役制 Binh dịch chế : chế độ quân dịch. 

-捕役 Bộ dịch : sai dịch làm việc bắt bớ tội phạm. Cũng gọi là bộ khoái 捕

快. 

-拘役 Câu dịch : hình phạt giam từ một ngày đến hai tháng. Ràng buộc, thúc 

phược.Bắt giam và bắt làm việc nặng. 

-執役 Chấp dịch : chỉ người theo hầu hoặc thị giả. 

-戰役 Chiến dịch : kế hoạch tác chiến nhắm đạt được mục tiêu chiến lược 

theo chiều hướng và trong thời hạn nhất định. 

-職役 Chức dịch : công việc thuộc phần mình. Người làm việc trong phủ 

quan. 

-苦役 Khổ dịch : việc làm nặng nhọc. Công việc nặng nhọc dành cho tù nhân 

làm. 

-驅役 Khu dịch : sai khiến làm việc coi như trâu, ngựa. 

-勞役 Lao dịch : công việc nặng nhọc. 

-里役 Lý dịch :  người có chức việc trong làng. 

-免役 Miễn dịch : khỏi phải làm lao dịch. Miễn trừ bịnh dịch.  

-募役 Mộ dịch : tuyển người sung công làm hình dịch cho vua quan. Cũng 

viết là 募伇. 

-衙役 Nha dịch : Một chức việc thấp kém tại phủ quan, làm công việc lặt vặt 

hoặc nặng nhọc, do quan lại sai bảo. 

-饒役 Nhiêu dịch : được triều đình tha cho làm việc nặng. Chỉ người già, 

không phải làm việc nặng nữa. 

-夫役 Phu dịch : người làm công việc nặng để kiếm tiền. 

-賦役 Phú dịch : Tiền thuế phải nộp và việc nặng phải làm cho triều đình. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%88%B6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8D%95
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8D%95
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8D%95
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-服役 Phục dịch : làm việc nặng nhọc hầu hạ người khác. 

-軍役 Quân dịch : việc trong binh đội.  Chỉ việc phục vụ trong binh đội, một 

nhiệm vụ của nam công dân một nước dân chủ. 

-差役 Sai dịch : người làm việc nặng nhọc ở phủ quan. 

-蒐役 Sưu dịch : việc nặng nhọc mà dân chúng phải đóng góp bằng sức lực ( 

đắp đê, làm đường.. ). 

-使役 Sử dịch : phục dịch, hầu hạ, chầu chực. Chỉ bộc dịch. 

-佐役 Tá dịch : người giúp việc. 

-雜役 Tạp dịch : làmcông việc lặt vặt. 

-厮役 Tư dịch : sai khiến, kẻ hầu. 

-遠役 Viễn dịch : đi thú xa. 

 

-隸伇 Lệ dịch : người hầu hạ, dùng để sai việc hầu hạ trong phủ quan. 

 

 

奕, 帟   Dịch  :  xem phần chữ Diệc 亦 

 

 

液  Dịch : chất nước lỏng, chất dịch trong người. Nước dãi. Nước lấy 

từ trong cây cối hoặc từ trái cây. Họ người. 

 

Đồng âm khác nghĩa: 

 

1-掖 Dịch :dùng tay nắm kéo, phò giúp, giúp. Cạnh , bên cạnh, ở bên. Đứng 

ở bên mà giúp đỡ người. Nách, cũng như chữ dịch 腋. 
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2-腋 Dịch  : nách, khoảng giữa sườn và cánh tay. Da nách con hổ. 

 
Từ  ghép : 

 

-液化  Dịch hóa : sự hóa lỏng. 

-液果 Dịch quả : loại quả có nhiều cơm trái hoặc nhiều chất nước, như “lê 

quả” 梨果 chẳng hạn. 

-液态 Dịch thái : thể lỏng, trạng thái lỏng. Cũng viết là : 液態 Dịch thái. 

-液體 Dịch thể : chất lỏng. Cũng viết : 液体 Dịch thể. 

 

-掖庭 Dịch đình : căn nhà nhỏ ở cạnh cung vua, chỗ ở của các chức việc 

trong cung. Tên một chức quan nhỏ lo việc trong cung vua, thường do một 

hoạn quan đảm nhiệm. 

-掖門 Dịch môn : cái cửa nách, cửa nhỏ ở một bên cửa chánh. 

-掖垣 Dịch viên : tường thấp ở bên điện. 

 

-腋芽 Dịch nha : mầm nẩy ra ngay nách lá. 

-腋臭 Dịch xú : hôi nách. Bệnh hôi nách. 

 

-溶液 Dung dịch : chất lỏng có chứa chất hoà tan ở trong ( disolution ). 

-膽液 Đảm dịch : nước mật, màu xanh đắng, giúp việc tiêu hoá. 

-汗液 Hãn dịch : mồ hôi. Perspiration. 

-汗液 Huyết dịch : máu, huyết. 

-玉液 Ngọc dịch : nước ngọc, chỉ rượu ngon, quý. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A2%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A2%A8
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-黏液 Niêm dịch : chất nước dính. 

-唾液 Thóa dịch : nước bọt, nước miếng. 

-酸液 Toan dịch : nước chua, tức chất acide. 

-腸液 Trường dịch : chất nước do ruột non tiết ra để tiêu hoá đồ ăn. 

-雲液 Vân dịch : tThứ nước trên mây, chỉ thứ rượu quý của tiên. 

-胃液 Vi dịch : chất nước do dạ dày tiết ra để tiêu hoá đồ ăn. 

 

-誘掖 Dụ dịch : dẫn rủ mình đi trước dụ cho người theo sau. 

  

-集腋 Tập dịch : việc linh tinh thu xếp lại cho tề chỉnh gọn gàng. 

-肘腋 Trửu dịch : khủyu tay và nách. Chỉ sự việc thiết cận, gần gũi. 

 

 

琰 Diễm : một thứ ngọc đẹp. Mầu sắc đẹp, ánh sang đẹp như ngọc. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-掞 Diễm : ánh lửa. Sắc nhọn. Chiếu sáng. 

2-炎 Diễm : lửa cháy sáng. Một âm khác là Viêm. 

3-扊 Diễm : xem chữ Diễm di ở dưới. 

4-焱 Diễm : tia lửa tóe ra, ánh lửa tóe ra như hoa cải. Cũng đọc là Diệm. 

5-燄 Diễm : lửa cháy leo, ngọn lửa. Khí thế nồng nàn. Cũng đọc là Diệm. 

Dùng như chữ 焰 Diễm. 

 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%94%BE
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%94%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%B0
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Biến âm : 

 

-剡 Diệm : sắc nhọn. 

 

Dị âm : 

 

-炎 Đàm : nóng dữ dội. 

 

- 掞 Thiểm : duỗi ra. 

 

-炎 Viêm : ánh lửa bốc lên. Đốt, cháy. Nóng. Chỉ tình trạng mắc bệnh mà 

phát nóng, sưng, đau. 

 

 

-Từ ghép : 

 

-琰圭 Diễm khuê : ngọc khuê làm trên nhọn, dưới vuông, dài chín tấc. Thiên 

tử sai sứ đi chư hầu cho hòn diễm khuê để ai hỏi thì đưa ra làm tin. 

-扊扅 Diễm di : cái then cài cửa. 

-焱焱 Diễm diễm : chói lọi rực rỡ. Cũng đọc là Diệm diệm. 

 

-炎方 Viêm phương : vùng đất khí hậu nóng. 

-炎炎 Viêm viêm : nóng hừng hực. Hơi nóng dữ dội. Khí thế hưng thịnh. 

Mầu sắc rực rỡ. Lời nói cao rộng, hay đẹp, sâu sắc. 

 

-膀胱炎 Bàng quang viêm : bệnh sưng bọng đái. 

 

javascript:animation('639e');
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%90%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%90%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%B1
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艶 Diễm  : đẹp đẽ, tươi đẹp, sắc người đẹp, tươi sáng. Chuyện tình 

yêu. Hâm mộ. Ham chuộng. Tương thông với chữ 艷 Diễm 

Đồng âm khác nghĩa : 

-灧 Diễm : nước động sóng sánh, chan chứa, tràn đầy. 

-豔 Diễm : tươi đẹp, dáng mặt đầy đặn tươi đẹp gọi là diễm. Vẻ sang sủa. 

-Từ  ghép : 

-艷麗 Diễm lệ : đẹp rực rỡ. 

 

-豔歌 Diễm ca : bài hát đẹp, tả tình yêu. 

-豔陽 Diễm dương : cảnh trời đẹp của mùa Xuân. 

-豔麗 Diễm lệ : đẹp lộng lẫy. 

-豔色 Diễm sắc : vẻ đẹp lộng lẫy của người đàn bà. 

-豔事 Diễm sự : chuyện tình ái. 

-豔史 Diễm sử : chuyện tình yêu. 

-豔體 Diễm thể : văn từ hoa mỹ. 

-豔詩 Diễm thi : thơ nói về tình yêu. 

-豔情 Diễm tình : ái tình nồng nàn. 

-豔絕 Diễm tuyệt : cực đẹp đẽ. 

 

-哀豔 Ai diễm : buồn rầu và đẹp. Ám chỉ lời văn đẹp, nhưng chứa đựng nỗi 

buồn làm xúc động lòng người. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B1%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B1%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B1%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B1%94
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B1%94
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B1%94
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-百花爭豔 Bách hoa tranh diễm : trăm hoa khoe thắm. 

-冶豔 Dã diễm . 

-歆豔 Hâm diễm :  hâm mộ ham thích. 

- 濃豔 Nùng diễm : xinh đẹp óng ả. 

-光豔 Quang diễm : xinh đẹp lộng lẫy. Cũng viết là quang diễm 光艷. 

 

-嬌艷 Kiều diễm : tươi đẹp óng ả, lộng lẫy, quyến rũ.  

-摘艷 Trích diễm : lựa chọn mà rút ra những bài văn hay. 

-晚艷 Vãn diễm : vẻ đẹp muộn màng. Chỉ hoa nở muộn. 

-綺艷 Ý diễm : đẹp lộng lẫy. 

-妖艷 Yêu diễm : con gái lẳng lơ. 

 

 

延 Diên :  dài, xa, kéo dài thời gian. Lan tràn, lan rộng. Tiến nạp, 

tiến cử. Mời vào, rước tới. Họ người. Cũng đọc là Duyên. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-埏 Diên : nơi xa xôi hoang vắng. Lối đi trước mồ mả, nhà mồ (mộ đạo). 

Cũng đọc là duyên.  

2-涎 Diên : nước miếng. Người ta thấy thức ăn ngon thì thèm chảy dãi ra. 

Cũng đọc là Diện. 

3-筵 Diên : cái chiếu trúc. Bữa tiệc. Ngày xưa trải chiếu xuống đất ngồi, cho 

nên chỗ ngồi cũng gọi là Diên. 

4-綖 Diên : vật trang sức treo ở trước và sau chiếc mũ thời cổ. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%99%BE
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%99%BE
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%88%AD
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%88%AD
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%BF%83
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%BF%83
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%85%89
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%85%89
javascript:animation('6d8e');
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5-莚 Diên : cái chiếu làm bằng trúc. Bữa tiệc. 

6-蜒 Diên : xem các chữ ở nơi từ ghép. Cũng đọc là Duyên. 

 

Biến âm : 

 

-涎 Tiên : nước bọt, nước rãi. 

-埏 Thiên : khuôn làm đồ gạch, đất, sứ. 

-綖 Tuyến : tên một loại mũ may bằng lụa, trước sau đều rủ xuống. Dùng như 

chữ Tuyến 線 

 

Từ  ghép : 

 

-延譽 Diên dự : khen ngợi; khoa trương dùm cho người khác. 

-延宕 Diên đãng : trì hoãn. 

-延緩 Diên hoãn : làm chậm lại. 

-延會 Diên hội : kéo dài kỳ họp tới một thời hạn khác. Di dời ngày họp tới 

một ngày khác. 

-延客 Diên khách : mời khách. 

-延期 Diên kỳ : hoãn thời hạn, dời tới một ngày khác. 

-延蔓 Diên man : liền liền không dứt. 

-延誤 Diên ngộ : tới hẹn trễ (không giữ đúng hẹn) 

-延入 Diên nhập : dẫn vào. 

-延年 Diên niên : them tuổi, tuổi tác kéo dài, ý nói sống lâu. 

-延師 Diên sư : rước thầy. 

javascript:animation('6d8e');
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https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BB%B6
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-延眺 Diên thiếu : vươn cổ mà ngó, chỉ sự trông đợi. 

-延壽 Diên thọ : kéo dài tuổi thọ. 

-延性 Diên tính : tính chất của vật chất có thể kéo dài được. 

-延貯 Diên trữ : trông đợi. 

-延長 Diên trường : kéo dài. 

-延線 Diên tuyến : danh từ toán học chỉ đường kéo dài. 

 

-蜒蚰 Diên du : con sên. 

 

-莚蔓 Diên man : liền liền không dứt. 

-筵席 Diên tịch : tiệc rượu. Chiếu ngồi ăn uống. 

 

-延伸 Duyên thân : duỗi ra, trải ra, căng ra. 

-延遲 Duyên trì : trì trệ, chậm trễ. 

-延長 Duyên trường : duỗi dài, kéo dài. 

-延續 Duyên tục : tiếp tục, thêm tiếp. 

-延企 Duyên xí : nghểnh cổ và kiễng chân, chỉ sự ngóng đợi. 

 

-涎皮賴臉 Tiên bì lại kiểm : mặt dày mày dạn, trơ trẽn. 

-涎其利 Tiên kỳ lợi : tham lợi. 

-迆涎 Dĩ diện : loanh quanh. 

-涎涎 Diện diện : bóng nhoáng. 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BB%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BB%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B6%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B6%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B3%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B3%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B6%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B6%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%88%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BF%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BF%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B6%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B6%8E
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-蚰蜒 Do diên : tên một loại sâu bọ sống ở nơi ẩm thấp, giống như rết, thân 

có đốt, mình vàng, đầu có sừng, chân nhỏ và dài, sống chỗ ẩm thấp, ăn tiểu 

trùng, có ích cho nhà nông. Scutigera coleoptrata. Cũng đọc là Du diên. 

-蜿蜒 Uyển diên : quanh co, uốn khúc. Bò ngoằn ngoèo như loài rắn. 

 

-垓埏 Cai duyên : chỗ đất rộng mênh mông nơi vùng xa. 

 

-瓊筵 Quỳnh diên : bữa tiệc có nhiều món ăn ngon quý. 

-夀筵 Thọ diên : bữa tiệc sinh nhật của người già, mừng sống lâu. 

-宴筵 Yến diên : bữa tiệc, chỉ chung sự ăn uống vui chơi. 

-垂涎 Thùy tiên : thèm nhỏ dãi.  

 

面 Diện : mặt , bộ phận gồm cả tai, mắt, mũi, miệng, má, trán; bề 

mặt. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

-偭 Diện : mặt, bề mặt. Hướng về. Xoay mặt về. 

 

Dị âm : 

 

-靦 Điến  : bẽn lẽn, e thẹn, tả cái dáng mặt thẹn thùng. Gặp mặt, thấy mặt. 

Xấu hổ. Cũng đọc là Điện. 

-靧 Hối : rửa mặt. Cũng như chữ hối 頮. 

-麵 Miến : tiếng gọi chung các loại bột. 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9E%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9E%82
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Từ  ghép : 

 

-面朋 Diện bằng : bạn bè ngoài mặt, bạn bè trong xã giao. Bạn bè giả dối, 

ngoài mặt thì tốt nhưng trong bụng thì xấu xa. 

-面壁 Diện bích : Phật ngữ, chỉ sự tu Thiền định. 

-面壁坐禪 Diện bích tọa thiền : tín đồ Phật giáo mỗi ngày trong một thời 

gian nhất định tĩnh tọa đối diện nhìn vách, để bài trừ các ý nghĩ tạp nhạp, giữ 

cho tâm được điềm tĩnh tự tại. 

-面壁思過 Diện bích tư quá :quay mặt vào tường suy nghĩ lỗi lầm 

-面巾 Diện cân : tấm khăn phủ mặt người chết — Ngày nay có nghĩa là cái 

khăn mặt, khăn rửa mặt. 

-面骨 Diện cốt : xương mặt. 

-面具 Diện cụ : cái mặt nạ. 

-面面相窺 Diện diện tương khuy : ngơ ngác nhìn nhau. Cùng nghĩ với diện 

diện tương thứ 面面相覷, diện diện tư thứ 面面廝覷. 

-面諛 Diện du : nịnh hót trước mặt. 

-面譽 Diện dự : khen ngợi trước mặt. 

-面談 Diện đàm : nói chuyện trực tiếp. 

-面交 Diện giao : giao thiệp bề ngoài. Xã giao. 

-面黃肌瘦 Diện hoàng cơ sấu : mặt mũi võ vàng. 

-面會 Diện hội : gặp mặt. 

-面友 Diện hữu : bạn bè xã giao. 

-面見 Diện kiến : thăm tận mắt. 

-面孔 Diện khổng : mặt. Dung mạo, tướng mạo. Mặt mũi. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%80%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%80%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9B%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9B%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BB%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BB%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%A2
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-面貌 Diện mạo : mặt mày. Hình dáng mặt mũi. 

-面目 Diện mục : mặt và mắt, chỉ tướng mạo. 

-面飭 Diện sức : đồ trang sức làm đẹp bề ngoài của phụ nữ. 

-面是背非 Diện thị bối phi : chỉ người trước mặt thì nói phải, nhưng sau 

lưng thì nói trái, đó là người phản bội. 

-面積 Diện tích : bề mặt, sức chứa của bề mặt. Surface, superficie. 

-面前 Diện tiền : ngay trước mặt. 

-面從 Diện tòng : theo ở ngoài mặt, nhưng trong lòng thì chối đối lại. 

-面牆 Diện tường : hướng vào vách tường, chỉ người không có học, nhìn vào 

sách như nhìn vào vách. 

 

-靦着臉 Điến trước kiểm : trơ mặt ra. 

 

-麵包 Miến bao : bánh mì. 

-麵條 Miến điều : sợi mì. 

-麵粉 Miến phấn : bột mì. 

 

-暗面 Ám diện : bề mặt xấu xa, bẩn thỉu của xã hội. 

-白面 Bạch diện : mặt trắng, chỉ người trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm về đời. 

-白面書生 Bạch diện thư sinh : chỉ người chỉ biết đọc sách, kiến thức nông 

cạn, thiếu lịch duyệt. 

-八面 Bát diện : tám mặt của một vật. 

-北面 Bắc diện : hướng mặt về hướng Bắc. Chỉ người bề tôi. Thời xưa, bề tôi 

làm lễ với vua thì xoay mặt về hướng bắc. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%87%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BA%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BA%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BA%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BA%B5
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-表面 Biểu diện : mặt ngoài, bề ngoài. Mặt người. 

-平面 Bình diện : mặt phẳng. Một phía, một phương diện. 

-背面 Bối diện : mặt sau, mặt trái của sự việc. 

-背山面水 Bối sơn diện thuỷ : tựa núi hướng ra sông. 

-本來面目 Bản lai diện mục : Phật ngữ  chỉ bộ mặt thật xưa nay vẫn có. 

Hiện trạng gốc của sự vật. 

-蓬頭垢面 Bồng đầu cấu diện : đầu bù mặt bẩn, đầu bù tóc rối. 

-革面 Cách diện : thay đổi ngoài mặt. Thay đổi bộ mặt. 

-革面洗心 Cách diện tẩy tâm : thực lòng sửa lỗi, triệt để hối lỗi. 

-改頭換面改頭換面 Cải đầu hoàn diện : thay đổi bề ngoài, thực chất vẫn 

giữ yên như cũ. 

-球面 Cầu diện : bề mặt hình cầu. 

-真面目 Chân diện mục : hình thái, mặt mày vốn có xưa nay. Bộ mặt thực. 

-正面 Chính diện : mặt chính, thẳng chính mặt. Mặt phải. Chính xác. 

-局面 Cục diện : tình hình, hoàn cảnh, tình thế. 

-鳩形鵠面 Cưu hình hộc diện : dáng dấp như chim tu hú, mặt như chim 

hộc, chỉ người xấu xí gầy gò. 

-代面 Đại diện : thay mặt. Nguyên chỉ cái mặt nạ. Sau là tên gọi môn nhạc 

vũ dung mặt nạ biểu diễn Vào thời xưa. 

-頭面 Đầu diện : chỉ chung trang sức cài trên đầu tóc của phụ nữ.  

-底面 Để diện : danh từ toán học chỉ cái mặt đáy.  

-地面 Địa diện : mặt đất. Đất đai. Địa phương. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%83%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%83%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%A2
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-田字面 Điền tự diện : mặt vuông chữ điền. 

-對面 Đối diện : ngay  trước mặt. Ngó mặt nhau. Hướng mặt vào người trước 

mặt. 

-當面 Đương diện : ở trước mặt, ngay trước mặt. 

-假面 Giả diện : cái mặt nạ. 

-江面 Giang diện  : mặt sông, mặt nước sông. 

-介面 Giới diện : bề mặt chung. 

-何面目 Hà diện mục : còn mặt mũi nào. 

-缸面酒 Hang diện tửu : rượu vừa mới cất. 

-後面 Hậu diện : mặt sau, phía sau. 

-現面 Hiện diện : có mặt. 

-花面 Hoa diện : mặt đẹp của người phụ nữ. 

-會面 Hội diện : gặp mặt. Họp mặt. Hội kiến. 

-灰頭土面 Hôi đầu thổ diện : Phật ngữ : Bậc bồ-tát vì hóa độ chúng sinh mà 

tùy cơ ứng hiện hóa thân lẫn lộn với phàm tục. Cũng có nghĩa là : mặt mày 

bẩn thỉu. 

-欠面 Khiếm diện : vắng mặt. 

-路面 Lộ diện : mặt đường. 

-兩面 Lưỡng diện : chỉ người có 2 mặt trong thần thoại. Hai mặt đối ngược 

nhau. Mặt phải và mặt trái. Hai khía cạnh của một vấn đề. Chỉ sự phản trắc. 

-滿面 Mãn diện : hiện đầy trên nét mặt. 

-滿面春風 Mãn diện xuân phong : mặt mày hớn hở. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B7%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B7%AF
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-外面 Ngoại diện : bề ngoài, vẻ mặt bên ngoài. 

-玉面 Ngọc diện : mặt ngọc,chỉ khuôn mặt đẹp của người phụ nữ. 

-晤面 Ngộ diện : phỏng vấn. 

-月面 Nguyệt diện : khuôn mặt đầy đặn, sáng sủa như mặt trăng. Khuôn 

trăng. 

-牛頭馬面 Ngưu đầu mã diện : đầu trâu mặt ngựa, chỉ loài quỷ sứ dưới Địa 

ngục. Cũng chỉ hạng người du thủ du thực. 

-顏面 Nhan diện : mặt mày, mặt mũi, chỉ cái danh dự của một người. 

-人面 Nhân diện : mặt người. 

-人面獸心 Nhân diện thú tâm: chỉ người tàn ác như loài dã thú. 

-人面子 Nhân diện tử : cây sấu. 

-認面 Nhận diện : nhận biết rõ mặt một người, không thể lầm với người 

khác. 

-一面 Nhất diện : một mặt, chỉ có một mặt. Một khía cạnh, một phương tiện. 

-二面 Nhị diện : hai mặt, hai khía cạnh của một sự việc. 

-反面 Phản diện : mặt trái, mặt sau của sự việc. Chỉ bề xấu, mặt tiêu cực. 

-片面 Phiến diện : chỉ có bề mặt. Nông cạn, hời hợt. 

-撲面 Phốc diện : tạt vào mặt, vả vào mặt.  Cũng viết là phốc diện 扑面.  

Cũng nói là phốc kiểm 撲臉. 

-方面 Phương diện : ngày xưa chỉ chức chính yếu trong quân ở một địa 

phương hoặc trưởng quan ở đó. Phương hướng, phương vị. Bề mặt hình 

vuông. Hướng nhìn, cái khía cạnh của sự việc. 

-生面 Sinh diện : lạ mắt. kẻ lạ mặt. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%89%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%89%87
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%89%91
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%89%91
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%92%B2
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%92%B2
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-體面 Thể diện : mặt mũi bề ngoài, chỉ cái danh dự. 

-切面 Thiết diện : danh từ toán hình học không gian, chỉ hình bề mặt của một 

vật thể cắt ngang. Section. 

-唾面 Thoả diện : nhổ vào mặt, chỉ sự làm nhục người khác. 

-前面 Tiền diện : mặt trước. 

-書面 Thư diện : bằng chữ, trên giấy tờ, bằng giấy tờ. 

-書面兒破了 Thư diện nhi phá liễu : bề mặt cuốn sách rách rồi. 

-全面 Toàn diện : xét trên toàn thể mọi mặt. 

-桌面 Trác diện : mặt bàn, bề mặt của cái bàn. 

-桌面兒 Trác diện nhi : mặt bàn. 

-裝面 Trang diện : ăn mặc trau chuốt mặt ngoài. 

-呈面 Trình diện : tới gặp để người trên thấy mặt, với ý nghĩa tuân theo 

mệnh lệnh hoặc có tính cách bó buộc, cần thiết. 

-醜面 Xú diện : mặt mũi xấu xí. 

-出頭露面 Xuất đầu lộ diện : ló mặt ra. Chỉ sự ra mắt trước công chúng. 

 

-有靦面目 Hữu đíến diện mục : có vẻ thẹn thùng. 

 

-豆麵 Đậu miến : bột đậu. 

-玉米麵 Ngọc mễ miến : bột ngô. 

-Phao miến : mì ăn liền. Ở nước Tầu gọi là phương tiện miến 方便麵, hay 

khoái thực miến 快食麵, tốc thực miến 速食麵. 

-湯麵 Thang miến : mì nước. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9B%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9B%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A1%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A1%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B1%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B1%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BA%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BA%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BA%B5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%80%9F
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%80%9F
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%BA%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B9%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B9%AF
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枼 Diệp : tấm gỗ mỏng, tấm ván. Cửa sổ. Đời. Thời xưa dùng như 

chữ diệp 葉. 

 
Đồng âm khác nghĩa :  

 

1-葉 Diệp : lá, cánh hoa. Vật có hình dáng giống như lá. Chỉ vật nhỏ nhẹ, 

bồng bềnh như chiếc lá. Viền áo. Tờ giấy. Nghành họ. Họ người. Tên đất. 

2-鍱 Diệp : miếng kim loại đánh mỏng thành lá. 

3-偞 Diệp : chán ghét. Dùng như chữ Diệp 僷. 

4-揲 Diệp : ngăn trong của cái giỏ. Đập dẹp. Xếp, gấp. 

 

Dị âm : 

 

 -鍱 Hiệp : quặng đồng, quặng sắt. 

-揲 Thiệt : dùng tay đếm vật. Một âm khác là Xà :đếm và chia số cỏ thi ra để 

bói quẻ. 

-揲被 Thiệt bị : gấp chăn lại. 

 

 

 

Từ  ghép : 

 

-葉綠素 Diệp lục tố : chất ở trong thực vật, tác dụng với ánh sáng làm nên 

màu xanh của lá. 

-葉脈 Diệp mạch : thớ lá, gân lá. 
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-百葉 Bách diệp : hoa lá cành trùng điệp. Hình dung cây cỏ mọc nhiều và 

tươi tốt. Nhiều tầng lớp chồng chất. Sách lịch. Thời gian lâu dài.  

-柏葉酒 Bách diệp tửu : rượu dầm lá bách. Phong tục ngày xưa cùng uống 

vào dịp nguyên đán để chúc thọ và trừ tà.  

-枝葉 Chi diệp : cành và lá cây. Lời nói rườm rà. Chi tiết, khía cạnh, bộ phận 

sinh thêm ra bên ngoài sự tình. Sự vật phụ thuộc, thứ yếu. Con cháu, dòng dõi. 

Bề tôi, bộ thuộc. 

-迦葉 Ca Diếp : phiên âm tiếng Phạn "kassapa", nghĩa là Ẩm Quang 飲光

uống ánh sang, là tên người, tên Phật. Có nhiều vị mang tên này, chẳng 

hạnMa-Ha Ca-Diếp 摩訶迦葉, một đệ tử xuất sắc của Phật Thích-Ca 釋迦. 

Tên của một đại đệ tử của Phật (Kasyapa). 

-複葉 Phức diệp : lá kép, loại lá cây do nhiều lá nhỏ đính lại mà thành. 

 

-葉綠素 Diệp lục tố : chất ở trong thực vật, tác dụng với ánh sáng làm nên 

màu xanh của lá. 

-葉脈 Diệp mạch : thớ lá, gân lá. 

 

-金鍱子 Kim diệp tử : lá vàng. 

 

 

燁 Diệp : sáng chói, rực rỡ. 

 

-爗 Diệp : vẻ hưng thịnh. Nhiều. 

-曄 Diệp : sáng sủa. Phát đạt, thịnh vượng.  

 
Từ  ghép : 
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-燁燁 Diệp diệp : chói lọi, rực rỡ. Hiển hách. 

 

烕 Diệt : tiêu diệt, làm cho tan mất. 

 

-滅 Diệt : giết. Dập tắt lửa. Mất, tan mất. Tắt. Ngập. Xoá bỏ. Chữ viết khác 

của chữ Diệt 烕 

 

Đồng âm khác nghĩa :  

 

-搣 Diệt : vuốt xuống. Vuốt ve. 

 

Từ  ghép : 

 

-滅燭 Diệt chúc : tắt nến. 

-滅種 Diệt chủng : mất hẳn giòng giống. 

-滅頂 Diệt đỉnh : chỗ nước sâu ngập quá đỉnh đầu. 

-滅度 Diệt độ : tiêu diệt, Phật ngữ :trừ hết phiền não, vượt qua sinh tử, tức tới 

Niết Bàn. 

-滅火 Diệt hoả : tắt lửa. 

-滅火器 Diệt hoả khí : dụng cụ chữa lửa. 

-滅口 Diệt khẩu : giết người để bịt miệng, không cho tiết lộ bí mật. 

-滅裂 Diệt liệt : tan nát, tiêu tan. Phá cho tan nát. 

-滅沒 Diệt một : mất đi, không còn nữa. 

-滅盡天良 Diệt tận thiên lương : táng tận lương tâm. 
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-滅跡 Diệt tích : làm mất dấu vết, chỉ sự ở ẩn. 

-滅族 Diệt tộc : cả going họ bị giết chết hết. 

-滅絕 Diệt tuyệt : mất hết, không còn gì nữa. 

-滅亡 Diệt vong : tiêu diệt hết , không còn gì. 

 

-遏滅 Át diệt : lấp đầy, tắc nghẽn. Ngăn hết, cấm tuyệt. 

-不滅 Bất diệt : không bị tiêu mất, thường còn không bị tiêu diệt. 

-已滅 Dĩ diệt : đã mất,đã bị tiêu diệt, không còn nữa. 

-毀滅 Huỷ diệt : huỷ hoại, phá huỷ. 

-灰滅 Khôi diệt : làm tan biến đi, làm biến thành tro bụi. 

-鹵莽滅裂 Lỗ mãng diệt liệt : càn dở luộm thuộm,  nói kẻ không biết xét kỹ, 

cứ cố làm liều đến nỗi mất cả căn bản. 

-堙滅 Nhân diệt : mất đi, mai một đi. 

-入滅 Nhập diệt : tiếng nhà Phật chỉ sự giải thoát vào tới cõi Niết Bàn. 

-破滅 Phá diệt : làm cho tan nát, mất đi. 

-烹滅 Phanh diệt : giết, trừ đi. 

-仆滅 Phó diệt : chết. Mất đi. Lặn mất. 

-殘滅 Tàn diệt : giết hết.  

-掃滅 Tảo diệt : trừ bỏ hết. 

-寂滅 Tịch diệt : tiếng nhà Phật chỉ sự dứt bỏ được tất cả mọi ràng buộc và 

được giải thoát nhập Niết Bàn. 

-消滅 Tiêu diệt : tiêu huỷ, giết. 
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-除滅 Trừ diệt : làm cho mất hết, không còn gì nữa. 

-絶滅 Tuyệt diệt : mất hết chẳng còn gì. 

-熄滅 Tức diệt : mất đi. Tắt. 

-湮滅 Yên diệt : không còn gì. 

 

 

佻 Diêu : khinh bạc, không hậu. Không trang trọng. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-姚 Diêu : đẹp đẽ, xa xôi. Vẻ mặt đẹp. Họ Diêu, con cháu vua Thuấn. 

2-洮 Diêu : giặt, rửa. Mò vớt. Tên một cái hồ ở tỉnh Giang Tây. 

3-珧 Diêu : con trai biển. 

4-祧 Diêu : khinh bạc, không hậu. Không trang trọng. Làm chậm trễ lại. Đền 

thờ tổ tiên. Từ đường. Người thừa kế đời trước. 

5-銚 Diêu : cái thuổng dùng để xúc đất ruộng. Họ người. 

6-窕 Diêu : xinh đẹp, dung như chữ Diêu 姚. 

 

Dị âm : 

 

-艞 Diệu : thuyền lớn để đi sông, đi biển. 

 

Biến âm : 

 

-洮 Dao : tên cái hồ Ở tỉnh Giang Tô . 
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-銚 Dao : cái dìu nhỏ. Cái bừa lớn. Một âm khác là Điều : cái mác. Còn một 

âm là Điệu : cái siêu, cái ấm chó quai. 

-筄 Diệu : cái màn tre mỏng treo trên sà nhà 

-銚 Điều : cái mâu, cái dáo dài. 

-窕 Điệu : nhàn nhã yên tịnh. Rộng. 

-窕 Khiêu : ung dung nhẹ nhàng, dung như chữ Khiêu 佻. 

-跳 Khiêu : nhảy. Đập, động đậy. Vượt qua. Thoát khỏi, trốn thoát. 

-挑 Khiêu : chọn lựa, kén chọn. Gánh, gồng. Dẫn dụ. Cũng đọc là Khêu, 

thiêu. Một âm khác là Thiểu : gánh vác, đảm đương. Dẫn động, khởi động. 

-艞 Thiếu : miếng ván bắc từ bờ lên đến thuyền để ngưới ta đi lên, xuống 

thuyền. 

 

Từ  ghép : 

 

-佻佻 Diêu diêu : ung dung. Cũng đọc là Khiêu khiêu. 

 

-艞板 Thiếu bản : tấn ván bắc từ thuyền lên bờ khi thuyền cập bến để người 

đi lên, đi xuống. 

 

-弓珧 Cung diêu : tên cung có hai đầu nạm bằng vỏ sò, ngọc trai. 

-江珧 Giang diêu : một giống hải sản, giống con trai, dài hơn một thước, 

trong vỏ đen, giữa có một cái cục thịt tròn, gọi là giang diêu trụ 江珧柱 là 

một món hải sản rất quý. 

 

-跳躍 Khiêu dược : nhảy lên. 
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-挑戰 Khiêu chiến : chọc cho phe địch đem quân ra đánh trận. Gây sự, gây ra 

tranh chấp, cạnh tranh với người khác. 

-挑動 Khiêu động : dẫn khởi, phát ra. Khơi thông, đào sâu. Khích động, xúi 

giục. Động tác chĩa lên trời. 

-挑釁 Khiêu hấn : gây sự, kiếm chuyện tranh chấp.  

-挑花 Khiêu hoa : thêu hoa. 

-挑激 Khiêu kích : gây chuyện, kiếm chuyện. 

 

-挑達 Thao đạt : láu lỉnh, tả cái dáng kẻ khinh bạc không có hậu. 

-挑水 Thiêu thuỷ : gánh nước. 

 

-挑撥 Thiểu bát : khêu chọc cho động đậy. 

-挑燈夜讀 Thiểu đăng dạ độc :  khêu đèn đọc sách ban đêm. 

-挑火 Thiểu hoả : khêu lửa . 

-挑刺 Thiểu thứ : khêu dằm. 

 

-輕佻 Khinh diêu : khinh bạc, lẳng lơ. 

 

搖 Diêu: lay động, lắc, rung, xua, vẫy. Quấy nhiễu. Cũng đọc là Dao. 

Họ người.  

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-遙 Diêu : xa, dài. Cũng đọc là Dao. 

2-窰 Diêu : tục dùng như chữ diêu 窯 : lò gốm. Đồ sành sứ. 
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3-鰩 Diêu : cá bo, thứ cá hay chúi ở dưới bùn. § Có thứ gọi là văn diêu 

ngư 文鰩魚. Cá này bay được nên cũng gọi là phi ngư 飛魚. 

 4-繇 Diêu : tốt tươi. Bài hát dân ca. Ngày xưa dung như chữ 謠 Dao hay chữ  

5-鷂 Diêu : diều mướp, diều hâu. Một giống chim hung ác, giống như chim 

ưng 鷹 nhưng nhỏ hơn. 

 

Dị âm :  

 

-繇 Chựu : lời xem quẻ bói. Quen đọc là chữ Lựu : tốt, tươi. Cũng đọc là Do. 

-謠 Dao : ca dao, đồng dao. Tin đồn, lời đồn đại. 

-徭 Dao : bắt làm việc, bắt phục dịch. Tên một bộ tộc thiểu số thuộc nước 

Tầu : Dao tộc” 瑤族. Họ người. 

-瑤 Dao : một loại ngọc rất đẹp. Sáng sủa, tinh sạch. 

 

Từ  ghép : 

 

-窯姐兒 Diêu thư nhi : gái điếm. 

 

-謠言 Dao ngôn : lời hát lưu truyền trong dân gian. Lời đồn đại. Lời nói 

không bằng cớ. 

-謠傳 Dao truyền : tin đồn, lời đồn nhảm. 

-謠俗 Dao tục : có nghĩa như phong tục. 

 

-徭役 Dao dịch : làm việc nặng nhọc. 
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- 瑤琴 Dao cầm : đàn khảm ngọc. 

-瑤章 Dao chương : một loại ngọc đẹp để tỷ dụ các vật quý hiếm, cũng chỉ 

lời khen văn từ trân quý của một người. 

-瑤臺 Dao đài : lâu đài làm bằng loại ngọc dao, chỉ nơi ở của thần tiên. 

-瑤亭 Dao đình :tước hiệu của Hồ Sĩ Đống, danh sĩ đời Lê mạt, tức Dao 

Đình Hầu. 

-瑤池 Dao trì : ao ngọc. Chỉ cái ao trong vườn thượng uyển. Cũng chỉ cái ao 

của bà tiên Tây Vương mẫu. 

 

-磚窯  Chuyên diêu : lò gạch. 

-煤窯 Môi diêu : mỏ than đá. 

-瓦窯 Ngõa diêu : lò sành, lò ngói. 

-御窯 Ngự diêu : đồ gốm dành cho vua dùng. 

-石灰窯 Thạch hôi diêu : lò nung đá vôi. 

 

-逍遙 Tiêu diêu : sống ung dung , tự tại. An nhàn tự tại, không bó buộc. 

 

-歌謠 Ca dao : bài hát có vần, có nhạc. Bài hát lưu truyền trong dân gian. 

-民謠 Dân dao : bài hát trong  dân gian. 

-童謠 Đồng dao : bài hát của trẻ con. 

-風謠 Phong dao : bài hát ngắn lưu truyền trong dân gian, mô tả nếp sống 

theo thói quen có từ lâu đời của  một địa phương. 

-造謠 Tạo dao : phao tin nhảm, không bằng cớ. 

-造謠言 Tạo dao ngôn : tung ra lời đồn đại với một mục đích nào đó. 
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曜 Diệu : bóng sáng mặt trời. Mặt trời, mặt trăng, sao đều gọi là diệu. 

Chiếu sáng, rọi sáng. Hiển thị, huyễn diệu. 
 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-燿 Diệu : soi, rọi. Cháy sáng. 

2-耀 Diệu : rọi sáng, sáng soi, sáng ở chỗ này soi tới chỗ kia gọi là diệu.  Vẻ 

vang, rực rỡ, cái gì của mình được hưởng mà người khác lấy làm hâm mộ 

thèm thuồng là diệu. 

 

Từ  ghép :  

 

-照耀 Chiếu diệu : chiếu sáng, chiếu rọi. Rực rỡ chói lọi. 

-熠燿 Dập diệu : sáng rực. Cũng đọc là Tập diệu : rực rỡ, chói lọi. 

-焜燿 Hỗn diệu : chiếu sáng. Chói lọi, rực rỡ. Một tên khác của con đom 

đóm. 

 

由 Do: do, bởi vì. Ban đầu, nguyên lai. Nguyên nhân, duyên cớ. Cơ 

hội, cơ duyên. Cây cối mọc cành nhánh gọi là Do, vì thế mà có ý chỉ 

manh nha, bắt đầu sinh ra chuyện khác. Cùng nghĩa với chữ Do 猶. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

-鈾 Do : nguyên tố hóa học (uranium, U). 

javascript:animation('923e');
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-蚰 Do : cũng đọc là Du. Xem chữ do diên ở dưới. 

 

Biến âm : 

 

-油 Du : dầu, phàm chất gì lỏng mà có thể đốt cháy được đều gọi là du.  Ùn 

ùn, tả cái cảnh nhiều mạnh. 

-柚 Dữu : Cây dữu (cây quýt quả nhỏ). Một thứ cây có quả ăn được.  Một âm 

là trục. Cái thoi, đồ dùng để dệt. 

 

Từ  ghép : 

 

-由北 到 西 Do Bắc đáo Tây : từ bắc tới tây. 

-夷由 Di do : ngần ngại không quyết định.  Cũng viết là Di do 夷猶. Tương 

tự như do dự 猶豫. 

-由由 Do do : vẻ tự đắc. Vẻ ngần ngừ không quyết. 

-由單 Do đơn : nộp thuế có giấy biên lai. 

-由來 Do lai : do đâu mà tới.  

-由此可知 Do thử khả tri : bởi đó có thể biết. 

-由衷 Do trung :tự đáy lòng. 

 

-蚰蜒  Do diên (Du diên) :một thứ sâu bọ giống như rết, thân có đốt, mình 

vàng, đầu có sừng, chân nhỏ và dài, sống chỗ ẩm thấp, ăn tiểu trùng, có ích 

cho nhà nông. Tên khoa học là Scutigera coleoptrata. 

 

-豆油 Đậu du : dầu đậu. 

-火油 Hoả du : dầu hỏa. 
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-摘由 Trích do : trích lấy các phần đại khái ở trong văn thư. 

 

楢   Do : Cây gỗ mềm, dùng làm vành xe và lấy lửa được.(Từ Điển 

Thiều Trửu). Cây Do (Quercoideae), gỗ chắc và dai, dùng chế khí cụ. 

(Từ điển trích dẫn, Hán Việt Từ điển). 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-猶 Do : giống như. Còn, lại còn. Con do, giống như con khỉ, tính hay  nghi 

ngờ, nghe tiếng người leo ngay lên cây, không thấy người mới lại xuống. 

Cũng như. Đạo, con đường. Mưu, mưu chước. Có thể, có thể được. Lúc lắc 

đong đưa. Ngõ hầu. Dáng ung dung thư thả. Dáng tươi cười.  Họ người. Mưu, 

cùng nghĩa với chữ du 猷. Càn bậy, cùng nghĩa với chữ dụ 瘉. Bởi, do, cùng 

nghĩa với chữ do 由.  

2-揂 Do : che chở. 

3-蕕 Do : tên một loài cỏ có mùi hôi. Chỉ người xấu, kém cỏi. 

 

Biến âm : 

 

-莤 Du : tên chỉ cây cỏ lác, mọc ở nước. Một âm khác là Súc : lọc bỏ bã rượu 

để có rượu trong. 

-猷 Du : Mưu kế, mưu mô, mưu lược.. Hình vẽ, họa đồ. Tiếng than (phát ngữ 

từ). Ðạo. Vẽ. Dùng làm tiếng than thở. Họ người. 

-蕕 Du : Cỏ du, lá như răng cưa, hoa tía hơi xanh, thường mọc ở đồng dưới 

chân núi, mùi rất hôi, cho nên hay dùng để ví với kẻ tiểu nhân. Cỏ du tên là 

Caryopteris  

-輶 Du  : Cái xe nhẹ. Nhẹ. 



765 

 

-蝤 Du : Cùng nghĩa với chữ du 蝣. Còn có 2 âm khác là Tù và Tưu xem 

nghĩa trong Từ ghép. 

-猶 Dứu : chó con. 

 

Biến âm : 

 

-揂 Thu, Tù : tụ họp. 

 

Từ  ghép : 

 

-猶猶 Do do : dáng nhàn nhã thong thả, ung dung. 

-猶豫 Do dự : ngần ngừ không quyết định, không quả quyết dứt khoát làm 

cái gì đó. 

-猶舆 Do dư : cùng nghĩa như Do dự. 

-猶可 Do khả : còn được. Cũng tạm được. 

-猶女 Do nữ : cháu gái. 

-猶太 Do Thái : tên nước Israel. 

-猶子 Do tử : cháu trai con của chú hay bác.. 

 

-伯夷叔齊 Bá Di Thúc Tề : Bá Di 伯夷 người đời Thương 商, con của vua 

nước chư hầu Cô Trúc 孤竹. Vua chết lập di chiếu truyền ngôi cho người em 

của Bá Di là Thúc Tề 叔齊. Thúc Tề không chịu lên ngôi, nhường lại cho anh, 

Bá Di cũng nhường lại cho em. Thúc Tề bèn bỏ nước trốn đi cho anh làm vua, 

nhưng Bá Di cũng bỏ nước mà đi. Sau Võ Vương 武王, nhà Chu 周 đem quân 

diệt nhà Thương, Thúc Tề vì lòng trung với nhà Thương, đón đường níu 

cương ngựa Vũ Vương mà ngăn cản nhưng không được. Nhà Thương bị diệt, 
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anh em Bá Di Thúc Tề dắt nhau lên núi Thú Dương 首陽 hái rau vi mà ăn, bị 

chết đói. 

-波羅夷 Ba La Di : Phiên âm tiếng Phạn (pārājika ), chỉ tội nặng trong giới 

luật nhà Phật. Bị trục xuất nếu phạm các tội giết, trộm cắp, hành dâm, nói dối 

là đã đạt Thánh quả. 

-冰夷 Băng Di : tên chỉ vị thuỷ thần. Tức “Bằng Di” 馮夷, theo truyền thuyết 

là hà thần 河神 thần sông. Cũng gọi là Hà Bá 河伯. 

-混夷 Côn di : một nhánh của chủng tộc “Tây Nhung” 西戎, nay ở vào 

khoảng tỉnh “Thiểm Tây” 陝西 (Trung Quốc). 

-夷延 Di diên :chậm chạp, kéo dài. Địa thế bằng phẳng, khoảng khoát. 

-夷猶, 夷由 Di do : ngần ngừ không giám quyết định. 

-夷愉 Di du : vui vẻ trong lòng. 

-夷狄 Di địch : ngày xưa, chỉ những dân tộc chưa "khai hóa" ở phía đông và 

phía bắc Trung Quốc, ám chỉ những dân tộc thấp kém, có nghĩa như mọi rợ. 

-夷考其行 Di khảo kỳ hành : lấy lòng công bằng mà xét sự hành vi của 

người. 

-夷落 Di lạc : chỉ dân tộc thiểu số. 

-夷為平地 Di vi bình địa : làm thành đất bằng phẳng. Ý nói dẹp hết mọi 

chướng ngại. 

-化險為夷 Hóa hiểm vi di : biến nguy thành an. 

-畎夷 Khuyển di : tên một giống dân thiểu số ở miền cực Tây nước Tầu thời 

cổ. 

-凌夷 Lăng di : suy vi, suy bại, sa sút.  Cũng viết là lăng di 陵夷, lăng di 淩

夷. 
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-蠻夷 Man di : người Tầu thời xưa gọi dân tộc ở phía Nam là Man, ở phía 

Đông là Di. Chỉ chung các dân tộc thiểu số bán khai. Hiểu với nghĩa Mọi rợ. 

-攘夷 Nhương di : đuổi giặc ngoại xâm. 

-芟夷 Sam di : cắt cỏ, phạt cỏ. 

-誅夷 Tru di : giết hết, không để sót lại một ai. 

 

-輶軒 Du hiên : loại xe nhẹ của sứ giả do thiên tử sai đi . 

 

-薰蕕不同器 Huân du bất đồng khí : cỏ thơm và cỏ hôi không để cùng một 

đồ chứa, ý nói quân tử tiểu nhân không cùng ở với nhau được. 

 

-蝤蠐 Tù tề : nhộng (ấu trùng 幼蟲) của sâu gỗ. Sắc nó trắng nõn, cho nên 

người xưa ví với cổ đàn bà. 

-蝤蛑 Tưu mâu : cua gai, một loài cua bể. 

 

 

 

盈 Doanh : tràn đầy, sung mãn. Dư thừa. Thò dài, vươn dài ra.Tiến 

lên. Họ người. : Cái đồ đựng đầy. Dùng như chữ Doanh 嬴. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-楹 Doanh : cột  nhà. Cái cột chính trong nhà. Đơn vị thời xưa dung để đếm 

số gian nhà. 

 

Từ   ghép : 
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-盈溢 Doanh dật : tràn đầy. 

-盈盈 Doanh doanh : nhởn nhơ, tả cái dáng con gái yêu kiều. Nông trờ, nước 

nông mà trong. 

-盈餘 Doanh dư : đã đủ số rồi mà lại còn thừa, thừa thãi. Lời ra, có lời. 

-盈虚 Doanh hư : đầy và vơi, chỉ sự thay đổi ở đời. 

-盈虧 Doanh khuy : đầy đủ và thiếu hụt, cùng nghĩa như Doanh hư. 

-盈缺 Doanh khuyết : đầy và lẹm vào, cùng nghĩa như Doanh hư. 

-盈滿 Doanh mãn : tràn đầy, đầy đủ. 

-盈貫 Doanh quán : tội lỗi đầy đầu, nhiều tội ác. 

-盈縮 Doanh xúc : duỗi ra và co vào. Chỉ sự tùy trường hợp ở đời mà cách 

cư xử biến đổi đi. 
 

-楹聯 Doanh liên : câu đối dán trên cột nhà. 

 

-惡貫滿盈 Ác quán mãn doanh :cái xấu điều ác đã đầy, ý nói tội ác đã quá 

nhiều. 

-衍盈 Diễn doanh : đầy đủ, dư giả. 

-滿盈 Mãn doanh : đầy đủ, không còn thiếu gì. 

-人道惡盈而好謙 Nhân đạo ác doanh nhi hảo khiêm: đạo người ghét kẻ 

kiêu căng tự mãn mà thích kẻ khiêm tốn. 

-豐盈 Phong danh : nhiều và đầy. Chỉ giầu có dư giả. Cũng chỉ sự được 

mùa. 

-貫盈 Quán doanh : đầy chuỗi, đầy sâu. Chỉ tội ác quá nhiều. 

-嫢盈 Quy doanh : giận dữ. 
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-幾楹 Kỷ doanh : tính xem nhà có mấy gian. 

-一楹 Nhất doanh : một gian nhà. 

 

嬴  Doanh : hơn, thắng. Dư thừa. Đầy. Gánh vác. Họ người. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-瀛 Doanh : biển lớn (đại dương). Ao, hồ lớn. Họ người. 

2-籝 Doanh : lồng tre; ống đũa. Cái giỏ lớn đan bằng tre. 

3-攍 Doanh : gánh vác công việc. 

 

Từ  ghép : 

 

-瀛洲 Doanh châu : tên một trong ba ngọn núi có tiên ở, trong biển Bột hải ( 

hai ngọn kia là Bồng Lai và Phương Trượng ). Chỉ nơi tiên ở. Ngày nay có 

nghĩa là các gia quyến nhà người khác. 

-瀛海 Doanh hải : biển lớn. 

-瀛寰 Doanh hoàn : thiên hạ, bốn biển muôn nước. 

-瀛眷 Doanh quyến: ca tụng như dòng dõi nhà tiên vậy. 

 

-嬴虛 Doanh hư  : đầy đủ và trống không. 

-嬴土 Doanh thổ : vùng đất bằng phẳng, phì nhiêu. 

-嬴縮 Doanh túc : hành động và ẩn dật, duỗi ra và co lại, gập lúc hành động 

thì hành động, gập lúc dừng thì dừng. 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%80%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%80%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%80%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%80%9B
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-瀛洲 Doanh châu  :ngày xưa cho là chỗ tiên ở. 

-瀛寰 Doanh hoàn : trái đất, địa cầu; thiên hạ, bốn bể muôn nước.  

-瀛眷 Doanh quyến : tiếng tôn xưng gia đình thân thuộc của người khác, 

nghĩa là ca tụng như dòng dõi nhà tiên vậy. 

 

 

贏 Doanh : lợi ích thu được. Thừa thãi, dư thừa, kiếm được lời nhiều 

gọi là doanh. Nới lỏng, khoan hoãn. Chậm trễ. Quá. Sáng tỏ. Tiếp 

đãi. Gánh vác. Thắn, hơn. Được, đánh bạc được gọi là doanh 贏, thua 

gọi là thâu 輸. Tên một ấp ngày xưa nay thược tỉnh Sơn Đông. 

 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-籯 Doanh : Cái hòm đóng bằng tre. 

 

Từ  ghép : 

 

-贏輸 Doanh du : ăn và thua, nói về việc đánh bạc. 

-贏縮 Doanh túc: có thừa và không đầy đủ; tiến lên và co rút lại. 

 

容    Dong : xin xem phần chữ Dung. 

 

庸 Dong  : xin xem phần chữ Dung. 
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油  Du  : Tinh dầu, dầu, phàm chất gì lỏng mà có thể đốt cháy được; 

dầu mỡ lấy từ động vật hay thực vật. Trơn chu. Ùn ùn lên, tả cái vẻ 

nhiều mạnh. Món lợi thêm, món béo bở. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-蚰 Du : một loại sâu nhiều chân. 

2-怞 Du : rung động, lay động. 

 

Dị  âm : 

 

-釉 Dứu : Men sứ. Men bóng sáng tô lên đồ sành sứ.  

-鼬 Dứu  : Con chồn, con sóc. Một giống thú mình dài hơn một thước, có con 

sắc đỏ kềnh kệch, có con sắc vàng, bốn chân nhỏ mà ngắn, lúc đi vẫn khuất 

khúc tự do, cho nên nên chui qua hang hốc như rắn được, tài bắt chuột, đêm 

hay bắt trộm gà ăn thịt, hễ bị đuổi quẫn quá thì trong lỗ đít phun ra một thứ 

hơi rất thối hăng, khiến cho người khó chịu mà không đuổi nữa, tục gọi là 

hoàng thử lang 黃鼠狼 hay tì tử 貔子, lông dùng làm bút gọi là lang hào 狼

毫. 

-柚 Dữu: Cây dữu (cây quýt quả nhỏ), tên một loại cây gần giống cây cam, 

mọc nhiều ở miền Nam Trung Quốc. Một thứ cây có quả ăn được.  

Một âm khác là trục : cái thoi, đồ dùng để dệt. Khúc gỗ tròn để xoay, để lăn, 

để cán. 

 

Từ  ghép : 

 

-蚰蜒 Du diên : một thứ sâu bọ (lat. Scutigera coleoptrata), giống như rết, 

thân có đốt, mình vàng, đầu có sừng, chân nhỏ và dài, sống chỗ ẩm thấp, ăn 
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tiểu trùng, có ích cho nhà nông. Còn gọi là tị thế trùng 鼻涕蟲, khoát du 蛞

蝓. 

-油油 Du du  : trôi chảy, bóng loáng. Vẻ kính cẩn hòa nhã. Dáng cung kính. 

-油腔滑調 Du khang hoạt : khéo mồm khéo miệng. 

-油綠 Du lục : xanh bóng, xanh mướt. 

-油麻 Du ma : tên gọi khác của cây mè (vừng) hồ ma. 

-油素 Du tố : lụa láng, lụa bóng. Lụa trắng mặt lụa bóng láng. 

-油子 Du tử : người lịch duyệt, lõi đời, xảo trá. 

 

-怞怞 Du du : lo lắng trong lòng. 

 

-柚木 Trục mộc : cây tếch, gỗ tếch. 

 

-薄荷油 Bạc hà du : dầu bạc hà. Peppermint oil. 

-柏油 Bách du : nhựa đường. 

-膏藥油 子 Cao dược du tử : thuốc cao. 

-脂油 Chi du : dầu mỡ, v.v.  

-豆油 Đậu du : dầu đậu. 

-加油 Gia du : thêm dầu, ý chỉ cố gắng tiến lên. Tiếng dùng để khuyến khích 

thúc giục người khác.  

-加油站 Gia du trạm : trạm xăng dầu. 

-花生油 Hoa sanh du : dầu đậu phộng. 

-火油 Hỏa du : dầu hỏa. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%BC%BB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%BC%BB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%9F%B2
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%9B%9E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%9B%9E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%9B%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B2%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B2%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BB%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BB%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B2%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B2%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9F%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9F%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%86%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%86%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B2%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8A%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8A%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B2%B9
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-香油 Hương du : chỉ chung các thứ dầu có mùi thơm. 

-老油子 Lão du tử : tên giảo hoạt, tay lõi đời. 

-抹油 Mạt du : bôi dầu, xoa dầu, xức dầu, xức dầu thơm (nước hoa). 

-煤油 Môi du : dầu mỏ. 

-奶油 Nãi du : bơ. Butter. Cũng viết : Nãi du 嬭油. 

-魚肝油 Ngư can du : dầu gan cá, một loại thuốc bổ. 

-採油 Thái du : lấy dầu, chiết xuất dầu. 

-豬油 Trư du : mỡ heo. 

 

-蜒蚰 Diên du : con sên. 

 

-青釉瓷瓶 Thanh dứu từ bình : bình sứ men xanh. 

 

 

斿   Du  : nổi lên trên mặt nước. Bơi. Lèo cờ. Phấp phới. Lang thang 

tự do. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-游 Du : bơi, bơi trên mặt nước. Không hợp sự thật. Lông bông. Không có 

căn cứ mà hay đổi dời. Ngắm xem cho thích tâm tình. Nhàn tản, tản mát. Đi 

chơi. Nay thông dụng dùng chữ du 遊. Họ người. 

2-遊 Du : đi; đi từ nơi này qua nơi khác. Trôi nổi,lông bông. Đi chơi. Rong 

chơi. Giao thiệp, chơi với người khác. 

3-蝣 Du : xem chữ Phù du ở dưới. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%85%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%85%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B1%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B1%AC
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Dị âm : 

 

-斿 Lưu : cái léo cờ, giải cờ, tua cờ. Ngày xưa, viên ngọc đeo thòng cuống củ 

mũ miện . 

 

Từ  ghép : 

 

-游民 Du dân : những kẻ lười biếng, dân lang thang nay đây mai đó không 

nghề nghiệp. 

-游移 Du di : do dự, gặp việc mà cứ chần chừ không quyết, không có ý 

hướng nhất định. 

 -游衍 Du diễn : phóng túng rộng rãi. 

 -游弈 Du dịch : đi tuần tra. 

-游揚 Du dương : âm thanh trầm bổng, véo von. 

-游蕩 Du đãng : đi chơi không làm việc đàng hoàng gì cả, chỉ dông dài lêu 

lổng. 

-游艇 Du đĩnh : Thuyền dung để đi lu lịch của người giầu, du  thuyền. Yacht. 

-游幸 Du hạnh : chỉ đế vương hoặc hậu phi xuất du. 

-游俠 Du hiệp : kẻ chuộng sức mạnh, thích kết giao bạn bè để làm việc 

nghĩa. 

-游騎 Du kỵ : lính cưỡi ngựa đi tuần. Đánh đột xuất. 

-游龍 Du long : dáng dấp mềm mại uyển chuyển, như rồng bơi. 

-游言 Du ngôn : lời nói lông bông, không thực tế. 

-游日 Du nhật : ngày rảnh rỗi. 
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-游女 Du nữ : người con gái ra khỏi nhà, đi xa nhà. 

-游土 Du thổ : tay không. Kẻ lười biếng vô nghề nghiệp. 

-游說 Du thuyết : đi các nơi dùng lời nói để thuyết phục người ta đi theo 

đường lối của mình. 

-游食 Du thực : kẻ lo ăn mà không chịu làm việc lương thiện. 

-游子 Du tử : kẻ xa nhà. 

-游泳 Du vịnh : bơi lội. Môn thể dục bơi lội. 

 

-遊豫 Du dự : rong chơi vui vẻ. 

-遊蕩 Du đãng : rong chơi phóng túng, không chịu làm ăn. Cũng viết là 游蕩

. 

-遊行 Du hành : đi chơi. 

-遊戲 Du hí : ngao du, đi đây đi đó. 

-遊學 Du học : đi học xa.  

-遊客 Du khách : lữ khách, người ở xa nhà. Người đi xa. Người đi chơi xa. 

Người đi chơi, ngắm xem. 

-遊擊 Du kích : một nhóm người tự động thành lập một toán quân nhỏ để 

đánh chống quân xâm lược. Guerrilla : a member of a small independent 

group taking part in irregular fighting, typically against larger regular forces.. 

-遊記 Du ký : ghi chép điều tai nghe mắt thấy nhân dịp đi xa. 

-遊邏 Du la : đi tuần. Đi vòng vòng để xem xét sự tình. 

-遊覽 Du lãm : đi chơi, ngắm cảnh. 

-遊離 Du li : lìa ra, rời ra. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B8%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B8%B8
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-遊歷 Du lịch : đi qua nhiều nơi. Đi chơi qua nhiều nơi. 

-遊牧 Du mục : chăn nuôi súc vật từ nơi này qua nơi khác. Nói về các bộ lạc 

sống bằng nghề chăn nuôi và không có chỗ cư ngụ cố định. 

-遊獵 Du nạp : đi các nơi để săn thú. 

-遊頑 Du ngoạn : đi xa để ngắm cảnh đẹp. 

-遊人 Du nhân : người đi xa. Người đi chơi. 

-遊惰 Du nọa : lười biếng, ham chơi, không chịu làm ăn. 

-遊方僧 Du phương tăng : thầy tu đi từ nơi sang nơi khác mà hành đạo. 

-遊觀 Du quan : đi xa để xem xét. 

-遊山 Du sơn : đi chơi thăm cảnh núi non. 

-遊春 Du Xuân : đi chơi ngắm cảnh mùa Xuân. 

-遊園 Du viên : đi dạo trong vườn, v.v. 

 

-下游 Hạ du  : dòng nước ở phần dưới thấp xa nguồn. 

-上游 Thượng du : phần sông ở gần nguồn. 

-優游 Ưu du : nhàn nhã tự lấy làm thích. 

 

-交遊 Giao du : bạn bè qua lại tới lui với nhau. Cũng viết là “giao du” 交游. 

-浪遊 Lãng du : rong chơi không gò bó. 

-旅遊 Lữ du : đi ngao du, đi du lịch. 

-夢遊 Mộng du : nằm mơ thấy mình rong chơi đây đó — Tên một bệnh về 

thần kinh, người bệnh đang ngủ, vụt ngồi dậy, có những hành động kì quái, 

nhưng sáng hôm sau không nhớ gì. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%A4
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-敖遊 Ngao du : đi rong chơi. Dạo chơi nơi này nơi khác. Cũng viết là 遨遊 

Ngao du. 

-雅遊 Nhã du : rong chơi đây đó tìm thú thanh cao. 

-閒遊 Nhàn du : rong chơi thong thả. 

-泛遊 Phiếm du : đi chơi nơi này nơi kia, không nhất đ5nh phải tới nơi nào. 

-漂遊 Phiêu du : rong chơi đó đây. 

-倦遊 Quyện du : Chán cuộc vui chơi. Chán ngán sự bạt thiệp bôn ba. Cũng 

chỉ sự làm quan phương xa nhớ nhà. Chán ngán mệt mỏi việc làm quan. Cũng 

viết là “quyện du” 倦游. 

-西遊 Tây du : đi về phía Tây. Chỉ tới chuyện đi tới các nước Âu-Mỹ. 

-清遊 Thanh du : rong chơi trong cảnh sang sủa đẹp đẽ. 

-仙遊 Tiên du : đi tìm tiên học Đạo. Ngày xưa chỉ vong linh, tức là đã đi về 

cõi tiên. Cũng chỉ người đã chết . Tên một huyện ở Phúc Kiến. 

-雲遊 Vân du : đi đây đi đó như đám mây trôi. Chỉ nhà sư đi các nơi. 

-遠遊 Viễn du : đi chơi xa. 

 

-蜉蝣 Phù du : tên một loài côn trùng nhỏ, có cánh chỉ sống được vài giờ 

đồng hồ, còn gọi là con thiêu thân, vì thấy bóng đèn là nó bay thẳng vào mà 

chết. Vì thế người ta mới ví cái đời người ngắn ngủi là kiếp phù du 蜉蝣. 

俞  Du : phải, vâng, lời, nói đáp lại.Tiếng trả lời ưng thuận, tục viết 

là 兪. Khoét thân cây làm thuyền. Họ người. Tên một nước nhỏ ngày 

xưa nay thuộc tỉnh Sơn Đông. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%80%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%80%A6
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1-隃 Du : vượt qua, leo qua. Tên đất cổ, vốn là huyện Du my 隃糜, đời Hán, 

nay thuộc tỉnh Thiểm Tây. Một âm khác là Diêu : xa. 

2-偷 Du : ăn trộm, ăn cắp. Ngầm, lén lút. Tạm bợ, qua loa, cẩu thả tranh thủ 

thời giờ. 

3-喻 Du : vui vẻ, thống khoái. 

4-媮 Du : an hưởng, cầu sống cho yên thân, sống tạm bợ.  5-榆 Du : cây du . 

Gỗ rất chắc, dùng để chế tạo khí cụ hoặc kiến trúc. Tên khoa học  Ulmaceae. 

6-歈 Du : bài hát, ca dao. Lối hát xứ Ngô. 

7-毹 Du : xem chữ cù du ở dưới. 

8-羭 Du : con dê đực. 

9-窬 Du : đào tường, khoét ngạch. Lỗ nhỏ trên cửa. Chui qua, leo qua. 

10-牏 Du : Tấm ván ngắn để đắp tường. Hố, lỗ. 

11-愉 Du  : vui vẻ. Cao hứng. Hòa duyệt.Thanh âm thư hoãn. Biểu thị đáp 

ứng, đồng ý.  

12-諭 Du : bảo, người trên bảo người dưới gọi là dụ. Hiểu dụ, tỏ rõ ý nghĩa. 

Tỏ. Thí dụ. 

13-褕 Du : đẹp, hoa mỹ. 

14-输 Du : chở, vận tải, tiếp dẫn, biếu, đưa cho 

Biến âm : 

-俞 Dũ : khỏi bệnh. Tên một nước nhỏ ngày xưa, nay thuộc tỉnh Sơn Đông, 

Tầu. 

 

-喻 Dụ : nói rõ, hiểu rõ, thí dụ. Họ người. 

 

Dị âm : 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%A6%86
javascript:animation('6b48');
javascript:animation('6bf9');
javascript:animation('8915');
javascript:animation('4fde');
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-偷 Thâu : thu, thâu tóm. 

-媮 Thâu : khéo léo. Cẩu thả, tạm bợ. Phù phiếm. Khinh thị, coi thường. 

-愉 Thâu  : cẩu thả, tạm bợ. 

-输 Thâu : chở đồ đi. Nộp, đưa đồ. Thua bạc. 

-輸 Thâu, Thú : vận chuyển, chuyên chở.  

-前 Tiền : trước. Phía trước. 

-湔 Tiền : rửa cho sạch. Một âm là Tiên : tên con sông Tiên thuộc tình Tứ 

Xuyên. Một âm khác là Tiễn : bắn tung toé. 

-葥 Tiền : xem chữ Xa tiền ở dưới. Rubus palmatus. 

 

 

Từ ghép : 

 

-媮樂 Du lạc : ham điều vui sướng. 

-媮食 Du thực : ham ăn uống vui sướng. 

-姁媮 Hu du : đẹp. Vui hoà. 

-嗙喻 Bang dụ : tiếng la hét. 

-告喻 Cáo dụ : nói cho dân chúng biết rõ về một việc gì đó. 

-比喻 Tỷ dụ : giống như, tương tự như, ví dụ. 

-偷安 Thâu an : ăn xổi ở thì. 

-偷換 Thâu hoán : lén đổi. 

-偷懶 Thâu lãn : uể oải, mệt mỏi. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%81%B7
javascript:animation('8f38');
javascript:animation('524d');
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%81%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%81%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%81%B7
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-偷空 Thâu không : tranh thủ thời gian. 

-偷看 Thâu khán : nhìn trộm. 

-偷偷摸摸 Thâu thâu mạc mạc : lén lút, dấu giếm, không giám để ngưới 

khác biết. 

-偷竊 Thâu thiết : ăn  cắp, ăn trộm. 

-偷聽 Thâu thính : nghe trộm. 

 

-隃麋 Du My (Yúmí): tên đất thời cổ thuộc huyện Thiên Dương, tỉnh Thiểm 

Tây nước Tầu ngày nay, nơi sản xuất mực, vì vậy những từ Du my, Mi 

hoàn 麋丸 là chỉ chỉ mực viết. 

 

-褕衣甘食 Du y cam thực : ham mặc áo đẹp, tham ăn món ngon.  

 

-输送Thâu tống : chở đi, đưa đi. Cũng viết là thâu tống 輸送. 

-输出Thâu xuất : chở ra, đưa ra. Cũng viết là thâu xuất 輸出. 

 

-輸贏 Thâu doanh : thua được. 

-輸血 Thâu huyết : tiếp máu. 

 

-前編 Tiền biên : quyển trước. 

 

-前輩 Tiền bối : lớp người đi trước. 

-前緣 Tiền duyên : duyên phận cấu kết trong quá khứ.  
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-前導 Tiền đạo : người đi trước dẫn đường; khi quan lại xuất hành, gọi nghi 

trượng mở đường. 

-前提 Tiền đề : điều kiện ban đầu. Phần phải được chú ý trước tiên, bộ phận 

trọng yếu nhất. 

-前定 Tiền định : chuẩn bị, sắp đặt sẵn. Thuyết số mệnh theo đó mọi sự đều 

được an bài sẵn.  

-前途 Tiền đồ : chặng đường sắp đến, chặng đường trước mặt. 

-前後 Tiền hậu : mặt trước và mặt sau. Trước sau ( biểu thị thời gian bao lâu) 

-前賢 Tiền hiền : người hiền trước. 

-前鏡 Tiền kính : tấm gương lúc trước, chỉ việc đã xẩy ra, đáng cho lấy làm 

gương. 

-前例 Tiền lệ : luật lệ đã có trước rồi. 

-前路 Tiền lộ : con đường trước mặt. Tỷ dụ năm tháng đã qua, hoặc năm 

tháng sắp tới. Cảnh huống tương lai. 

-前門 Tiền môn : cổng trước.  

-前額 Tiền ngạch : cái trán. 

-前言 Tiền ngôn : lời giới thiệu, lời dẫn dắt. 

-前人 Tiền nhân : người lớp trước. 

-前任 Tiền nhiệm : người giữ chức vụ trước. 

-前年 Tiền niên : năm kia, năm trước. 

-前冤 Tiền oan : điều ngang trái đau khổ xảy ra từ kiếp trước, gây nên hậu 

quả xấu ở kiếp này.  

-前鋒 Tiền phong : cánh quân đi rước. Người chủ yếu đảm nhiệm tiến công 

trong cuộc tranh đua thể thao đá banh, bóng rổ, v.v. 
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-前夫 Tiền Phu : người chồng trước. 

-前史 Tiền sử : thời đại tối cổ, trước khi con người biết ghi chép những sự 

việc xảy ra. 

-前身 Tiền thân : đời trước. Trạng huống có trước đó (bao gồm tên gọi, dạng thức, 

v.v.). 

-前世 Tiền thế : thời đại trước. Kiếp trước. 

-前天 Tiền thiên : ngày hôm kia. 

-前夕 Tiền tịch : ngày hôm kia. 

-前程 Tiền trình : con đường trước mặt. Chỉ công danh chức vị. Đặc chỉ hôn 

nhân. Tiền chi tiêu. 

-前朝 Tiền triều : đời trước. Triều đại trước. 

-前轍 Tiền triệt : vết bánh xe đi trước. Chỉ việc lấy làm gương những sai lầm 

hoặc dạy bảo có từ trước. Chỉ tác phẩm của tiền nhân. 

-前運 Tiền vận : số mạng lúc còn trẻ. 

 

-氍毹 Cù du : thảm trải đất dệt bằng lông. 

 

-窺窬 Khuy du : nhìn lén, ngó trộm. Dòm ngó. 

-穿窬 Xuyên du : đục tường, khoét vách vào nhà người ta mà ăn trộm. 

 

-認輸 Nhận thâu : chịu thua. 

-捐輸 Quyên thâu : quyên cho. 

 

-枌榆 Phần du : chỉ làng xóm, quê nhà. 
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-桑榆 Tang du : phương tây, chỗ mặt trời lặn gần sát đất.  

 

-奮往直前 Phấn vãng trực tiền : gắng gỏi bước lên trước. 

 

-之前 Chi tiền : trước khi. 

-以前 Dĩ tiền : trước, về trước. Chỉ thời kì sớm hơn hiện tại hoặc một thời 

điểm nào đó.  Khi trước, dĩ vãng. 

-面前 Diện tiền : trước mặt. 

-空前 Không tiền : từ trước không hề có. 

-門前 Môn tiền : phía trước cửa nhà. 

-目前 Mục tiền : trước mắt, gần ngay đó. Hiện tại, bây giờ. 

-午前 Ngọ tiền : trước 12 giờ trưa. 

-眼前 Nhãn tiền : ngay trước mắt. 

-日前 Nhật tiền : một hôm trước, cách đây vài ngày, bữa trước. 

-佛前 Phật tiền : Trước bàn thờ Phật. 

-產前 Sản tiền : thời gian có thai, trước khi sinh đẻ. 

-生前 Sinh tiền : lúc trước, khi còn sống (nói về người đã chết). 

-在前 Tại tiền : ở đằng trước, ở phía trước. 

-先前 Tiên tiền : ở trước, đứng trước. 

-前進 Tiên tiến : tiến lên trước. 

 

-小前提 Tiểu tiền đề : trong phép tam đoạn luận gồm có ba bộ phận: đại tiền 

đề 大前提, tiểu tiền đề 小前提 và kết luận 結論. Đại tiền đề là nguyên tắc 
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cơ bản. Tiểu tiền đề là trường hợp đặc thù. Kết luận là ứng dụng đại tiền 

đề vào tiểu tiền đề. 

-從前 Tòng tiền : trước đây, về trước. 

-陣前 Trận tiền : trước trận, ngay tại chỗ đánh nhau. 

-帳前 Trướng tiền : ở trước nơi vị võ tướng làm việc. 

-無前 Vô tiền : lúc trước chưa từng có. 

-車前 Xa tiền : một loại cỏ dung làm thuốc, cây Mã đề, cây Xa tiền. Còn viết 

là 莗葥 Xa tiền. 

-传输Truyền thâu : truyền đi, chuyển đi, phát đi. 

-运输Vận thâu :  vận tải, chuyên chở.  

 

- 廁牏 Xí du : hố phân. 

 

- 襜褕 Xiêm du : áo đơn có vạt thẳng. 

 

兪 Du : phải, vâng. Tiếng trả lời với ý là ưng thuận. Dùng như chữ 

Du 俞. 

 

1-渝 Du : thay đổi, biến đổi. Thêm lên. Tên riêng của huyện Ba (Châu Du) 

thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Đó cũng là tên riêng của thành phố Trùng Khánh 重慶. 

2-揄 Du : dẫn, dắt, kéo. Treo, mắc.Trêu ghẹo đùa bỡn. 

3-逾 Du : Vượt qua. Hơn. Càng. 

4-瑜 Du : trong hòn ngọc chỗ trong suốt đẹp nhất. Vẻ sang đẹp của ngọc. 

5-蝓 Du : xem chữ Khoát du ở dưới. 
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6-覦  Du : Muốn được.  

7-踰 Du  : leo qua, trèo qua, vượt qua. Xa. 

 

Biến  âm : 

 

-俞 Dũ : khỏi bệnh. 

-愈 Dũ  : Hơn. Càng.  

-癒 Dũ : Ốm khỏi. Cũng viết là 愈 hay 瘉. 

-喻 Dụ : bảo rõ, chỉ rõ. Ví dụ. 

-諭 Dụ  : bảo, người trên bảo người dưới gọi là dụ. Hiểu dụ, tỏ rõ ý nghĩa. Tỏ. 

Thí dụ. 

 

Từ  ghép : 

 

-兪兪 Du du : vẻ thung dung tự tại. 

 

-俞允 Du duẫn : phụng chỉ vua đã ưng cho. Cho phép. Đồng ý.  

-渝 益 Du ích : thêm lên. 

-渝平 Du bình : thay đổi từ ác, xấu đổi ra tốt đẹp. 

-渝盟 Du minh : thay đổi điều đã thề ước. Bội ước. 

-隃麋 Du My (Yúmí): tên đất thời cổ thuộc huyện Thiên Dương, tỉnh Thiểm 

Tây nước Tầu ngày nay, nơi sản xuất mực, vì vậy những từ Du my, Mi 

hoàn 麋丸 là chỉ chỉ mực viết. 

-逾河 Du hà : vượt qua sông.  
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-瑜伽 Du già : tiếng Phạm (yoga), nghĩa là ngồi yên lặng nghĩ, chứng được 

sức thần bí mật để trừ ma chứng đạo, cứu khắp chúng sinh.  

-瑜伽僧 Du già tăng : sư đi cúng đám. 

 

-揄揚 Du dương : khen ngợi, tán dự.  

  

-不渝 Bất du : không biến đổi . Thay đổi lời thề ước.  

 

-瑾瑜 Cẩn du : một thứ ngọc đẹp. 

 

 

-揶揄 Gia du  : trêu ghẹo, chế diễu, trào lộng. 

-覬覦 Ký du : dòm dỏ. 

-蛞蝓 Khoát du : con sên. 

 

-桑榆 Tang du : phương tây, chỗ mặt trời lặn gần sát đất.  

 

臾   Du  : khoảnh khắc ngắn ngủi, mau chóng. Chốc lát. Nghỉ một 

chút. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-諛 Du  : nịnh hót, a dua, xu nịnh. 

2-腴 Du  : tốt tươi, đầy đặn. Mầu mỡ.bụng mập sệ, chỗ sệ bụng, chỗ thịt béo 

nhũn đều gọi là du. Béo mập đẹp đẽ, màu mỡ. Ruột lợn, ruột chó. 
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3-萸 Du : cây dương đào (dogwood); xem chữ Thù du ở dưới. Dogwood. 

4-楰 Du : tên một loài cây. 

 

Biến  âm : 

 

-臾 Dũ : tên một loại cung cổ cán cong. 

-瘐 Dũ  : bệnh lo buồn ưu uất, người hiền thất chí mang bệnh lo sầu (âu sầu). 

Héo hắt. 

 

Dị  âm : 

 

-臾 Dũng : cách viết khác của chữ Dũng 慂 có nghĩa là : khuyên, giục. 

-惥 Dũng  : khuyên. Xem chữ dũng 慂. 

-庾 Dữu  : cái vựa, kho không có nhà phủ ở trên , kho chứa ngoài trời không 

có mái che. Nước chảy quanh kho chứa lúa, gạo. Đơn vị đo lường thời cổ 1 

dữu bằng 16 đấu. Họ người. 

 

 

Từ  ghép : 

 

-腴膏 Du cao : chỉ sự giầu có, phong phú,. ví dụ với sự màu mỡ giàu có. 

-諛墓 Du mộ  : lời văn bia ở mộ khen tặng quá đáng, không đúng sự thật. 

-瘐死 Dũ tử : đói rét hoặc bệnh hoạn mà chết, vì đói rét mà chết. Người ở tù 

đói rét hay mắc bệnh mà chết. Chỉ cây cỏ không có ánh mặt trời khô héo mà 

chết. 

-阿諛 A du : siểm nịnh, bợ đỡ.  
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-膏腴 Cao du : đất ruộng tốt. 

-吳茱萸 Ngô thù du : cây Ngô thù du (dùng để làm thuốc) 

-茱萸 Thù du : cây thù du. Có ba thứ, một thứ gọi là Ngô thù du 吳茱萸 

dùng làm thuốc, một thứ gọi là Thực thù du 食茱萸 dùng pha đồ ăn, một thứ 

gọi là Sơn thù du 山茱萸. 

-須臾 Tu du : chốc lát, giây lát, khoảnh khắc. Khoảng thời gian rất ngắn. 

 

 

允  Duẫn  : thành thực. Xứng đáng. Phải chăng. Đồng ý. Chấp thuận. 

Họ người. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-狁 Duẫn  : tên nước. Xem chữ Hiểm duẫn ở dưới.  

 

Dị  âm : 

 

-允 Doãn : tin tưởng thành thực. Thỏa đáng. Kẻ nịnh hót. Bằng lòng hứa cho. 

-吮 Duyện  : mút, liếm, hút. Ho húng hắng, ho từng tiếng một. 

-沇 Duyện  : chảy ra, dáng nước chảy, chảy khắp. Dáng chim thú chạy. Tên 

sông Duyện phát nguyên ở tỉnh Hà Nam. 

-馻 Duyện : lông ngựa mọc ngược chiều. 

-兗 Duyện : châu Duyện thuộc tỉnh Sơn Đông và Trực Lệ, nước Tầu. Tên 

một trong chín châu thời cổ Trung Hoa, gồm địa phận Tây Nam Bộ tỉnh Hà 

Bắc và Tây Bắc Bộ tỉnh Sơn Đông ngày nay. Cũng gọi là Duyện châu. Cũng 

đọc là duyễn: 兗州縣 : huyện Duyễn Châu. 
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Từ  ghép : 

 

-允當 Doãn đáng : công bình, thích đáng, thỏa đáng, yên ổn mọi buẫn. 

-允許 Doãn hứa : chấp nhận bằng lòng. 

-允納 Doãn nạp : tiếp thụ, thâu nhận. 

-允諾 Doãn nặc : hứa hẹn bằng lòng. 

-吮乳 Duyện nhũ : mút sữa. 

 

-平允 Bình duẫn : xử đoán công bằng,  phải chăng. 

-應允 Ứng duẫn : đồng ý, chấp thuận, cho phép.  

 

-玁狁 Hiểm duẫn : tên gọi nước Hung Nô thời Chu, ở phía bắc Trung 

Quốc. A tribe of Scythian nomads. 

 

 

尹 Duẫn  : trị, chính. Sửa trị, Trị lý. Thành tín. Tên quan, chức trùm 

trưởng một khu vực hành chánh. 

 
Biến  âm : 
 

-笋 Duẩn : tục dùng như chữ duẩn 筍 : Măng tre. Cây tre non. Cái sà ngang 

để treo chuông khánh.  

Một âm là tấn. Cái xe bằng trúc. 

 

Dị  âm : 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%87%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%87%89
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-尹 Doãn : Trị dân, sửa trị. Chức quan, ngày xưa có nhiều chức quan có chữ 

Doãn như Sư doãn, Lệnh doãn, Yêm doãn. Thành thực tin tưởng. Họ người. 

 

Từ  ghép : 

 

-縣尹 Huyện duẫn : quan huyện. 

-孚尹 Phu doãn : thành thực, tin tưởng. 

-師尹 Sư duẫn : quan tướng quốc. 

 

-玉筍 Ngọc duẫn : búp măng mọc, chỉ ngón tay thon đẹp của phụ nữ Ý chỉ 

nhiều người tài giỏi như măng ngọc. Đời Đường Lý Tông tuyển được nhiều 

danh sĩ. Người đương thời gọi là Ngọc Duẫn.  

 

矞   Duật  : rực rỡ, tốt đẹp. Sợ hãi. Dối giả. Đâm bằng dùi. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-遹 Duật : noi theo, tuân theo, nối theo. Dùng làm chữ phát ngữ ở đầu câu, 

nghĩa là bèn, là thửa. Cong queo, tà vạy, vòng trở lại. Họ người. 

2-霱 Duật  : mây lành, mây nhiều mầu sắc. Dáng sợ hãi. 

3-鷸 Duật : chim dẽ giun, chim phỉ thúy, chim trả, chim bói cá; một giống 

chim mỏ dài, ngoài đầu mỏ thì rắn, trong có da mỏng bao bọc, lưng sắc như 

tro, có hoa trắng, ngực và bụng trắng toát, hay ở ngoài đồng ăn sâu, cá nhỏ. 

Dáng chim bay mau. 

4-繘 Duật : sợi dây kéo nước. 

5-驈 Duật : một loài ngựa quý, ngựa ô chân trắng. 

 

Dị  âm : 
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-裔 Duệ  : dòng dõi; đất ngoài biên thuỳ. Tên gọi chung các giống mọi rợ. 

 

Từ  ghép : 

 

-霱雲 Duật vân : mây có 3 sắc, dáng mây lành. 

-矞宇 Duật vũ : quỷ quyệt. 

 

 

曳   Duệ : kéo, dắt. Kiệt lực, mỏi mệt, khốn đốn. Trì độ. Uể oải. 

 
Đồng âm đồng nghĩa : 

 

1-拽 Duệ : ném, lôi kéo, túm. Ccùng nghĩa như chữ duệ 曳. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-洩 Duệ : thư thả, an nhàn. Vui sướng. Lộ ra, hiện ra. 

 

Biến   âm : 

 

-洩 Tiết: bài trừ; thẩm thoát ra ngoài (khí, chất lỏng, hơi). Để lộ, thấu lộ. 

Ngớt, yên, phát tán. Giảm bớt. Rỉ ra. 

 

Từ  ghép : 

 

-曳白 Duệ bạch : để trắng trang giấy, không biết viết gì. 

-曳踵 Duệ chủng : kéo lê gót chân, đi lệt bệt, không nhấc nổi gót chân. 
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-拽不動 Duệ bất động : kéo không nổi. 

-拽住 Duệ trụ : túm chặt. 

 

-洩洩 Duệ duệ : thư thả ôn hòa, vui vẻ hả hê. 

 

-牽曳 Khiên duệ : dẫn dắt. 

-拖曳 Tha duệ : lôi kéo, dẫn đi, kéo đi. 

 

-洩毒 Tiết độc : tống cái độc ra ngoài. 

-洩恨 Tiết hận : phát thoát ra ngoài bớt lòng phẫn hận. 

-洩漏 Tiết lậu : tiết lậu ra ngoài, rò rỉ ra ngoài. Chẩy thấm ra ngoài. Để hở ra, 

lộ ra cho mọi người biết. 

-洩露 Tiết lộ : cùng nghĩa như tiết lậu ở trên. 

-洩密 Tiết mật : để lộ ra sự bí mật. 

 

呭 Duệ : nhiều lời. Lắm mồm. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-抴 Duệ : dẫn tới. Đưa tới. Miếng gỗ ở cạnh thuyền. Mạn thuyền, Cái mái 

chèo. 

2-枻 Duệ : cái mái chèo. Đồ dùng uốn cây cung cho thẳng lại, giữ sức cứng. 

3-泄 Duệ : thoát, chảy ra ngoài. Để lộ ra ngoài. Tiết lộ ra. Phát tiết ra. Tạp 

nhạp. Nhờn láo, nhăn nhở. Cũng đọc là Tiết. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8B%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8B%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8B%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8B%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8B%BD
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Biến âm : 

 

-枻 Tiết : dụng cụ làm cho vật ngay ngắn và cân bằng. 

 

Từ ghép  : 

 

-泄泄 Duệ duệ : trễ tràng. 

 

-泄露 Tiết lộ : hở lộ sự việc ra. 

-泄憤 Tiết phẫn : trút giận. 

-檠枻 Kình duệ : khí cụ để điều chỉnh cung tên. 

 

-嘔泄 Ấu tiết : thổ tả. 

-排泄 Bài tiết : cho chảy ra, chỉ sự tống các chất cặn bã ra khỏi cơ thể. 

-排泄器 Bài tiết khí : chỉ chung các cơ quan trong người có nhiệm vụ bài tiết 

chất cặ ạn gan, phổi, thận… 

-排泄器官 Bài tiết khí quan : khí quan trong cơ thể sinh vật có nhiệm vụ 

thải ra bên ngoài các chất cặn bã, như: gan, thận, tuyến mồ hôi, v.v. 

-分泄 Phân tiết : chảy ra ngoài. 

-發泄 Phát tiết : lọt ra ngoài, bày lộ ra ngoài. 

 

-鼓枻而去 Cổ duệ nhi khứ : gõ mái chèo mà đi. 

 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B3%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B3%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B3%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B3%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B3%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B3%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AA%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AA%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8E%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8E%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8E%92%E6%B3%84%E5%99%A8%E5%AE%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8E%92%E6%B3%84%E5%99%A8%E5%AE%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BC%E6%B3%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BC%E6%B3%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BC%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BC%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%80%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%80%8C
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庸 Dung : dùng. Thường. Công lao. Ngu hèn. Há. Làm thuê. Việc 

mệt nhọc. Nguy, thua. Há sao, sao vậy. Một phép thuế nhà Ðường, 

bắt dân làm việc cho nhà vua. Kẻ làm thuêCó khi dùng làm tiếng trợ 

ngữ. Cái thành, cũng như chữ dong 墉. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-傭 Dung  : Làm thuê. Làm việc nặng nhọc cho người. Cũng đọc là Dong 

hay Dũng. 

2-鄘 Dung  : tường thành nhỏ. Tên một nước chư hầu đời Chu nay còn di tích 

ở tỉnh Hà Nam. 

3-墉 Dung  : cái thành nhỏ. Bức tường nhỏ xây trên mặt thành. Tường cao 

đắp bằng đất. Ðắp đất làm tường vách cũng gọi là dung, chỗ tường phía bắc 

trong nhà cũng gọi là dung. 

4-鏞 Dung : cái chuông lớn, một thứ nhạc khí thời cổ. 

5-鱅 Dung : cá dóng, cá mè hoa. 

6-慵 Dung : mệt mỏi lười biếng. 

7-鷛 Dung : con cò nước. 

8-滽 Dung : tên con sông Dung , thuộc tỉnh Hà Nam, nước Tầu. 

 

 

Dị  âm : 

 

-慵 Thung : Lười nhác, trễ biếng. Tục quen đọc là chữ dong. 

 

Từ  ghép : 
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-庸醫 Dung y : người học nghề y mà không tinh thông, tầm thường về y 

thuật. 

-庸行 Dung hành :sự làm thường.  

-庸言 Dung ngôn :lời nói thường. 

-庸才 Dung tài : khả năng tầm thường. 

 

-傭保 Dung bảo : người đi làm thuê cho người khác. 

-傭兵 Dung binh : dùng tiền chiêu mộ quân lính, như loại lính đánh thuê vì 

tiền. 

-傭耕 Dung canh : người đi cầy ruộng thuê cho người khác. 

-傭工 Dung công : thợ làm thuê. Người thợ làm công cho chủ. 

-傭錢 Dung tiền : tiền trả cho người làm thuê. 

 

-庸行 Dung hành :sự làm thường.  

-庸言 Dung ngôn :lời nói thường. 

-庸人 Dung nhân :người tầm thường. 

 

-慵困 Dung khốn : mệt mỏi. 

-慵懶 Dung lãn : lười biếng. 

 

-僱傭 Cố dung : người làm mướn. 

-乳傭 Nhũ dung : người vú em. 

-書傭 Thư dung : người viết thuê, người viết mướn. 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%85%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%85%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%85%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%85%B5
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-登庸 Đăng dung : cất lên ngôi mà dùng. 

-酬庸 Thù dung : đền công.  

 

容  Dung : rộng rãi. Bao dong. Chịu đựng. Nghi dung, dáng dấp, 

dáng vẻ. Lời nói giúp lời. Nên. Được. Có thể. Hoặc là. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-傛 Dung : cảm thấy không yên trong lòng. 

2-溶 Dung : nước mông mênh. Làm cho vật chất tan thành nước. 

3-鎔 Dung : Nấu chảy. Lấy lửa nung cho loài kim chảy ra. Cái khuôn đúc đồ. 

Một loại mâu, vũ khí cổ. 

4-熔 Dung : nóng chẩy; cách viết khác của chữ Dung 鎔. 

5-蓉 Dung : cây hoa Phù dung. 

6-榕 Dung : cây dung, một loài cây như cây si. 

 

Biến  âm : 

 

-嵱 Dũng : chập chùng; núi chập chùng. 

 

Từ  ghép : 

 

-容隱 Dung ẩn : bao bọc, che chở cho kẻ làm điều xấu. 

-容質 Dung chất : dáng dấp và tính cách. Mặt mũi cử chỉ. 

-容止 Dung chỉ : vẻ dáng uy nghi. 

-容易 Dung dị : dễ dàng; chỉ tính tình xuề xòa. Khinh thường, tùy tiện. 
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-容容 Dung dung : dáng hòa đồng. 

-容行 Dung hạnh : vẻ mặt và tính nết, hai trong tứ đức của người đàn bà 

theo quan niệm thời xưa. 

-容花 Dung hoa : sắc mặt đẹp. 

-容合 Dung hợp : làm cho đều hòa.  

-容量 Dung lượng : sức chứa được vật. Thể tích. 

-容貌 Dung mạo : vẻ mặt. 

-容納 Dung nạp : chịu nhận. Thâu nhận. 

-容顏 Dung nhan : vẻ mặt, tướng mạo.. 

-容人 Dung nhân : rộng lượng với người. 

-容忍 Dung nhẫn : có lòng rộng rãi và giỏi chịu đựng.Bao dung và nhẫn nại. 

-容日 Dung nhật : đợi ngày.  

-容觀 Dung quan : vẻ mặt dáng dấp bên ngoài. Vẻ mặt dáng dấp, dung mạo 

nghi thái. Mỹ quan. 

 

-容光 Dung quang :  sắc thái, phong thái. Kẽ hở nhỏ. Vẻ mặt, phong thái. 

Trang sức, trang điểm. Dáng vẻ của cảnh vật. Ánh sáng, quang huy. 

-容色 Dung sắc :  sắc mặt, vẻ đẹp của gương mặt. Dung mạo và nhan sắc. 

Thần sắc vui hòa, dáng mạo ôn hòa.  

-容膝 Dung tất : chứa được cái đầu gối, chỉ ngôi nhà quá nhỏ hẹp. 

-容積 Dung tích : khối chứa được vật , cùng nghĩa như Dung lượng. 

-容接 Dung tiếp : tính cách khó khăn, không muốn tiếp đãi người mà phải 

chịu nhịn tiếp đãi. 
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-容態 Dung thái : vẻ mặt và cử chỉ bên ngoài. 

-容身 Dung thân : ở yên, sống yên. 

-容恕 Dung thứ : loàng dạ rộng rãi, coi người như mình. 

 

-溶溶 Dung dung  : nước mông mênh. Rộng mênh mông. 

-溶液 Dung dịch : chất lỏng có chứa chất hòa tan ở trong (solution). 

-溶度 Dung độ : độ nóng để một chất chẩy thành nước, tức độ nóng chẩy. 

-溶解 Dung giải : tan, hòa tan. Tan ra trong chất lỏng. (dissolution) 

-溶媒 Dung môi : chất lỏng có thể hòa tan chất khác (solvent, dissolution). 

 

-熔岩 Dung nham : khoáng chất nóng chẩy do núi lửa phun ra. 

-傛傛 Dung dung :  không yên. 

 

-嵱嵷 Dũng tủng : núi chập chùng. 

 

-阿取容 A thủ dung : a dua phụng thừa để lấy lòng người khác. 

-音容 Âm dung : tiếng nói và dáng người. 

-包容 Bao dung : khoan dung, khoan thứ. Dung nạp. 

-改容 Cải dung : biến sắc mặt, động dung. Sửa đổi dung mạo, giả trang. 

-真容 Chân dung : dung mạo thật. Cũng chỉ hình mặt người nặn tượng, chụp 

ảnh hoặc vẽ ra. 

-整容 Chỉnh dung : nghiêm sắc mặt, chỉnh túc nghi dung. Tục lệ ngày xưa 

con gái trang điểm trước khi xuất giá. Giải phẫu sửa chữa khuyết tật trên mặt, 

sửa sắc đẹp bằng thủ thuật. 
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-冶容 Dã dung : trang điểm lộng lẫy. Dung mạo xinh đẹp. 

-動容 Động dung : đổi sắc mặt, biến sắc. Thường chỉ có ý xúc động. Động 

tác và nghi dung. Lay động. 

-喜容 Hỷ dung : nét mặt vui mừng. Hình tượng, chân dung. 

-內容 Nội dung : các thứ đựng ở trong một vật kiện. Thật chất hoặc ý nghĩa 

chứa đựng bên trong sự vật. Ý nghĩa hoặc tinh thần bao hàm trong một tác 

phẩm văn chương hoặc nghệ thuật. 

-儀容 Nghi dung : vẻ mặt, nét mặt, dáng vẻ cử chỉ.  

-芙蓉 Phù dung : cây hoa Phù dung. 

-取容 Thủ dung : lấy lòng người khác để cầu cạnh, nhờ vả. 

-笑容 Tiếu dung : vẻ mặt tươi cười. 

-雍容 Ung dung : thong thả, không gấp vội. Chậm chạp, hoãn mạn. Trang 

trọng, uy nghi. 
 

 

 

帷  Duy  : Cái màn che, dùng vải hay lụa khâu thành từng bức che 

cho kín bề trong, màn vây chung quanh che lại. Bức trướng. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 
 

1-惟 Duy : suy nghĩ, nghĩ mưu kế. Ấy là, làm, chỉ có một mình. Do ở. Và, 

với. Tuy dù. Chữ trợ tử : Lời nói mở đầu, hay ở giữa câu. Nghĩa là bui. Cùng 

nghĩa với chữ tuy 雖. Họ người. 

2-維 Duy  : Suy nghĩ, lo lắng. Buộc lại, liên kết lại. Dây buộc lọng xe. Góc. 

Là. Dây buộc ngựa. Mép lưới, bốn giường lưới. Bên bờ cõi nước cũng gọi là 



800 

 

duy. Phàm vật gì nhỏ mà dài đều gọi là duy. Bui, tiếng đệm. Cũng như chữ 

duy 惟 hay 唯. Chữ trợ từ dùng ở đầu câu hay giữa câu. 

3-唯 Duy : một mình. Do, vì. Dù vậy, tuy. Chỉ có, nhưng. Ðộc chỉ, bui, cũng 

như chữ duy 惟. Trợ từ. 

4-濰 Duy  : sông Duy 濰河(Duy hà), ở tỉnh Sơn Đông. 

5-罹 Duy : lo lắng, lo âu, buồn khổ. Lòng dạ rối bời. 

 

Biến  âm : 

 

-雓 Dư : gà con mới nở. 

-唯 Dụy : Dạ, tiếng thưa lại ngay. Lời vâng dạ. 

-蜼 Dụy : con khỉ đuôi dài. Cũng đọc là Dữu hay Vị. 

 

Dị  âm : 

 

-罹 Ly  : lo, lo lắng trong lòng. Gặp, mắc, người bị mắc hoạn nạn gọi là ly. Ta 

quen đọc là chữ duy. 

 

Từ  ghép : 

 

-帷喔 Duy ác : màn trướng trong quân đội, nơi bàn luận quân cơ. 

-帷堂 Duy đường : vây màn trong nhà, dùng trong tang lễ. 

-帷簿不修 Duy hạ bất tu : không biết cách trị trong gia đình. 

-帷幕 Duy mạc : màn trướng. 

-帷裳 Duy thường : quần áo mặc trong tế lễ triều đình. Xe của phụ nữ thời 

xưa. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BF%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BF%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B8%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B8%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
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-唯唯 Duy dụy : vâng vâng dạ dạ. Cùng nghĩa như 唯唯 Duy dụy 

 -唯己 Duy kỷ : chỉ biết phần mình, chỉ biết vì mình, ích kỷ. 

-唯理 Duy lý : thiên về ải, về sự suy nghĩ lập luận của trí óc. 

-唯美 Duy mỹ : chỉ biết theo vẻ đẹp (thường là vẻ đẹp hình thức). 

-唯一 Duy nhất : chỉ có một mình. 

-唯我 Duy ngã : vì mình, chỉ biết có mình, ích kỷ. 

-唯心 Duy tâm : chữ nhà Phật, tất cả sự vật đều do tâm phát sinh. 

-唯他 Duy tha : thiên về người khác hơn là về chính mình. 

-唯實 Duy thực : chỉ biết tới sự thật ở ngoài đời thực. 

-唯識 Duy thức : tiếng nhà Phật, chỉ có cái tinh thần phân biệt được chư 

pháp, chỉ có “thức” 識, các pháp đều từ “thức” mà sinh ra, không có gì nằm 

ngoài “thức”. Tên gọi tắt của kinh sách Phật giáo “Nhị thập duy thức luận” 二

十唯識論. 

-唯物 Duy vật : thiên về vật chất, và chỉ biết có vật chất thôi chối bỏ tôn linh. 

 

-惟兮 Duy hề : tiếng than. 

-惟命是聽 Duy mệnh thị thính : chỉ nghe theo lệnh, bảo gì nghe nấy. 

-惟一政策 Duy nhất chính sách : chỉ có một chánh sách. 

-惟我獨尊 Duy ngã độc tôn : chỉ có ta là nhất.  

 

-維舟 Duy chu  : buộc thuyền ở bến; buộc liền 4 cái thuyền lại. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AD%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%94%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%94%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AB%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%83%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%83%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%83%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%83%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%94%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%94%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%83%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%83%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8D%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8D%A8
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-維揚 Duy dương : tức Dương Châu. 

-維斗 Duy đẩu : sao Bắc Đẩu. 

-維縶 Duy hệ : lien kết, ràng buộc giữ gìn cho khỏi đổ hỏng.   

-維那 Duy na : vị tăng coi giữ tăng chúng trong chùa. 

-維新 Duy tân : theo mới, đổi mới. 

-維持 Duy trì : gìn giữ bảo vệ. 

-維修 Duy tu : bảo trì và sửa chữa. 

 

-罹病  Ly bệnh : mắc bệnh. 

-罹禍 Ly họa : bị nạn, gặp tai vạ. 

 

-八維 Bát duy : dây buộc chống giữ tứ giác tứ phương.  

-綱維 Cương duy : tỉ dụ pháp độ, kỉ cương. Giữ gìn, hộ trì. Nhà sư trông coi 

các việc trong chùa. 

 

-坤維 Khôn duy : bên đất. 

-天維 Thiên duy : bên trời. 

-四維 Tứ duy : bốn phương. 

 

-恭惟 Cung duy : kính nhớ, khiêm từ đối với bậc trên. Cũng có nghĩa là xưng 

tụng, bợ đỡ. Cũng viết là cung duy 恭維. 

-伏惟 Phục duy : cúi đầu suy nghĩ. Tiếng kẻ dưới tỏ ý tôn kính người trên, 

thường dùng trong tấu chương, thư tín. 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BD%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BD%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BD%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BD%B9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%81%AD
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%81%AD
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-思惟 Tư duy : suy xét. Cũng viết là tư duy 思惟. 

-車帷 Xa duy : màn xe. 

 

緣 Duyên : nguyên cớ, nguyên do. Cơ hội. Nhân vì. Noi theo. Mối 

ràng buộc được định sẵn. Cái nhân kết thành cái gì đó. Thuật ngữ 

Phật giáo : cho rằng vì “nhân” mà được “quả” là “duyên”. Vòng 

quanh, men quanh theo. Đường viền áo quần. Hem, margin; reason, 

cause; karma, fate.  

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-櫞 Duyên : một giống cây như cây chanh, trái màu vàng. Vỏ trái, hoa, lá 

dùng làm chất thuốc thơm. Xem chữ Cẩu duyên ở dưới. 

2-蝝 Duyên : ấu trùng của con châu chấu. The larva of locust.  

 

Biến  âm : 

 

-緣 Duyến : đường viền áo. Trang sức men theo viền áo. 

-掾 Duyện  : men theo. Thuộc quan. Chức quan phó phụ thuộc giúp đỡ quan 

lớn.  

 

Từ  ghép : 

 

-緣故 Duyên cố : duyên cớ; lý do, nguyên do. Nhà Phật cho vì nhân mà được 

quả là duyên. 

-緣由 Duyên do : dùng như chữ Duyên cố. 

-緣諧 Duyên hài : sự hòa hợp giữa vợ chồng. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%80%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%80%9D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%80%9D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%80%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BB%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BB%8A
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-緣起 Duyên khởi : nguyên nhân sinh ra sự việc. Chữ nhà Phật : tất cả sự 

việc trên đời đều có nguyên do đưa tới. 

-緣力 Duyên lực : chữ nhà Phật : cái sức do nguyên do đưa tới. 

-緣木求魚 Duyên mộc cầu ngư : leo cây tìm cá, ám chỉ việc làm viển vông. 

-緣法 Duyên pháp : noi theo phép tắc cũ. 

-緣分 Duyên phận : cái số phận đã định. Cuộc đời đã có những mối ràng 

buộc được định trước. Mối ràng buộc vợ chồng được định trước. 

-緣飭 Duyên sức : trang sức đẹp đẽ. 

-緣情 Duyên tình : mối ràng buộc vợ chồng và lòng yêu thương. 

-緣坐 Duyên tọa : bị tội lây, bị liên lụy. 

 

-櫞江 Duyên giang : vùng đất dọc theo sông. 

-櫞河 Duyên hà : dùng như chữ Duyên giang. 

-櫞海 Duyên hải : vùng đất dọc theo bờ biển. 

 

-掾屬 Duyện thuộc : chức quan giúp việc quan chánh. 

 

-枸櫞 Cẩu duyên : tên cây; quả cẩu duyên dùng làm vị thuốc. 

-機緣 Cơ duyên : thuật ngữ Phật giáo : Căn cơ và nhân duyên. 

-夤緣 Di duyên : nương cậy, liên lạc. Cầu thân với nhà quyền quý. 

-化緣 Hóa duyên : nhân duyên hóa độ chúng sinh. Phật hoặc Bồ-tát đến thế 

gian giáo hóa chúng sinh. Tăng ni, đạo sĩ xin người bố thí, nhờ bố thí mà 

người tạo duyên lành với tiên phật, nên gọi là hóa duyên 化緣 

Chỉ việc thầy tăng đi quyên tiền. Cũng gọi là “mộ hóa” 募化, “cầu hóa” 求化. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B7%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B7%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%82
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8C%96
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8C%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8B%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8B%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%82
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-有緣 Hữu duyên : có sự ràng buộc sẵn với nhau. 

-結緣 Kết duyên : thắt chặt mối rang buộc đã được định sẵn từ trước, chỉ việc 

thành vợ chồng với nhau. 

-來緣 Lai duyên : thuật ngữ Phật giáo: Nhân duyên kiếp sau. 

-良緣 Lương duyên : mối ràng buộc tốt lành đã được định sẵn từ trước giữa 

người này với người khác. Chỉ duyên vợ chồng. 

-募緣 Mộ duyên : tăng ni xin bố thí. 

-業緣 Nghiệp duyên : mối ràng buộc giữa việc làm của kiếp trước và kiếp 

sau. 

-因緣 Nhân duyên : chỉ lí do chính và các điều kiện phụ giúp thêm trong luật 

Nhân quả (nhân, tiếng Phạn "hetu"; duyên, tiếng Phạn "prātyaya"). 

-法緣 Pháp duyên : mối ràng buộc với giáo lý của Phật, chỉ việc đi tu. 

-攀緣 Phàn duyên : leo, trèo lên. Nương tựa, nhờ cậy. Kéo, lôi. Thuật ngữ 

Phật giáo :  Tâm tùy theo ngoại cảnh mà chạy nhảy biến hóa không yên. 

-分緣 Phận duyên : phận đã được định sẵn tùy theo nhân duyên trong quá 

khứ. 

-事緣 Sự duyên : cái nguyên nhân gây nên việc. 

-天緣 Thiên duyên : mối ràng buộc vợ chồng do trời định.  

-前緣 Tiền duyên : duyên phận cấu kết trong quá khứ.  

-情緣 Tình duyên : mối ràng buộc yêu đương giữa trai gái. 

-丞掾 Thừa duyện : Chức quan giúp việc cho quan chánh. 

-塵緣 Trần duyên : mối ràng buộc vợ chồng ở cõi đời. 

-宿緣 Túc duyên : mối ràng buộc có từ kiếp trước. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9B%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9B%A0
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-晚緣 Vãn duyên : mối ràng buộc muộn màng, ý nói gặp nhau trong lúc tuổi 

già. 

-無緣 Vô duyên : không có mối ràng buộc được định sẵn từ trước, nên không 

được gặp gỡ, được gần nhau. 

 

-旁緣 Bàng duyến : liên kết với nhau, nương tựa lẫn nhau.  

 

 

悅  Duyệt : Đẹp lòng, vui thích, phấn khởi. Làm cho vui thích. Yêu 

thích. Phục tòng. Họ Duyệt. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-說 Duyệt : vui vẻ. Vui lòng, đẹp lòng. Đã dự định, có tính toán trước. 

 Cùng nghĩa với chữ 悅. Các âm khác là Thuyết và Thuế. 

2-閱 Duyệt :Xem xét, kiểm nghiệm, thị sát. Từng trải, trải qua, kinh qua. 

Dung dưỡng. Bẩm thụ. Tóm, gom lại. Đọc, xem.  

 

Từ  kép : 

 

-悅口 Duyệt khẩu : ngon miệng. 

-悅目 Duyệt mục : đẹp mắt. 

-悅耳 Duyệt nhĩ : vui tai. 

-悅服 Duyệt phục : vui lòng mà theo. 

-悅心 Duyệt tâm : vui lòng. 

 

javascript:animation('6085');
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-閱報 Duyệt báo : xem báo. 

-閱兵 Duyệt binh : xem xét binh lính tập luyện.  

-閱卷 Duyệt quyển : xem xét quyển bài.  

-閱書 Duyệt thư : đọc sách.  

 

-閥閱 Phiệt duyệt : lệ thời cổ, công thần có công trạng thì được viết công 

trạng đó dán trước cửa nhà, ờ phía trái thì gọi là Phiệt, phía phải gọi là Duyệt. 

Chỉ gia đình công thần. Sau chỉ gia đình quyền thế. 
 

-呈閱  : đưa lên để người trên coi qua. 

 

甬  Dũng : tên đất, tên gọi khác của huyện Cẩn, tỉnh Chiết Giang, vì 

có con sông Dũng chẩy qua. Cái cán chuông. Đường ngựa chạy. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-俑 Dũng  : tượng gỗ. Pho tượng gỗ tạo hình người chết, để chôn theo người 

chết theo tục cổ. 

2-涌 Dũng  : vọt, nước suối chảy vọt ra. 

3-恿 Dũng  : cũng như chữ dũng 慂. instigate, incite; to alarm  

4-桶 Dũng  : cái thùng gỗ vuông dùng để đong, ngày nay thùng tròn cũng gọi 

là Dũng dùng để đánh nước. 

5-踊 Dũng  : nhảy dựng lên. Lên cao. 

6-悀 Dũng : giận dữ. 

7-蛹 Dũng : loại côn trùng đang lột xác. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=閱
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=閱
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=閱
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=閱
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=閱
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=閱
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=閱
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=閱
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=閥
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Từ  kép : 

 

-甬道 Dũng đạo : lối giữa, ngày xưa quan đi, đắp đường cao hơn hai bên. 

Con đường thông chồng nhau trên không. Con đường hai bên xây tường dành 

cho vua đi, người bên ngoài không nhìn thấy. Ngày nay có nghĩa là con đường 

ở giữa sân nhà. 

 

-踊躍 Dũng dược : nhảy nhót. Hăng hái làm việc. Nhẩy cẫng lên vì vui 

sướng. 

-踊貴 Dũng quý : cao vọt lên, giá hàng cao lên. Hình phạt bị chặt chân thời 

cổ. 

 

-桶裙 Dũng quần : cái quần như cái thùng, tức cái váy. 

 

-涌泉 Dũng tuyền : suối từ dưới đất vọt lên bên trên. 

 

-作俑 Tác dũng : người nào xướng lên thói ác trước nhất. 

-蠶蛹 Tàm dũng : con nhộng tầm. 

-水桶 Thủy dũng  : thùng nước, thùng gánh nước. 

 

勇   Dũng  : mạnh. Gan dạ, dũng cảm, không sợ một điều gì. Tiến 

thẳng tới,gan góc mạnh bạo. Gan tợn hơn người. Binh lính. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-湧 Dũng : nước vọt ra. Vọt lên. Giá hàng cao vọt lên. 
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2-踴 Dũng  : Tục dùng như chữ Dũng 踊. 

 

Từ  kép : 

 

-勇敢 Dũng cảm : tinh thần mạnh mẽ, gan góc mạnh tợn, không biết sợ hãi; 

việc nguy hiểm cũng không chùn.  

-勇氣 Dũng khí : tấm lòng mạnh mẽ, không lùi bước. Vẻ mạnh mẽ, không 

biết sợ. 

-勇力 Dũng lực : sức mạnh cả về tinh thần lẫn vật chất. 

-勇略 Dũng lược : tinh thần mạnh mẽ và giỏi tính toán. 

-勇夫 Dũng phu : người đàn ông mạnh dạn can đảm.  

-勇決 Dũng quyết : mạnh mẽ dứt khoát. 

-勇士 Dũng sĩ : người có sức mạnh tinh thần và vật chất, dám làm điều phải 

mà không sợ nguy hiểm. 

-勇將 Dũng tướng : vị tướng không sợ khó khăn nguy hiểm. 

 

-鄉勇 Hương dũng : lính làng (lính dõng). 

 

 

谷  Dục : nước Ðột Dục Hồn 吐谷渾. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-欲 Dục : nhiều ham muốn. Tình dục. Yêu muốn. Muốn mong. Sắp muốn. 

Mềm mại, tả cái vẻ nhún nhường thuận thụ. Dáng mềm mại chiều theo. 
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2-浴 Dục : tắm. Phàm cái gì rửa cho sạch đi đều gọi là dục. Chim bay lúc cao 

lúc thấp. 

3-鵒 Dục : xem chữ Cù dục 鴝鵒. 

4-慾 Dục : ham muốn.  

5-鋊 Dục : mạt kim khí, vụn kim khí rơi ra khi cưa vật bằng kim khí. A poker; 

brass filings; to file . 

 

 

Dị  âm : 

 

-裕 Dụ  : Lắm áo nhiều đồ. Vì thế nên giàu có thừa thãi gọi là dụ. Rộng rãi, 

không đến nỗi kiệt quệ. Ðủ. Thong thả. 

 

Từ  kép : 

 

-慾障 Dục chướng : bởi sự ham muốn làm chướng ngại đường tu. 

 

-欲界 Dục giới : chữ nhà Phật, một trong ba giới : dục giới, sắc giới và vô sắc 

giới. 

-欲海 Dục hải : lòng tham muốn sâu rộng như biển. 

-欲火 Dục hỏa : lòng tham muốn nóng như lửa. Lửa tham muốn nóng hừng 

hực không thể dập tắt được. 

-欲望 Dục vọng : ham muốn, mong muốn được thỏa mãn ham muốn. 

 

-浴堂 Dục đường : nhà tắm. 

-浴血 Dục huyết : tắm máu, ý nói mình mẩy dây đầy máu. 
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-浴佛 Dục Phật  : lễ tắm Phật, cử hành vào ngày đản sinh Đức Phật (ngày 

mồng 8, tháng 4 âm lịch). 

 

-鴝鵒 Cù dục : con yểng, con sáo. Mình và đầu nó đen, dưới hai cánh lốm 

đốm trắng, đem cạo lưỡi đi, học nói được tiếng người. Tục gọi là Bát kha 八

哥. 

-膽欲大 Đởm dục đại : mật muốn mong cho to.  

-天欲雨 Thiên dục vũ : trời sắp muốn mưa. 

 

 

粥 Dục  : Bán, bán lấy tiền nuôi nấng, nuôi dưỡng. Cùng nghĩa với 

chữ dục 鬻. Một âm khác là chúc : cháo. 

 

Đồng âm đồng nghĩa : 

 

-鬻 Dục  : Bán. Sinh dưỡng. Non, trẻ thơ. Nước chảy trong khe.Họ người. 

Nguyên là chữ chúc 粥 cháo. 

 

Từ  kép : 

 

-鬻文爲生 Dục văn vị sinh : bán chữ để sống, viết văn làm kế sinh nhai. 

 

-粥粥 Chúc chúc  : nhút nhát, rụt rè, tả cái dáng hèn yếu.  
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爚  Dược  : sáng sủa. Ánh lửa. Nấu chẩy ra. Tiêu tán, dùng như chữ 

Thước 鑠. Lửa cháy lan ra. Nóng, chói loè. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-禴 Dược  : tế lễ vào mùa Hạ, dùng nghĩa như chữ Dược 礿. 

2-龠 Dược : cái dược, một nhạc khì giống cái sáo cổ có ba lỗ, thường viết là 

籥. Cái Dược,  đồ để đong, đựng được 1200 hạt thóc, bằng một nửa đấu. Ta 

quen đọc là Thược. Tên một trong các bộ chữ Trung Hoa. 

3-籥 Dược : cái cặp đan bằng tre thời xưa dùng để đựng sách. 

 

 

Dị  âm : 

 

-籲 Dụ  : hô hoán, kêu, gọi, thỉnh cầu.  

 

Từ  kép : 

 

-籲天 Dụ thiên  : kêu trời kể nỗi khổ. 

-籲俊 Dụ tuấn : cầu tìm người hiền. 

-呼籲無門 Hô dụ vô môn : không chỗ kêu cầu. 

 

 

昱   Dục  : mai, ngày mai. Sáng sủa, mặt trời chiếu sáng. Ánh sáng 

mặt trời. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 
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1-煜 Dục  : rực rỡ, lửa rực. Ngọn lửa nóng. 

 

 

予   Dư : ngôi thứ nhất, ta, tôi. Tiếng xưng của mình đối với người.  

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-妤 Dư : xem chữ Tiệp dư ở dưới. 

2-伃 Dư  : cũng như chữ Dư 妤. 

 

Biến âm : 

 

-予 Dữ : cho, ban cho, dùng như chữ Dữ 與. 

-預 Dự  : sẵn, cùng nghĩa với chữ Dự 豫.  

-蕷 Dự  : xem chữ Thự dự ở dưới. 

-豫 Dự : Yên vui. Sớm. Tham dự. Tên Châu Dự, nay thuộc vào cõi đất phía 

tây tỉnh Hà Nam, tỉnh Sơn Đông, và phía bắc Hồ Bắc nước Tàu, vì thế nên 

mới gọi tỉnh Hà Nam là tỉnh Dự.  

Một âm là tạ, cùng nghĩa với chữ tạ 榭. 

 

 

Từ  kép : 

 

-預備 Dự bị : phòng bị sẵn.  

 

-干預 Can dự : cũng dự vào, can thiệp vào. 

猶豫 Do dự : tên hai con thú, tính đa nghi, vì thế nên người nào làm việc 

không quả quyết cũng gọi là do dự.  

-暇豫 Hạ dự : rỗi nhàn.  
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-參預 Tham dự : xen dự vào, v.v. 

-薯蕷 Thự dự : tức là Hoài sơn 懷山 củ mài, dùng nấu ăn và làm thuốc.  

-婕妤 Tiệp dư  : một chức quan đàn bà. 

 

 

余   Dư  : ta, tôi; tiếng tự xưng. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-畬 Dư  : ruộng ngon, ruộng khai khẩn tới hai năm rồi gọi là dư. 

2-餘 Dư  : thừa, phần cung nhiều hơn phần cầu, thì cái phần thừa ấy gọi là dư. 

Ngoài ra, thừa ra, là một lời nói vơ qua, chỉ nói phần quan trọng, chỉ nói qua 

thôi. Rỗi nhàn. Nhàn hạ thong thả. Họ Dư. 

3-艅 Dư : tên một loại thuyền đi nhanh 

4-鵌 Dư : tên một loài chim lông mầu vàng đen, hay bắt chuột. 

5-畬 Dư : ruộng ngon, ruộng đã khai khẩn hai năm rồi. Đất trồng trọt đã hai 

năm. 

 

Từ  kép : 

 

-余月 Dư nguyệt  : một tên chỉ tháng tư âm lịch. 

 

-公餘 Công dư  : lúc việc quan xong còn thừa thì giờ rỗi nhàn. Số lẻ ra. 

 

歟   Dư : Vậy vay ! vậy ư ! tiếng nói cuối cùng các câu còn ngờ.  

Ư tiếng đệm, hay dùng vào chỗ nó ngắt lời. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 
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1-璵 Dư : xem chữ Dư phan ở dưới. 

2-旟 Dư : một thứ cờ để chỉ huy cho quân đi, thứ cờ có vẽ hình con diều hâu. 

Giơ lên, cong lên. 

 

Biến  âm : 

 

-與 Dữ: kịp, cùng. Ðều. Chơi thân. Hứa cho, giúp cho. Cấp cho. 

Một âm là dự. Tham dự vào. Lại một âm là rư. Dùng làm ngữ từ, nghĩa là vậy 

vay ! Lại dùng làm lời nói còn ngờ, nghĩa là vậy rư ? thế ru ? Nay thông dụng 

chữ Dư 歟. 

-礜 Dự  : một thứ đá độc, tính giống như Tín thạch 信石. 

-譽 Dự  : khen, khen những cái hay của người gọi là dự. Yên vui. 

 

 

Từ  kép : 

 

-璵璠 Dư phan : một thứ ngọc báu ở nước Lỗ. 

 

-與其 Dữ kì  : ví thử, dùng làm ngữ từ. 

-與國 Dữ quốc : nước đồng minh. 

 

-容與 Dong dữ : nhàn nhã.  

-黨與 Đảng dữ : cùng đảng, v.v.  

-付與 Phó dữ : giao cho. 

-名譽 Danh dự: có tiếng tốt. Lời khen tặng.   

-富與貴 Phú dữ quý : giàu cùng sang. 
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-施與 Thí dữ : giúp cho, v.v.  

-誰歟 Thùy dư : ai ư ? 

-相與 Tương dữ : cùng chơi. 

 

 

羊  Dương  : Con dê. Một âm là tường, ngày xưa dùng như chữ 祥. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-佯 Dương  : Giả vờ. Dối trá. Dối gạt. 

2-徉 Dương : quanh co. 

3-洋 Dương : lớn lao, đông nhiều, rộng lớn. Nước lớn rộng nhất,biển lớn như 

Đại Tây Dương. Tên sông Dương Hà ở tỉnh Thiểm Tây. Chỉ nước ngoài. Tục 

gọi đồng tiền, vì tiền vốn ban đầu từ nước ngoài du nhập vào Trung Hoa. Lạ 

kì, không giống mọi người. Hiện đại, theo lối mới.  

4-烊 Dương  : Nấu chảy ra, nấu cho các loài kim chảy ra. Nướng trên lửa. 

Dùng nghĩa như chữ Dương 煬 : nướng cho chẩy ra, đúc rèn. 

5-痒 Dương  : loét, lở loét. Đau bệnh, Bệnh tật. Ốm. Ngứa. Một âm là 

Dưỡng. 

 

Biến  âm : 

 

-氧 Dưỡng : dưỡng khí (oxygen). 

-蛘 Dượng : ngứa ngáy. Một loại sâu trong gạo. 

 

Từ  kép : 
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-羊卜 Dương bốc : đốt xương dê, xem vết nứt để đoán tốt xấu. 

-羊羔 Dương cao : con dê con. 

-羊角 Dương giác : gió lốc, gió xoáy (như sừng dê). 

-羊毫 Dương hào : bút lông (làm bằng lông dê, tốt không kém bút lông thỏ). 

-羊腸 Dương trường : ruột dê, ví dụ với con đường quanh co khúc khủy (như 

ruột dê). 

 

-佯狂 Dương cuồng : giả cách rồ, giả điên dại.. 

-佯 誑 Dương cuống : nói dối để lường gạt người ta. 

-洋藥 Dương dược : thuốc phiện,nha phiến. 

-洋洋 Dương dương : đẹp tốt, tốt lành. Mênh mông. Chứa chan vui mừng. 

Nước mênh mang. Vẻ tự đắc. 

-洋人 Dương nhân : tục gọi người nước ngoài. 

-洋貨 Dương hóa : hàng hóa nước ngoài. 

 

-飲羊 Ẩm dương : Đem nước nuôi no bụng dê cho nặng kí để lừa gạt bán lấy 

lợi to. Tỉ dụ những cách gian manh của con buôn. 

-彷徉 Bàng dương : quanh co. 

-洋車 Dương xa : xe do dê kéo. 

-打烊 Đả dương : chiều tối tiệm buôn đóng cửa nghỉ việc. 

-龍洋 Long dương : tiền đời Thanh mạt 清末, có hoa văn hình rồng.  

-綿羊 Miên dương :  con cừu.  

-山羊 Sơn dương : con dê núi. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timtukep.php?wordid=177208
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timtukep.php?wordid=177146
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=龍
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=龍
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=清
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=清
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=綿
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=綿
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=羊
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-通烊 Thông dương : nấu chẩy, đun chẩy kim loại. 

-抓痒 Trảo dưỡng : gãi ngứa. 

 

昜   Dương : tất cả những chữ Dương có gốc 昜 xin coi phần chữ Dịch

昜 . 

 

養  Dưỡng: Nuôi lớn. Nuôi nấng cho lớn lên. Sửa trị. Dạy dỗ. Sinh 

con, sinh đẻ. Sai khiến, kẻ để cho người khác sai khiến, kẻ giúp việc. 

Giữ, lấy. Dưỡng khí, chất dưỡng. Một nguyên chất trong hóa học 

(oxygène, O2), là một chất hơi không sắc không mùi, người ta nhờ có 

nó mới sống, lửa có nó mới cháy, là một phần kết thành ba loài động 

vật, thực vật, khoáng vật rất cần có vậy. Tên đất cổ, ấp thuộc nước Sở 

đời Xuân Thu, nay ở phía Đông tỉnh Hà Nam. Họ người. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-懩 Dưỡng : ham muốn, trong lòng có điều tham muốn. 

2-癢 Dưỡng : ngứa, ngứa chỉ muốn gãi. Ta quen đọc là chữ dạng. 

 

Biến  âm : 

 

-養 Dượng : dâng biếu. Kẻ dưới dâng lên người trên, con nuôi cha mẹ. 

Từ  kép : 

 

-養病 Dưỡng bệnh : chữa trị cho khỏi hẳn bệnh tật. Cũng có nghĩa là trông 

nuôi người bệnh. 
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-養志 Dưỡng chí : đạo nuôi cha mẹ là phải tiếp nối được chí của cha mẹ. 

Nuôi chí cao thượng. 

-養拙 Dưỡng chuyết : nuôi dưỡng sự vụng về chất phác. 

-養育 Dưỡng dục : nuôi nấng chăm sóc. 

-養養 Dưỡng dưỡng : dáng âu lo, bâng khuâng. 

-養化 Dưỡng hóa : thay đổi vì ảnh hưởng của dưỡng khí, tức là bị rỉ sét. 

Ngày nay  gọi là ốc-xy hóa. 

-養禍 Dưỡng họa : nuôi thành mối tai họa về sau. 

-養晦 Dưỡng hối : ở ẩn đợi thời cơ. 

-養寇 Dưỡng khấu : dung túng cho trộm cướp để tai họa về sau. 

-養氣 Dưỡng khí : nhà Nho nuôi chí cao thượng. Đạo gia tu luyện hơi thở. 

Chất dưỡng khí. 

 -養老 Dưỡng lão : nuôi người già. Chỉ nuôi người già không con cháu hoặc 

quá nghèo khổ, gọi là Viện đưỡng lão. 

-養廉 Dưỡng liêm : tiền thưởng, để nuôi dưỡng lòng trong sạch, có tiền 

thưởng rồi thì khỏi phải tham nhũng. 

-養母 Dưỡng mẫu : người mẹ nuôi. 

-養娘 Dưỡng nương : nô tì gái. 

-養父 Dưỡng phụ : người cha nuôi. 

-養生 Dưỡng sinh : đẻ và nuôi. Công ơn cha mẹ. Nuôi cho sống. 

-養成 Dưỡng thành : gây nên, tạo nên. 

-養親 Dưỡng thân : nuôi nấng cha mẹ. 

-養子 Dưỡng tử : người con nuôi. Đẻ con, sinh con. 
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-保養 Bảo dưỡng : trông nom nuôi dưỡng. 

-培養 ỡng : vun đắp nuôi dưỡng. 

-補養 Bổ dưỡng  : bù đắp thêm vào mà nuôi dưỡng. 

-給養 Cấp dưỡng : đem cho mà nuôi nấng. 

-供養 Cung dượng : (cung dưỡng) cúng dâng. 

-休養 Hưu dưỡng : nghỉ ngơi để nuôi dưỡng cho lành bệnh. 

-奉養 Phụng dượng : đem phẩm vật dâng biếu người trên (ta nói là phụng 

dưỡng)  

- 修養 Tu dưỡng : nuôi nấng sửa sang cho tốt đẹp. 

 

翊   Dực : Kính trọng, giúp đỡ, phụ giúp, hộ vệ. Bay. Dáng bay lượn. 

Thứ hai, đệ nhị. Phò tá, giúp đỡ. Ngày mai, ngày hôm sau. 

Đồng âm : 

 

-翌 Dực  : Ngày mai, kỳ tới. Dùng như chữ Dục 翊 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-翼 Dực : cánh chim. Cánh loài côn trùng. Giúp đỡ, phụ trợ. Kính cẩn. Nước 

chẩy xiết. Quân hai bên (tả dực, hữu dực). Cái thuyền. Ngày mai. Tên một 

ngôi sao (sao Dực) trong Nhị thập bát tú. Tên đất cổ, nay thược tỉnh Sơn Tây. 

Họ người (Dực). 

 

Dị  âm : 

 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timtukep.php?wordid=168422
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timtukep.php?wordid=169183
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timtukep.php?wordid=169183
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timtukep.php?wordid=172548
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timtukep.php?wordid=172029
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=供
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=供
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timtukep.php?wordid=173745
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=奉
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=奉
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timtukep.php?wordid=174756
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-翛 Dựu : vội vã, tả dáng đi vội vã. 

 

Từ  kép : 

 

-翊翊 Dực dực : kính cẩn. 

-翊衛 Dực vệ : hộ vệ. 

 

-翌年 Dực niên :năm tới. 

 

-翼翼 Dực dực : dáng cung kính nghiêm trang. Cẩn thận, dè dặt. Đông đúc, 

thịnh vượng. 

-翼帶 Dực đái : phò tá.  

-翼亮 Dực lượng : phò giúp. 

-翼日 Dực nhật : ngày mai, ngày hôm sau. 

-翼卵 Dực noãn : che chở nuôi sống. 

-翼側 Dực trắc : quân cạnh sườn. 

 

-不翼而飛 Bất dực nhi phi  : k

. 

-鳥翼 Điểu dực : cánh chim.  

-右翼 Hữu dực : cánh quân bên mặt.  

-輔翼 Phụ dực : giúp rập  

-左翼 Tả dực : cánh quân bên trái.  

-蟬翼 Thiền dực : cánh ve sầu.  
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-燕翼 Yến dực : chim yến ấp con. 

 

 

Chữ   Đ 
 

 

多  Đa  : Nhiều. Dư. Hơn. Khen ngợi, xưng tán. Thắng, vượt hơn. 

Chỉ,chỉ là. Phần nhiều, phần lớn. Thường, luôn luôn. Rất, lắm,vô 

cùng. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-爹 Đa : từ xưng hô: Cha, bố, tía. Tiếng tôn xưng bậc niên trưởng. Tục dùng 

làm tiếng gọi ông. Tiếng người đầy tớ hay thê thiếp tôn xưng người chủ (đàn 

ông). Tiếng dân thường tôn xưng quan lại. Cũng đọc là chữ đà. 

Biến  âm : 

-哆 Đá  : Há miệng. Nguyên là chữ Sỉ, nhưng thường đọc là đá, trong thần 

chú thường dùng. 

Từ  kép : 

-多音字 Đa âm tự : chữ gồm nhiều âm hợp thành, như trong tiếng Anh, tiếng 

Pháp, khác với chữ tiếng Hán, thuộc loại đơn âm tự. 

-多半 Đa bán : hơn một nửa, quá bán, số nhiều hơn, đại đa số, phần lớn. 

Tương tự: Đa số 多數. Đại khái. Tương tự: Đa quản 多管. 

-多邊 Đa biên : nhiều phía. 

-多變 Đa biến : thay đổi luôn, không ngừng biến chuyển. 
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-多感 Đa cảm : dễ thương cảm, nhiều cảm xúc. Đa tạ, rất cảm ơn.  

-多敢 Đa cảm : đại khái, hầu như. 

 -多故 Đa cố : nhiều hoạn nạn. Nhiều xảo quyệt. Nhiều khéo léo giả dối. 

-多樣 Đa dạng : nhiều kiểu,nhiều cách, nhiều vẻ. 

-多端 Đa đoan : nhiều mối, rắc rối, lôi thôi. Sự vụ phồn tạp hoặc chỉ một 

người đảm nhiệm nhiều thứ việc, chức vụ. 

-多讀多寫 Đa độc đa tả : thường đọc thường viết luôn. 

-多慾 Đa dục : nhiều ham muốn. 

-多嫌 Đa hiềm : coi là người thừa. 

-多孔 Đa khổng : rỗ, tổ ong, nhiều lỗ. 

-多麼 Đa ma : bao nhiêu, biết bao. 

-多忙 Đa mang : hiều việc rối rít. 

-多疑 Đa nghi  : đầy ngờ vực. 

-多偶 Đa ngẫu : hài hòa khéo léo với nhiều người quá. 

-多言 Đa ngôn  : nhiều lời, nói nhiều. 

-多元 Đa nguyên : đa chủng, đa dạng. 

-多分 Đa phân : cân nhắc, dự tính, vào khoảng. 

-多分 Đa phần : phần lớn, phần nhiều. Đại khái, ước chừng. 

 -多方 Đa phương  : nhiều phương pháp. Nhiều mặt. Nhiều cách, mọi cách. 

-多寡 Đa quả : nhiều ít. 
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-多管 Đa quản : tương tự: Đa bán 多半, Đại khái 大概, Đa phần 多分, Đa 

định 多定, Đa cảm 多敢. 

-多色 Đa sắc : nhiều mầu. 

-多士 Đa sĩ  : có nhiều kẻ sĩ có học vấn. 

 -多數 Đa số  : số đông, phần nhiều. 

-多事 Đa sự  : nhiều việc, nhiều chuyện xảy ra, lắm sự biến. Làm nhiều việc 

thừa, làm những việc không đâu. 

-多咱 Đa ta : bao giờ ? 

-多謝 Đa tạ : cám ơn lắm. 

-多才多藝 Đa tài đa nghệ : nhiều khả năng tài nghệ. Cũng viết là 多材多藝. 

-多心 Đa tâm : nghi ngờ. Mang lòng dạ khác, phản phúc. 

-多神教 Đa thần giáo  : tôn giáo tin thờ nhiều vị thần linh. 

-多妻制 Đa thê chế : chế độ hôn nhân cho phép một người chồng có hai 

hoặc nhiều người vợ. 

-多少 Đa thiểu : bao nhiêu? 

-多時 Đa thời : đã lâu 

-多情 Đa tình  : giàu tình cảm. 

-多子 Đa tử : nhiều bậc có đức, nhiều khanh đại phu,nhiều bậc thầy. 

-多文 Đa văn  : nghe nhiều,  biết nhiều, chỉ sự học rộng biết nhiều. 

 -多文為富 Đa văn vi phú : không giàu bằng tiền của mà giàu bằng văn học. 

 -多聞 Đa văn : nghe nhiều, chỉ sự học rộng biết nhiều. 

-多心 Đa tâm : nghi ngờ. Mang lòng dạ khác, phản phúc. 
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-爹爹 Đa đa  : ông nội. 

-大多數 Đại đa số : phần lớn, số đông. Số lượng hơn một nửa tổng số trở 

lên. 

-三多 Tam đa : Ba thứ nhiều, dùng trong lời chúc tụng của người Trung 

Quốc, gồm Đa phúc 多福, Đa thọ 多壽 và Đa nam tử 多男子. 

 

它  Đà : xem chữ Thác đà ở dưới.  

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-鴕 Đà : đà điểu, một giống chim lớn ở trong bể cát (sa mạc),không bay 

được, nhưng khỏe và chạy mau, dùng để kéo xe. Cũng viết là đà điểu 駝鳥. 

2-砣 Đà : quả cân, quả lăn bằng đá. Ngày xưa, có trò chơi ném gạch gọi là 

đà. Cũng như chữ Đà 堶.  

3-鼧 Đà : một loại chuột lớn thích đào hang. 

4-舵 Đà : bánh lái. Cái bánh lái đặt ở sau thuyền để hướng cho thuyền đi 

đúng đường. Sự chỉ huy, sự điều khiển, sự lãnh đạo. Cũng như đà 柁. Tỉ dụ 

phương châm hoặc dẫn đạo. 

5-紽 Đà : một sợi; tao của sợi dây tơ, viền. A strand of silk.  

6-柁 Đà : xà nhà, xà ngang. Cái bánh lái thuyền. Nguyên là chữ Đả nhưng 

quen gọi là Đà. 

7-坨 Đà : đống, tảng. Đóng thành tảng. Kho chứa muối lộ thiên ở chỗ ruộng 

muối. 
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8-駝 Đà : gù lưng, còng lưng. Cõng, vác, thồ, mang trên lưng. Dùng thông 

với chữ Đà 馱. Mắc nợ, thiếu nợ. Cầm, nắm, lấy (tiếng địa phương). Lượng 

từ: cục, hòn, miếng, khoảnh, khối. 

9-沱 : sông nhánh, mưa tầm tã, nước mắt ràn rụa, tên sông. 

10-佗:Đà : Cũng như “đà” 它: đại từ ngôi thứ ba, số ít, chỉ đồ vật hoặc sự vật: 

nó, cái đó, việc đó, điều ấy . . . Gánh, vác, chở. Một âm khác là Tha : khác. 

11-跎 : vấp chân, sẩy chân, trượt chân. 

12-酡 Đà: say rượu đỏ mặt. 

13-陀: Đà : gập gềnh, lởm chởm, quán tính. 

 

Từ  kép : 

 

-鼧鼥 Ðà bạt : một giống chuột rất lớn ở lỗ, tục gọi là thổ bát thử 土撥鼠 

hình như con rái cá, da lông nó làm áo cừu rất ấm. 

 

-佗背 Đà bối : khiêng phải dùng lưng, lưng gù. 

-佗子 Đà tử : người lưng gù. 

-舵工 Đà công : người lái thuyền. 

 

- 鴕鳥 Đà điểu : giống chim lớn nhất trong loài chim, cao tới ba thước, cổ 

dài đầu nhỏ, cánh ngắn không bay cao được, chân dài chạy nhanh, sống ở Phi 

châu, Á châu và Mỹ châu.  

-駝鹿 Đà lộc : nai sừng tấm. 

-駝峰 Đà phong : cái bướu cao lên của con lạc đà. 
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-酡然 Ðà nhiên : mặt đỏ gay(vì uống rượu). 

-酡顏 Đà nhan : mặt đỏ. 

-陀螺 Đà loa : con vụ, con quay (đồ chơi). 

 

-阿彌陀 A-di-đà dịch âm từ chữ "amita", dạng viết tắt của hai chữ Phạn 

(sanskrit) là "Amitābha" và "Amitāyus". Amitābha nghĩa là Vô Lượng Quang, 

ánh sáng vô lượng, Amitāyus là Vô Lượng Thọ, là thọ mệnh vô lượng. A-di-

đà là giáo chủ của cõi Cực lạc ("sukhāvatī") ở phương Tây. Phật A-di-đà được 

tôn thờ trong Tịnh độ tông tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Tây Tạng, 

tượng trưng cho Từ bi và Trí huệ. 

-阿彌陀經 A Di Đà Kinh : Kinh A Di Đà. Tên một bộ kinh Phật, do một vị 

Cao tăng Diêu Tần là Cưu-ma-la-thập ( 鳩摩羅什; s: kumārajīva ) dịch từ 

Phạn ( sanskrit ) sang Hán ngữ, với nội dung nói về thế giới Cực lạc ở Tây 

phương. 

 

-把舵 Bá đà : cầm lái, lái tầu. 

 

-滂沱 Bàng đà : mưa tầm tã, giàn giụa; nước mắt chan hòa; nước chảy tràn 

trề. 

-鹽坨 Diêm đà : đống muối. 

-頭陀 Đầu đà : phiên âm tiếng Phạn "dhūta", chỉ tỉ khâu tu mười ba khổ 

hạnh: mặc y phục rách vá, khất thực, ở rừng, v.v. Cũng gọi là Đỗ đa 杜多, Đỗ 

đồ 杜荼. Tập tục thường chỉ người xuất gia, hành cước khất thực. 

-華佗 Hoa Đà : Tên một vị danh y thời Tam Quốc. 

- 倭佗 Uy đà : ung dung, tả cái dáng ung dung tự đắc. 
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http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=杜
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8F%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8F%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%80%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%80%AD
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-駱駝 Lạc đà : một giống thú ở châu Phi, trên lưng có bướu, rất tiện xếp đồ, 

trong bụng có túi chứa nước, dùng để đi qua các bể cát (sa mạc). Cổ nhân cho 

là một món ăn quý trong tám món ăn quý, Bát trân 八珍.  

-泥坨子 Nê đà tử : đống đất. 

-碾砣 Niễn đà : con lăn, ống trục nghiền như cái con lăn để tán thuốc vậy, 

dùng bánh tròn hay cột tròn lăn cho nhỏ đất. 

-陂陀 Pha đà : Không bằng phẳng, gồ ghề, gập gềnh, chỗ cao chỗ 

thấp,không thuận lợi. 

-吠陀 Phệ đà : phiên âm chữ "Veda" từ tiếng Phạn, là kinh văn căn bản của 

Bà-la-môn Ấn Độ giáo. 

-粉坨兒 Phấn đà nhi : Tảng bột. 

-蹉跎 Sa đà : Trượt chân, sảy chân — Uổng phí thời giờ. 

-蹉跎 Tha đà  : lần lữa, lỡ thời, nói kẻ không cố gắng, cứ lần lữa ngày qua 

tháng lại không làm được việc gì vậy. 

-橐它 Thác đà : con lạc đà. 

-秤砣 Xứng đà : cái cân, có cán và quả cân di động được trên cán để biết 

nặng nhẹ bao nhiêu. Cũng gọi là Xứng chuy 秤錘. 

-倭佗 Uy đà : ung dung, tả cái dáng ung dung tự đắc. 

 

 

凙   Đạc : giọt băng ở trên mái gianh rỏ xuống. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=駱
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=駱
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B3%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B3%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%90
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=砣
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B2%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B2%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%92
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=蹉
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=蹉
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=橐
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=橐
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=秤
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=秤
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=秤
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=秤
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1-鐸 Đạc : cái mõ, cái chuông lắc. Ngày xưa khi nào ra tuyên mệnh lệnh thì 

lắc chuông. 

 

Từ  kép : 

 

-木鐸 Mộc đạc : cái mõ. 

-司鐸 Tư đạc : ngày xưa dùng cái đạc để tuyên lời dạy, cho nên gọi những 

người chủ trì về việc giáo hóa là Tư đạc. 

 

 

度   Đạc : mưu toan. Sự đánh giá, sự ước lượng. Đo lường. Ném, đổ, 

quăng 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-踱 Đạc : bước đi thong thả, đi tản bộ. Đặt cả bàn chân xuống đất, bước 

chầm chậm. 

2-喥 Đạc: nói năng vô độ, không giữ gìn. 

3-渡 Độ : vượt qua, cứu giúp, bến đò. 

 

Dị  âm : 

 

-度 Độ : đồ đo, các đồ như trượng thước dùng để đo dài ngắn đều gọi là độ. 

Phép đã chế ra. Độ lượng. Khí tượng, tấm lòng. Dáng dấp. Qua rồi. Sang tới, 

cũng như chữ độ 渡. Họ người. 

 

Từ  kép : 

 

-度田 Đạc điền : đo ruộng. 
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-度量 Đạc lượng : đo lường. 

 

-度支 Độ chi : Tính toán việc tiêu tiển sao cho đủ. 

-度牒 Độ điệp : tờ giấy chứng minh của các tu sĩ xuất gia. 

-度假 Độ giá : nghỉ phép, kỳ nghỉ hè, kỳ nghỉ phép.. 

-度口 Độ khẩu : nuôi miệng, nuôi thân 

-度量 Độ lượng : khí cụ đo dài ngắn nặng nhẹ. 

-度命 Độ mệnh : sống qua ngày. 

-度外 Độ ngoại : ự tính toán, không ngờ. 

-度日 Độ nhật :sống qua ngày, cũng như Độ mệnh. 

-度數 Độ số : số ghi ghi trên các loại đồng hồ điện, nước v  . v . 

-度身 Độ thân : nuôi nấng, giúp đỡ cha mẹ. Nuôi lấy chính mình. 

-度世 Độ thế : vượt qua đời tầm thường, vượt đến cõi tiên. 

-度持 Độ trì : Giúp đỡ gìn giữ cho người, che chở cho người. 

 

-渡頭 Độ đầu : bến đò. 

-渡河 Độ hà : qua sông. 

-渡口 Độ khẩu : chỗ bến đò để chở người qua sông. 

-渡夫 Độ phu : người lái đò. 

-渡脫 Độ thoát : cứu giúp khỏi chỗ tai họa khổ đau. 

  

-喥喥 Đạc đạc : nói năng vô độ. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B8%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B8%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B8%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B8%A1
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-喥頭 Đạc đầu : kẻ ăn nói bừa bãi. 

 

-暗度 Ám độ : Trôi qua một cách âm thầm lặng lẽ không hay không biết. 

Ngấm ngầm tráo đổi. Đoán phỏng chừng, không biế . 

-印度洋 Ấn Độ Dương : là một trong năm đại dương trên thế giới (tiếng 

Anh: Indian Ocean). 

-印度教 Ấn Độ Giáo : Tên một tôn giáo ở Ấn Độ ( hinduism ), một biến thể 

của Bà-la-môn giáo, xuất hiện vào khoảng thế kỉ thứ 5, thờ các các vị thần, để 

phản đối Phật giáo. 

-八度 Bát độ : quãng tám. 

-幅度 Bức độ : độ rộng, độ lớn, khổ. 

-格度 Cách độ : Mức rộ ủa lòng dạ một người. 

-高度 Cao độ : độ cao. 

-制度 Chế độ : phép tắc làm ra để noi theo. 

-支度 Chi độ : trù tính, kế toán, chi tiêu. Tiêu dùng sinh số

ạn Chi độ thê nhi ( nuôi vợ con qua ngày ). 

-支度使 Chi độ sứ : tên một chức quan, coi việc chi dụng trong quân. 

-局度 Cục độ : độ lượng, khí độ. Lòng dạ rộ ủa một người. 

-極度 Cực độ : cực điểm. Mức cao nhất. Mức chót. Trình độ sâu xa. 

-剛度 Cương độ : tính cứng chắc của vật chất. 

-強度 Cường độ : mức độ mạnh, độ khỏe. Cái mức ghi nhận sức mạnh ( 

intensité, intensity). 

-救人度世 Cứu nhân độ thế : cứu giúp người đời. 

-以己度人 Dĩ kỷ đạc nhân : Suy bụng ta ra bụng người. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B4%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%94%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%94%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BA%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BA%A6
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-滅度 Diệt độ : tiếng nhà Phật chỉ sự chết. 

-溶度 Dung độ : Mức nóng để một chất chảy thành nước, tức độ nóng chảy. 

-用度 Dụng độ : chỉ dung qua ngày. 

-大度 Đại độ :  Độ lượng rộng lớn. Lòng dạ rộng rãi. 

-調度 Điều độ : Điều hoà theo mức thường. 

-度日如年 Độ nhật như niên : một ngày qua lâu như một năm. 

-限度 Hạn độ : tiêu chuẩn. 

-厚度 Hậu độ : độ dầy. 

-氣度 Khí độ : Chỉ lòng dạ rộng hẹp của một người. 

-寬度 Khoan độ : độ rộng, chiều rộng, bề rộng. 

-豁達大度 Khoát đạt đại độ : ý nói người có độ lượng lớn bao dong cả được 

mọi người. 

-經度 Kinh độ : Mức đo theo chiều Bắc Nam trên bản đồ ( Longitude ). 

-六度 Lục độ : sáu phép tu :bố thí 布施, trì giới 持戒, nhẫn nhục 忍辱, tinh 

tiến 精進, thiền định 禪定, trí tuệ 智慧. Nghĩa là sáu phép ấy là phép khiến 

người trong bể khổ sẽ sang bên cõi giác vậy. 

-量度 Lượng độ : đo lường. 

-密度 Mật độ : độ dày đặc, mức đông đảo. Độ khít.  

-硬度 Ngạnh độ : độ cứng, rắn. 

-一度 Nhất độ : sự gì đã qua một lần.  

-熱度 Nhiệt độ : mức nóng (temperature). 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BA%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BA%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A6%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A6%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B1%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B1%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B8%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B8%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8C%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8C%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B2%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B2%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A6%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A6%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%99%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%99%BA
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-濃度 Nồng độ : Độ đậm đặc, độ mạnh, nồng độ (rượu...). Cái mức tan của 

một chất nước, mức đậm của một chất hoà tan, ta gọi là Nồng độ. 

-溫度 Ôn độ : Mức đo về sự ấm, nóng. Cũng như Nhiệt độ. 

-穩度 Ổn độ : Mức vững vàng của vật ( Stabilité ). 

-法度 Pháp độ : phép đã chế ra. Mức đo về sự hiểu biết về luật lệ. 

- 風度 Phong độ : dáng dấp lộ ra bên ngoài. 

-普度 Phổ độ : Tiếng nhà Phật, chỉ sự giúp đỡ cho tất cả chúng sinh ở mọi 

nơi. 

-過度 Quá độ : vượt mức bình thường. 

-光度 Quang độ : Độ phát sáng mạnh hay yếu của vật thể. Mức mạnh yếu 

của ánh sáng. 

-國度 Quốc độ : Mức tiêu dùng vào việc nước.  

-揆度 Quỹ độ : Đo lường, ước lượng. 

-軌度 Quỹ độ : Phép tắc, mực thước phải theo. 

-超度 Siêu độ : vượt quá mức bình thường. 

-揣度 Sủy (soại) độ : suy đoán. 

-初度 Sơ độ : ngày mới sinh ra, nghĩa là cái ngày mới qua. 

-再度 Tái độ : một lần nữa. 

-三度空間 Tam độ không gian : không gian ba chiều. 

-則度 Tắc độ : phép tắc. 

-濟度 Tế độ : Tiếng nhà Phật, chỉ sự dùng phép Phật mà cứu vớt chúng sinh 

khỏi cảnh cực khổ ở đời. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A2%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A2%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8F%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8F%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A9%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A9%BA
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-態度 Thái độ : dáng vẻ và khí độ. Dáng dấp, cử chỉ và vẻ mặt bên ngoài 

biểu hiện cái lòng dạ bên trong.  

-濕度 Thấp độ : độ ẩm ướt. 

-剃度 Thế độ : người xuất gia. Nghi thức cạo trọc đầu cho người xuất gia. 

-節度 Tiết độ : Mực thước . Dè dặt, có chừng mực. 

-忖度 Thỗn đạc : bàn lường. 

-酸度 Toan độ : độ chua. 

-測度 Trắc đạc : đo lường, ước lượng trước. 

-程度 Trình độ : tiêu chuyaarn, trình hạn, tiến trình. Mức độ (về mặt văn hóa, 

giáo dục, tri thức, năng lực, v.v.). Trạng huống biến hóa mà sự vật đạt tới. 

-中度 Trung độ : Mức độ vừa. 

- 長度 Trường độ : độ dài. 

-億度 Ức đạc : ước lượng đo lường trước. 

-憶度 Ức đạc : đoán chừng, phỏng đoán. Cũng viết là 臆度 ức đạc. 

-擺渡 Bài độ : bến phà (đò) qua sông. 

-競渡 Cạnh độ : đua thuyền. Tranh nhau lên bờ. 

-古渡 Cổ độ :  bến đò xưa, bến đò lâu năm. Bến cũ. 

-引渡 Dẫn độ : giải đi; nhờ quốc gia khác bắt giữ trao trả kẻ tội phạm từ 

nước mình trốn sang quốc gia đó. 

-橫渡 Hoành độ : Sang ngang, sang sông. 

-讓渡 Nhượng độ : chuyển giao quyền trên tài sản của mình cho người khác. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%85%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%85%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%95%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%95%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%87%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%87%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A9%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A9%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AE%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AE%93
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-過渡 Quá độ : qua đò. Ý nói qua một thời chuyển tiếp giữa cũ và mới 

(transition). Như “chánh trị quá độ” 政治過渡 (politics transition). 

-濟渡 Tế độ : cứu vớt người qua cơn khổ ách. 

 

 

戴  Đái  : đeo. Ðội, phàm để cái gì lên đầu mà đội đều gọi là đái. Tôn 

kính. Họ người. Cũng đọc là Đới. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-襶 Đái  : ăn mặc thô sơ nặng nề. Cũng đọc là Đới : bù xù, lộn xộn; Đích. 

 

Từ  kép : 

 

-戴白 Đái bạch  : tóc bạc, già lão. 

-戴高帽 Đái cao mạo : dùng lời khéo léo để nịnh nọt bợ đỡ người khác. 

-戴孝 Đái hiếu : để tang. 

-戴帽子 Đái mạo tử : đội mũ. 

-戴眼鏡 Đái nhãn kính : đeo kính.  

-戴勝 Đái thắng : chim đầu rìu. 

-戴天履地 Đái thiên lý địa : Đội trời đạp đất, chỉ sự số

đại .Cũng chỉ cuộc sống vẫy vùng. 

-戴罪立功 Đái tội lập công : lập công để chuộc tội. 

 

-愛戴 Ái đái : yêu chuộng, yêu kính, yêu mà bốc người lên gọi là ái đái. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%94%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%94%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BF%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BF%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%8F%A1
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-不共戴天 Bất cộng đái thiên : không đội trời chung, ý nói có mối hận thù 

rất lớn.  

-負戴 Phụ đái : Vác và đội. Ý nói gánh nhiệm vụ lớn. 

-擁戴 Ủng đái : ủng hộ và quý trọng. 

 

-褦襶 Nại đái : đương mùa nắng nực mặc diện sang trọng vào yết kiến là 

không hiểu sự. Vì thế nên người không hiểu sự mà cứ nói lại nhai mãi khiến 

cho người ta khó chịu gọi là nại đái. 

 

 

臺  Đài : cái đài. Xây nhà cho cao để ngắm bốn bên gọi là đài. Phàm 

chiếm một chỗ hơi cao để cho người dễ nhận biết cũng gọi là đài. Bệ, 

bục, nền. Bàn. Tiếng để tôn xưng người trên. Việc hèn hạ. Cũng đọc 

là Thai. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-薹 Đài : cỏ đài, cây lách, lá khô dùng làm nón. Cái nón rộng vành.Cây lách, 

lá khô dùng làm nón, áo tơi. Còn gọi là Cuống các loài cỏ như hẹ, hành, tỏi..., 

tới kì nở hoa, hái làm rau ăn.  

2-籉 Đài : cái nón bằng lá kè để che mưa nắng. Loại nón rộng vành. 

3-擡 Đài : nâng cao, khiêng, ngẩng, nghểnh lên. Nhấc, nâng. Hai người cùng 

nâng đồ gì lên cũng gọi là đài 抬. 

4-檯 Đài : tên cây, cây đài. Cái đẳng, cái bàn, thường viết là 抬. 

5-儓 Đài : tiếng gọi nô bộc hạng thấp nhất ngày xưa. Kẻ giúp việc lặt vặt 

trong cung đình.Phiếm xưng nô bộc. Ngày xưa đối với nông phu xưng hô 

khinh miệt là đài 儓. Họ Đài.  
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Biến  âm :  

 

-儓 Đại : vẻ ngu dốt, đần độn. 

-擡 Sĩ : ngẩng lên, ngóc lên. Nhấc, nâng, khiêng. Đánh đòn. 

 

Từ  kép : 

 

-臺本 Đài bản : kịch bản. 

-臺布 Đài bố : khăn bàn. 

-臺步 Đài bộ : kiểu đi, dáng đi (điệu bộ đi khi diễn tuồng). 

-臺閣 Đài các : dinh quan thượng thư. 

-臺球 Đài cầu : bi-a, hòn bi-a. Bóng bàn. 

-臺鐘 Đài chung : đồng hồ để bàn. 

-臺面 Đài diện : mặt bàn. 

-臺燈 Đài đăng : đèn để bàn. 

-臺地 Đài địa : nền; vùng đất cao nguyên, núi mặt bàn, vùng đất cao hẳn hơn 

chung quanh. 

-臺端 Đài đoan : ngài, ông. 

-臺階 Đài giai : thềm, bực thềm. 

-臺諫 Đài gián : ngự sử đài. 

-臺鉗 Đài kiềm : cái bàn kẹp (ê-tô), cái kẹp. 

-臺郎 Đài lang : thượng thư lang. 

-臺曆 Đài lịch : lịch để bàn. 
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-臺省 Đài tỉnh : thượng thư. 

-臺鑽 Đài toản : máy khoan bàn. 

-臺詞 Đài từ : lời kịch. 

-臺子 Đài tử : sân khấu, bệ. Bàn bi-a. 

-臺院 Đài viện : dinh quan. 

 

-擡高價格 Đài cao giá cách : nâng cao giá hang. 

-檯球 Đài cầu : bóng bàn, tức Pingpong. Cũng gọi là Binh bang cầu. 

-擡擧 Đài cử : cất nhắc, coi trọng. 

-擡頭 Đài đầu : cất đầu, ngửng đầu; ý chỉ cất đầu lên, nở mày nở mặt. 

-擡杠 Đài giang : cãi nhau, tranh cãi. 

-擡價 Ðài giá : giá cao, lên giá. Nâng cao lên. Chấn động. Thường cũng viết 

là Đài 抬.  

-擡秤 Đài xứng : cân tạ. 

 

-儓擬 Đại nghĩ : dáng si ngốc. Vẻ ngu dốt, đần độn, ngây dại. 

 

-礮臺 Bác đài, Pháo đài : đài có súng đại bác. 

-碑臺 Bi đài : nền bia. 

-高臺 Cao đài : lầu cao, phòng ốc cao. 

-琴臺 Cầm đài : Nhà cao dùng làm nơi đánh đàn. Cái giá để đàn . Tài đánh 

đàn. 

-制臺 Chế đài : dinh quan tổng đốc. 
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-燭臺 Chúc đài : đế đèn. 

-章臺 Chương đài : 韓翃 Hàn Hoành đời Đường 唐 có người vợ lẽ là Liễu 

Thị 柳氏. Khi đi làm quan xa để ở đường Chương Đài trong thành Trường An 

長安 hơn ba năm, mỗi khi viết thư về thì gọi là: Chương Đài liễu, Chương Đài 

liễu. Sau Liễu Thị bị người tướng Phiên cướp đi mất. Tướng Hứa Tuấn dùng 

mưu cướp lại và vua lại cho về với Hàn Hoành.  

Tình Sử chép lại chuyện ấy nói rằng: Hàn Hoành gởi thư cho Liễu Thị có câu: 

“Chương Đài liễu, tích nhật thanh thanh kim tại phủ, dã ưng phan chiết tha 

nhân thủ” 章臺柳! 章臺柳! 昔日青青今在否？縱使長條似舊垂, 也應攀折

他人手 Cây liễu Chương Đài xưa xanh xanh nay còn không, cành dài có còn 

rủ xuống như xưa, hay là bị tay kẻ khác bẻ mất rồi? 
 

-韭菜薹 Cửu thái đài : cuống hẹ. 

-蕓薹 Vân đài : rau vân đài. Còn có tên là du thái 油菜. 

-夜臺 Dạ đài : mồ mả. Cũng mượn chỉ âm phủ. 

-登臺 Đăng đài : bước lên chỗ cao để diễn trò hoặc nói chuyện. 

-燈臺 Đăng đài : Đèn đặt chỗ cao ở bờ biển soi đường cho tàu bè biết. Cũng 

gọi là Đăng tháp hoặc Hải đăng. 

-電視臺 Điện thị đài : đài truyền hình. 

-講臺 Giảng đài : tòa giảng, chỗ bục cao đứng dạy học. 

-憲臺 Hiến đài : quan dưới gọi quan trên. 

-兄臺 Huynh đài : tiếng bạn bè tôn xưng với nhau. 

-氣象臺 Khí tượng đài : đài khí tượng. 

-樓臺 Lâu đài : nhà cao lớn, nhiều tầng, kiến trúc cao có thể nhìn ra bốn 

phía. 
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-蓮臺 Liên đài : Nơi cao có hoa sen, chỉ nơi thờ Phật. Cũng gọi là Liên toà ( 

toà sen ). 

-擂臺 Lôi đài : Võ đài, đài thi đấu võ thuật. 

-硯臺 Nghiễn đài : giá nghiên mực. 

-禦史臺 Ngự sử đài : một chức quan đời Hán, đời sau gọi quan ngự sử là đài 

quan 臺官 hay gián đài 諫臺. 

-臬臺 Niết đài : dinh quan án sát sứ. 

-鍋臺 Oa đài : bệ đặt nồi. 

-炮臺 Pháo đài : vị trí xây kiên cố nơi đặt súng lớn. 

-佛臺 Phật đài : bàn thờ Đức Phật. 

-藩臺 Phiên đài : dinh quan bố chánh. 

-撫臺 Phủ đài : dinh quan tuần phủ. 

-觀象臺 Quan tượng đài : tòa nhà xây nơi để quan sát các hiện tượng xẩy ra 

trong vũ trụ. (Thiên văn đài). 

-櫃臺 Quỹ đài : nơi bàn làm việc để cho khách hàng có thể lại giao dịch, trả 

tiền, làm những thủ tục cần thiết. . . Cũng viết là 櫃檯 quỹ đài. 

-窗臺 Song đài : Bệ cửa sổ. 

-梳妝檯 Sơ trang đài : Cái bàn hoặc vật gì giống như cái bàn. 

-霜臺 Sương đài : Tiếng chỉ các bậc Ngự sử đại phu thời xưa. 

-寫字臺 Tả tự đài : Bàn viết. 

-層臺 Tằng đài : Nhà nhiều tầng cất trên nền cao. Nền cao, có nhiều lớp 

chồng lên nhau. 
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-天臺 Thiên đài : Bàn thờ trời ở ngoài sân. 

-天文臺 Thiên văn đài : đài thiên văn. 

-省臺 Tỉnh đài : quan nội các. 

-尊臺 Tôn đài : Tiếng kính trọng chỉ cha của người đang nói chuyện với 

mình. 

-粧臺 Trang đài: Bàn của người phụ nữ ngồi tô điểm sắc đẹp. Bàn phấn. 

-中臺 Trung đài : quan thượng thư. 

-泉臺 Tuyền đài : Nơi có suối. Chỉ cõi chết. 

-蕓薹 Vân đài : rau vân đài. Còn có tên là Du thái 油菜. Cuống hoa của các 

thứ rau. 

-舞臺 Vũ đài : sân khấu. 

-煙臺 Yên đài : Chỗ đất cao, dùng làm nơi đốt khói báo hiệu có giặc đến, một 

lối truyền tin thời cổ. Ở nước Tầu có hai đài khói nổi tiếng, một ở bắc bán đảo 

Đăng lai thuộc tỉnh Sơn Đông, và một ở đông bắc huyện Liêu dương thuộc 

tỉnh Liêu ninh. 

 

-梳妝檯 Sơ trang đài : Cái bàn hoặc vật gì giống như cái bàn. 

 

 

台   Đài : tiếng tôn xưng người trên. Vui lòng. Cái đài, cái lầu. Cái 

bàn Tục dùng như chữ đài 臺.  

 

Đồng âm khác nghĩa : 
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1-苔 Đài : rêu. Một loài thực vật nở hoa ngầm, mọc ở các cây cổ thụ, các chỗ 

đất ướt hay trên tảng đá, có thứ xanh nhạt, có thứ xanh ngắt, rễ lá rất nhỏ. 

Bệnh ban. Sốt thì lưỡi ban, thầy thuốc nhờ đó xem biết được bệnh. 

2-跆 Đài : xéo, đạp, giẫm lên. 

3-炱 Đài : muội, mồ hóng (khói bốc lên, ngưng đọng thành tro đen).  

4-箈 Đài : măng tre. Cây tre non. 

5-颱 Đài : bão, gió bão. 

6-抬 Đài: đánh đòn. Khiêng, nâng. Hai người cùng khiệng một vật. Ngẩng, 

nghểnh lên. Tranh cãi, đấu khẩu. Cũng viết là đài 擡. 

7-菭 Đài : rêu, rêu cỏ, cũng nghĩa như chữ Đài 苔. 

8-駘 Đài : ngựa không đóng hàm, ngựa xấu, ngựa dở, con ngựa hèn. Ví dụ 

người tài năng kém cỏi. Thoát lạc, rơi rụng.  Có khi đọc là thai.  

 

Biến  âm : 

 

-詒 Đãi : khinh nhờn. 

-紿 Đãi : lừa dối, giả dối, giả vờ. 

-迨 Đãi  : kịp, kịp đến; cùng nghĩa với chữ đãi 逮. 

-殆 Đãi : nguy. Mỏi mệt. Bèn, dùng làm tiếng giúp lời. Sợ. Ngờ. Gần, thân 

gần. Chỉ thế. Hầu như, có lẽ là. Theo kịp. Lười biếng. 

-駘 Đãi : yên ổn, vui vẻ.  

 

Dị  âm : 

 

-台 Di : vui vẻ. Ta, tôi (tiếng tự xưng thời xưa). Sao vậy, sao ? Họ Di. 
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-台 Thai : Sao Thai. Sách thiên văn của người Tầu ngày xưa nói sao ấy như 

ngôi Tam Công 三公, cho nên trong thư từ tôn ai cũng gọi là “thai”. 

-詒 Di : để lại, gởi lại, truyền lại. 

-怠 Đãi : lười biếng, chểnh mảng, uể oải, khinh mạn, bất kính 

 

Từ  kép : 

 

-駘背 Đài bối : sống lâu. 

-駘蕩 Đãi đãng: rộng lớn, bao la. Phóng đãng, phóng túng. Thoải mái, dễ 

chịu (cảnh sắc). An tường, tự tại, thong dong (dáng vẻ, thái độ, cử chỉ). 

 

-駘藉 Đài tịch : dẫm đạp lên. 

 

-抬頭挺胸 Đài đầu đĩnh hung : ngẩng đầu ưỡn ngực. 

-抬擔架 Đài đam giá : khiêng cáng.  

-抬高價 Đài cao giá  : nâng cao giá.  

-抬轎子 Đài kiệu tử : người khiêng kiệu.  

 

 

-台站 Đài điếm : đồn canh gác ngoài biên thùy.  

-台座 Đài tọa : cái bệ, cái trụ, cái đế. 

-台站 Đài trạm : đồn canh gác ngoài biên. 

 

-苔色 Đài sắc : mầu xanh rêu. 

-苔岑 Đài sầm : bạn thân, bạn cùng một chí hướng. 
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-跆藉 Đài tịch : dẫm đạp . 

-跆籍 Đài tạ : chà đạp, dẫm đạp, tàn phá. 

 

-颱風 Đài phong : gió bão.  

 

-怠工 Đãi công : Làm việc chậm đi, lười biếng đi, để phản đối. Cũng gọi là 

Lãn công. 

-怠慢 Đãi mạn : khinh nhờn. 

-怠惰 Đãi nọa : lười biếng, biếng nhác. 

 

-台吉 Thai cát : tên tước quan, bên Mông-cổ chia ra bốn thứ để phong các 

con em nhà vua. 

 

-海苔 Hải đài : loài rong biển. 

 

-金盞銀台 Kim trản ngân đài : hoa thủy tiên. 

-月台 Nguyệt đài : đài ngắm trăng. Đài có mặt chính nhô ra phía trước, ba 

mặt đều có bậc lên xuống. 

-站台 Trạm đài : sân ga. Tiếng Anh: "railway platform". 

 

-煤炱 Môi đài mồ hóng. 

-駕駘 Nô đài : con ngựa xấu, dở, kém. Nghĩa bóng chỉ người hèn dốt. 

 

-滾石不生苔 Cổn thạch bất sanh đài : Hòn đá lăn không mọc rêu. Đây là 

một câu thành ngữ của Pháp : Pierre qui roule n’amasse pas  mousse, signifie 
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qu’une vie insouciante et instable ne permet pas d’amasser des biens et de 

construie un patrimoine consistant, (có nghĩa là một cuộc sống vô tư và không 

ổn định không tích lũy của cải và xây dựng một tài sản đáng kể.) 

-青苔 Thanh đài : Rêu xanh. 

-舌苔 Thiệt đài : ban lưỡi. 

-豫怠 Dự đãi : lười biếng ham vui. 

-懈怠 Giải đãi : lười biếng không muốn làm việc. 

-危殆 Nguy đãi : nguy ngập. 

-倦怠 Quyện đãi : mệt mỏi. 

 

-詒託 Di thác : gửi gắm cho người. 

 

逮  Đãi : đầy đủ. Đến kịp, đạt tới. Đuổi bắt, tróc nã. Tới lúc, đến khi. 

Thừa lúc, nhân dịp.  

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-靆 Đãi  : dáng mây đùn lên. Xem chữ Ái đãi ở dưới. 

2-叇 Đãi : như chữ 靆 đãi. 

 

Biến âm : 

 

-埭 Đại  : đập đất, lấy đất đắp ngăn nước lại, hai bên bờ chôn trục quay, có 

thuyền nào qua lại thì buộc dây vào đuôi thuyền mà quay, hoặc dùng sức trâu 

sức người quay trục cho thuyền đi. 

-棣 Đại : chỉnh tề, tả cái vẻ khuôn phép.  
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Dị  âm : 

 

-逮 Ðệ : thông suốt, không bị ngăn trở. Dáng dịu dàng, an hòa. 

-棣 Đệ : em. Xem hữ Đệ đường ở dưới. 

 

Từ  kép : 

 

-逮捕 Đãi bộ : đuổi bắt, bắt bớ, tróc nã, lung bắt. 

-逮繫 Đãi hệ : đuổi bắt giam lại. 

 

-逮逮 Ðệ đệ : vui vẻ, dịu dàng. Đầy đủ và thuần thục. Cũng như Đệ đệ 棣棣. 

-棣堂 Đệ đường : cây đường đệ (Kerria). 

 

-靉靆 Ái đãi : mây kéo đen kịt, mù mịt. 

 

大 Đại : to lớn, trưởng. Tiếng tôn xưng. Lớn lao, trọng yếu. Khoa 

trương. Thâm sâu, nhiều. Họ Đại. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-汏 Đại : giặt, gột, rửa. Sóng nước. Rửa ráy. 

2-軑 Đại: cái chốt sắt ở đầu trục bánh xe thời xưa để cho bánh xe không thể 

bị bung ra khỏi trục. Cũng chỉ cái bánh xe. Cũng đọc là Đệ. 

3-釱 Đại : cái cùm bằng sắt để khoá chân kẻ có tội. Cùm sắt. Cũng đọc Đệ. 

Chốt trục xe. 
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Dị âm :  

 

-大 Thái : lớn, to. Cả, trưởng. Khoa trương. Thâm sâu. 

-太 Thái : quá. Rất, thật, thật là. Cực kỳ. Họ Thái. 

 

Từ kép : 

 

-大恩 Đại ân : ơn huệ lớn lao. 

-大隱 Đại ẩn : người ở ẩn một cách cao quý. 

-大隱朝市 Đại ẩn triều thị : người ở ẩn chân chính, dù ở tại triều đình hay 

nơi kẻ chợ cũng không thay đổi chí hướng. 

-大伯 Đại bá : bác cả. 

-大礮 Đại bác : súng lớn, bắn đạn lớn và xa. 

-大半 Đại bán : quá nửa, đa số. Đại khái. 

-大本營 Đại bản doanh : nơi làm việc của vị tướng chỉ huy mặt trận. 

-大兵 Đại binh : quân đội quốc gia, đạo quân lớn, binh lực hùng mạnh. 

-大哥 Đại ca : anh cả. Chỉ người anh lớn lớn tuổi nhất trong các anh chị em. 

Tiếng vợ kêu chồng. 

-大吉 Đại cát : sự may mắn tốt lành to lớn. 

-大局 Đại cục : việc lớn, việc nước. 

-大志 Đại chí : có chí hướng lớn. Ý chí cao cả. 

-大戰 Đại chiến : chiến tranh lớn, cuộc chiến đại quy mocos nhiều quốc gia 

tham dự; trận chiến dữ dội. 
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-大眾 Đại chúng : đại chúng, quần chúng, dân chúng. Đám đông đảo dân 

chúng. 

-大公 Đại công : rất công bình. 

-大綱 Đại cương : phần chính yếu của vấn đề. 

-大名 Đại danh : danh dự lớn lao. Tiếng tôn xưng người. 

-大用 Đại dụng : rất hữu dụng, dung vào việc lớn. Chi phí dung cho việc lón. 

Được trao cho việc làm quan trọng. 

-大洋 Đại dương : biển lớn. Trái đất có năm biển lớn, gọi là 五大洋 ngũ đại 

dương gồm gồm Thái Bình dương 太平洋, Ấn Độ dương 印度洋, Đại Tây 

dương 大西洋, Nam Băng dương 南冰洋 và Bắc Băng dương 北冰洋. 

-大刀 Đại đao : cây đao lớn, một thứ binh khí thời xưa. 

-大道 Đại đạo : con đường lớn. Đạo lý căn bản. Chỉ cách ăn ở cư xử mà ai 

cũng phải làm theo. 

-大膽 Đại đảm : Gan dạ, không biết sợ, có dũng khí. To gan lớn mật, không kiêng nể 

gì hết.  

-大登科 Đại đăng khoa : thi đậu lớn được ghi tên trên bảng (tiến sỹ). Tiểu 

đăng khoa 小登科 là cưới vợ. 

-大帝 Đại đế : ông vua lớn. Cung nói là thiên đế 天帝. 

-大抵 Đại để : tổng quát, đại khái, nói chung. Chủ yếu. 

-大地 Đại địa : khắp mặt đất. 

-大度 Đại độ : độ lượng rộng lớn. 

-大度 Đại độ : độ lượng rộng lớn. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%AA
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%AA
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B4%8B
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8D%B0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8D%B0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B4%8B
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B4%8B
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8D%97
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8D%97
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B4%8B
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8C%97
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8C%97
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B4%8B
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A9


849 

 

-大動脈 Đại động mạch : ống máu lớn dẫn máu đỏ từ tim tới các bộ phận 

thân thể. 

-大德大同 Đại đồng : đời thịnh trị, hoàn toàn hòa bình an lạc. Bốn biển một 

nhà, không phân biệt màu da hay quốc tịch, công cộng, như nhau cả. Trời đất, 

vạn vật hợp với người làm một. Như: thế giới đại đồng 世界大同. 

-大同小異 Đại đồng tiểu dị : đại cương giống nhau, chỉ khác nhau chút ít 

không đáng kể.  

-大德 Đại đức : đức độ cao đẹp. Đại tiết, việc lớn. Cao tăng. Đức hiếu sinh 

của trời đất. 

-大家 Đại gia : nhà quyền quý, thế gia vọng tộc. Bậc chuyên gia, tác gia nổi 

tiếng. 

-大覺 Đại giác : giác ngộ triệt để. Sự hiểu biết thình lình về vấn đề lớn 

lao.Chỉ sự giác ngộ to lớn của Đức Phật Thích Ca. 

-大較 Đại giảo : đại khái, đại để, nói chung. 

-大海 Đại hải : biển lớn. Bát lớn hoặc chén rượu lớn. 

-大漢 Đại hán : tiếng tôn xưng triều đại nhà Hán hoặc Hán tộc Trung Quốc. 

Người đàn ông cao lớn. người làm công. 

-大寒 Đại hàn : cực lạnh, khốc hàn. Tiết thứ nhất trong 24 tiết khí, vào ngày 

20 hoặc 21 tháng giêng dương lịch, trời rất lạnh. 

-大韓 Đại hàn : quốc gia thuộc Á Châu, thủ đô là Hán Thành 漢城 Seoul 

(Republic of Korea). 

-大旱 Đại hạn : nắng to, lâu không mưa. 

-大後天 Đại hậu thiên : ngày kìa (sau ngày mai). Après le lendemain. After 

the next day, the day after tomorrow. 

-大賢 Đại hiền : người có tài đức rất lớn. 
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-大刑 Đại hình : hình phạt nặng nề, thường chỉ tử hình. Hình cụ hoặc hình 

phạt tàn ác. 

-大型 Đại hình : hình trạng hoặc quy mô to lớn. 

-大荒 Đại hoang : năm mất mùa nặng.  Vùng sâu, vùng xa ít người sinh 

sống. 

-大黃 Đại hoàng : tên một thứ cung 弓 (để bắn tên). Tên một loại dược thảo, 

tính hàn, vị đắng, trị bệnh tháo dạ đi rửa, bụng đau phình trướng, máu ứ kinh 

nguyệt bế tắc, sưng nhọt, v.v. 

-大猾 Đại hoạt : kẻ rất gian xảo độc ác. 

-大學 Đại học : sự học của người lớn. Việc học ở bậc cao nhất. 

-大會 Đại hội : cuộc họp mặt lớn. Kế sách lớn, đại kế. 

-大紅 Đại hồng : đỏ thẫm. 

-大洪水 Đạ ủy : lụt lội rất lớn. Theo Cựu Ước Thánh Kinh 舊約聖

經 (Cơ đốc giáo), Đức Chúa Trời, thất vọng vì thấy con người trở thành xấu 

xa, muốn tiêu diệt loài người, nên gây ra đại hồng thủy 大洪水. Sau Nặc-

Á 諾亞(Noé) được thần chỉ thị, làm thuyền cứu thoát nhân loại. 

-大兄 Đại huynh : anh cả. Bằng hữu tôn xưng với nhau. 

-大概 Đại khái : khái quát, đại thể, sơ lược, sơ qua. Khoảng, chừng (không 

chính xác). Rất có thể, có lẽ. Thông thường, phổ thông. 

-大慶 Đại khánh : việc có thể làm lễ mừng long trọng. Chỉ lễ quốc khánh. 

Tiếng tôn kính để chỉ lễ sinh nhật. 

-大器 Đại khí : thiên đạo, trời. Bảo vật. Tài năng, chí khí rất lớn. 

-大科 Đại khoa : khoa thi lớn (thi ở cấp đại học.) 

-大塊 Đại khối : miếng lớn, khối lớn. Trời đất, vũ trụ. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BC%93
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%88%8A
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%88%8A
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%81%96
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%81%96
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%81%96
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B0%B4
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AB%BE
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AB%BE
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-大去 Đại khứ : đi luôn không về. Chết. 

-大斂 Đại liệm : nhập quan là đại liệm 大斂, thay áo cho người chết là tiểu 

liệm 小斂. Cũng viết là đại liệm 大殮. 

-大类 Đại loại :  bao gồm chung. Chung chung. Cũng viết 大類 đại loại. 

-大路 Đại lộ : con đường lớn. 

-大陸 Đại lục : vùng đất cực lớn. 

-大力 Đại lực : dốc sức, ra sức, gắng sức, hết sức. 

-大略 Đại lược : tóm tắt sơ lược, bao gồm một cách tổng quát sơ sài. Mưu 

lược sâu xa. 

-大量 Đại lượng : khí độ rộng rãi. Số lượng nhiều. Tửu lượng cao. 

-大麻 Đại ma : cây đay. Có hai giống đực và cái, giống đực gọi làmẫu 

ma 牡麻, giống cái gọi là tử ma 子麻. Sang tiết xuân phân mới gieo hạt, 

trước sau tiết hạ chí mới nở hoa, sắc trắng xanh xanh. Vỏ dùng để dệt vải thô, 

hạt dùng lấy dầu, làm thuốc. Có khi gọi là hỏa ma 火麻 hay hoàng ma 黃麻. 

Ngày nay thường chỉ cần sa. Tiếng Anh: cannabis, marijuana. 

-大漠 Đại mạc : sa mạc lớn ở Mông Cổ.  Tiếng Mông cổ gọi là qua bích 戈

壁. 

-大麥 Đại mạch : thứ lúa hạt lớn, dùng làm thức ăn, rượu, đường. Còn có tên 

là tam nguyệt hoàng 三月黃. 

-大門 Đại môn : cửa chính, lối vào. 

-大南 Đại Nam : tên quốc gia Việt Nam dưới triều nhà Nguyễn. 

-大難 Đại nạn : họa hoạn lớn.  

-大腦 Đại não : phần đại não ở trong đầu. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A7
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http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A7
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http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%89%A1
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http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AD%90
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%81%AB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%81%AB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%BB%83
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%BB%83
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%88%88
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%88%88
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%88%88
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%89
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%89
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-大稔 Đại nẫm : năm được mùa. 

-大能 Đại năng : toàn năng, có mọi khả năng, có quyền lực to lớn. 

-大義 Đại nghĩa : đạo lý lớn, chính đạo. Yếu nghĩa trong kinh sách. Nhĩa vợ 

chồng. 

-大議 Đại nghị : chỉ chế độ chính trị, trong đó nhân dân lựa chọn người đại 

diện để họ tham gia việc nước. 

-大業 Đại nghiệp : sự nghiệp to lớn. Học nghiệp cao thâm. 

-大悟 Đại ngộ : tỉnh ngộ triệt để.  Chỉ sự giác ngộ thâm sâu, được dùng để 

phân biệt với những kinh nghiệm “kiến tính”見性 ban sơ, mặc dù bản tính của 

cả hai vốn chỉ là một. Những thành phần chính của “đại ngộ triệt để” 大悟徹

底: chứng ngộ được sự trống rỗng, tính Không của vạn vật; sự tiêu hủy của tất 

cả những khái niệm nhị nguyên; sự trực nhận rằng: toàn thể vũ trụ và bản thể 

chính là một không hai, Sắc tức là Không; sự đoạn diệt của khái niệm Ta 

(Ngã). Hiểu thật thông suốt. 

-大言 Đại ngôn : nói khuyếch đại, nói huênh hoang. Nói lớn lối. Nói quá ra. 

Mưu nghị to lớn. 

-大元帥 Đại nguyên súy : tổng tư lịnh, cai quản toàn thể quân đội. 

-大月 Đại nguyệt : tháng âm lịch đủ có 30 ngày hoặc tháng dương lịch có 31 

ngày gọi là đại nguyệt 大月. 

-大人 Đại nhân : người lớn.Tiếng tôn xưng người có đạo đức hoặc địa vị 

cao. Tiếng gọi cha mẹ hoặc bậc tôn trưởng. Tiếng xưng hô với nhà quyền quý 

hoặc quan lại. Người cao lớn. 

-大人物 Đại nhân vật : người có địa vị và danh vọng. 

-大任 Đại nhiệm : nhiệm vụ lớn, trọng trách lớn. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A6%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A6%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%B9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A7
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-大儒 Đại nho : người theo Khổng học và có sức học to rộng.Bậc học giả có 

đạo đức học vấn cực cao. 

-大怒 Đại nộ : giận dữ vô cùng. 

-大娘 Đại nương : tiếng gọi người vợ cả, người đàn bà có chồng. Con thứ 

gọi “đích mẫu” 嫡母 (vợ cả của cha) là “đại nương” 大娘.  Tiếng tôn xưng vợ 

của bậc niên trưởng.  Phương ngôn Bắc nước Tầu gọi “bá mẫu” 伯母 là “đại 

nương” 大娘. 

-大凡 Đại phàm : tất cả, hết thảy. Thông thường, nói chung. 

-大砲 Đại pháo : khẩu súng lớn, súng canon. 

-大法 Đại pháp : phép lớn, chỉ phép Phật. Cho nên cũng gọi Phật là Đại pháp 

vương. Phép tắc cơ bản. Pháp luật cơ bản của một quốc gia dân chủ, tức hiến 

pháp 憲法. 

-大批 Đại phê : rất nhiều, số lượng lớn. 

-大風 Đại phong : gió lớn, bão. Bệnh phong hủi nặng. Một loài chim mạnh 

tợn. 

-大夫 Đại phu : bác sỹ, thầy thuốc. Chức quan lớn, thời cổ Trung Hoa. Dưới 

triều Tống, tiếng tôn xưng người có một tài nghệ, một thuật gì rất đặc thù. 

-大方 Đại phương : hình vuông cực lớn. Chỉ đại địa. Người có kiến thưc 

rộng hoặc chuyên môn cao. Phép tắc, phương pháp cơ bản.  (Trung y) Tễ 

thuốc nhiều vị thuốc hoặc lượng lớn. Tên lá trà (vùng An Huy). Tên biên chế 

của quân khởi nghĩa Hoàng Cân đời Hán mạt. 

-大軍 Đại quân : một đội quân rất đông đảo hùng hậu. 

-大歸 Đại quy : về luôn, không trở lại nữa, chỉ người đàn bà bị chồng đuổi về

, không cho trở lại nữa. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AB%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AB%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BC%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BC%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%86%B2
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%86%B2
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-大規模 Đại quy mô : phạm vi lớn, bề thế rộng lớn, cuộc diện lớn. Khuôn 

mẫu lớn.  Khuôn mẫu to lớn. 

-大權 Đại quyền : quyền lực lớn. Uy quyền to lớn. 

-大廳 Đại sảnh : cái phòng to lớn có sức chứa thật nhiều người trong các 

cuộc hội họp. 

-大數學 Đại số học : môn toán học dùng chữ cái (mẫu tự) để thay chữ số. 

-大山 Đại sơn : núi lớn 

-大率 Đại suất  : đại khái, đại để, phần lớn. 

-大師 Đại sư : ông thầy hay thầy giáo giỏi nổi tiếng. Tiếng tôn xưng các vi 

cao tăng Phật giáo. 

-大使 Đại sứ : chức quan có địa vị cao nhất về ngoại giao, được phái đi ở tại 

nước có bang giao, làm đại biểu cho quốc gia mình đối với các nước này. 

-大事 Đại sự : việc lớn, sự kiện chính. Việc quan trọng Như : Việc tang. 

Việc hôn nhân. Việc chiến tranh. Việc lớn, sự nghiệp lớn. 

-大佐 Đại tá : một cấp bậc sĩ quan trong quân đội, cấp cao nhất trong hàng sỹ 

quan cấp Tá. 

-大寫 Đại tả : viết chữ in hoa. 

-大作 Đại tác : tiếng tôn xưng tác phẩm của người khác. Làm việc lớn. Bùng 

lên, nổi lên mạnh bạo. 

-大災 Đại tai : tai họa, bệnh dịch. 

-大才 Đại tài : người có tài lớn. Người tài giỏi. 

-大喪 Đại tang : ngày xưa tại các nước quân chủ đó là tang lễ vua, vợ vua, 

hay các hoàng tử chết. Đối với người thường thì đó là ma chay cho cha, mẹ. 

-大藏 Đại tạng :  những bản kinh chép lời giảng của Đức Phật Thích Ca. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
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-大藏經 Đại tạng kinh : danh từ chỉ tất cả những kinh sách, luận giải về đạo 

Phật trong và ngoài Tam tạng. Ðại tạng đầy đủ và bao gồm nhất hiện nay của 

Phật giáo Bắc truyền là Ðại tạng Trung Quốc và Tây Tạng (“Cam-châu-

nhĩ” 甘珠爾 hay “Ðan-châu-nhĩ” 丹珠爾). Ðầy đủ nhất của Phật giáo Nam 

truyền là Ðại tạng của Thượng tọa bộ của Tích Lan, được ghi lại bằng văn hệ 

Pā-li (“Ðại chính tân tu đại tạng kinh” 大正新修大藏經). Gọi tắt là “tạng 

kinh” 藏經. 

-大盡 Đại tận : tháng âm lịch đủ 30 ngày. 

-大聖 Đại thánh : bậc tài giỏi vô cùng. Bậc tài đức hoàn toàn. Tiếng tôn 

xưng đức Phật. 

-大成 Đại thành : làm nên cái to lớn. Ngày xưa, mỗi lần nhạc thay đổi điệu 

gọi là “nhất thành” 一成, chín lần thay đổi thì xong bản nhạc, gọi là “đại 

thành” 大成. Về sau, công trình thâu thập học thuyết hoặc chủ trương của tiền 

nhân cho có hệ thống gọi là “đại thành” 大成. 

-大勝 Đại thắng : thắng lớn, thắng lợi hoàn toàn. Thắng quân địch trong một 

trận đánh lớn. 

-大臣 Đại thần : vị quan lớn trong triều. 

-大體 Đại thể : nói chung, nói tổng quát, đại khái. Nghĩa lý trọng yếu, đạo lý 

quan hệ tới đại cục.  

-大腿 Đại thối : bắp đùi, bắp vế. 

-大樹 Đại thụ : cây lớn, sống lâu năm. Chỉ người để cho mình nhờ cậy. 

-大暑 Đại thử : nắng to. Khí trời rất nóng. Tên thời tiết, vào khoảng 23 hoặc 

24 tháng 7 dương lịch, thường có nắng to. 

-大乘 Đại thừa : cái xe lớn. Một tông phái Phật giáo, muốn đem giáo lý của 

Phật giảng cho nhiều người một lúc, như cái xe lớn chở được nhiều người. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%98
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Đại thừa” 大乘(mahayana) cỗ xe lớn, là một trong hai trường phái lớn của đạo 

Phật, phái kia là Tiểu thừa 小乘, cỗ xe nhỏ (hinayana). Xuất hiện trong thế kỷ 

thứ nhất trước Công nguyên, Tiểu thừa và Ðại thừa đều bắt nguồn từ Ðức Phật 

Thích-ca Mâu-ni 釋迦牟尼, nhưng khác nhau nơi sự quan tâm về thực hành 

giáo pháp. Nếu Tiểu thừa quan tâm đến sự giác ngộ của chính mình thì đại 

biểu của Ðại thừa mong muốn được giải thoát để cứu độ toàn thể chúng sinh. 

-大商 Đại thương : việc buôn bán lớn. 

-大便 Đại tiện : đi cầu, đi ỉa. 

-大前題 Đại tiền đề : danh từ Luận lý học, chỉ mệnh đề thứ nhất trong phép 

Tam đoạn luận ( majeure ). 

-大前提 Đại tiền đề : nguyên tắc cơ bản hoặc điều kiện trọng yếu (trong vấn 

đề hoặc sự kiện). (Luận lý học) Phép tam đoạn luận gồm có ba bộ phận: đại 

tiền đề 大前提, tiểu tiền đề 小前提 và kết luận 結論. Đại tiền đề là nguyên 

tắc cơ bản. Tiểu tiền đề là trường hợp đặc thù. Kết luận là ứng dụng đại tiền 

đề vào tiểu tiền đề. 

-大小 Đại tiểu :  kích thước, kích cỡ. 

-大靜脈 Đại tĩnh mạch : ống máu lớn đem máu đen từ các bộ phận của thân 

thể về tim và phổi để lọc sạch. 

-大全 Đại toàn : toàn bộ, tất cả. Toàn bộ trứ tác. 

-大腸 Đại tràng : phần ruột lớn. 

-大智 Đại trí : hiểu biết sâu xa, trí tuệ cực cao. Người có trí tuệ, hiểu biết sâu 

xa. 

-大致 Đại trí : trên dưới, xấp xỉ, áng chừng. 

-大智若愚 Đại trí nhược ngu : bậc đại trí nhưng trông bề ngoài có vẻ rất 

tầm thường. 
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-大篆 Đại triện : một lối viết của chữ Hán, nét chữ ngoằng ngoèo, xung 

quanh vuông vức như con dấu, có từ thời  Chu Tuyên Vương 周宣王. 

-大哲 Đại triết :  hiểu biết rất sâu rộng về mọi vấn đề. 

-大丈夫 Đại trượng phu : người đàn ông có chí khí hiên ngang, bất khuất, 

long dạ ngay thẳng. Ngày xưa Mạnh Tử 孟子 có nói : Phú quý bất năng dâm, 

bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất, thử chi vị đại trượng phu 富貴不能

淫,貧賤不能移, 威武不能屈, 此之謂大丈夫  Giàu sang không mê hoặc 

được, nghèo khó không dời đổi được, sức mạnh không khuất phục được, như 

thế gọi là bậc đại trượng phu. 

-大選 Đại tuyển : bầu cử nhân dân, bầu cử toàn quốc. 

-大雪 Đại tuyết : tuyết rơi nhiều. Tên một tiết trong hai mươi bốn tiết khí, 

vào khoảng ngày 7 hoặc 8 tháng 12 dương lịch, có tuyết rơi nhiều. 

-大肆 Đại tứ  : trắng trợn, không kiêng dè, rùm beng. 

-大字 Đại tự : chữ lớn. Thông thường, chữ viết cao từ một tấc trở lên gọi là 

đại tự 大 字 , tiếng để phân biệt với tiểu tự 小 字 .  

Phiếm chỉ tiếng phổ thông. 

-大將 Đại tướng : tên chức quan ngày xưa đứng trên các tướng quân. Cấp 

bậc tướng cao thứ nhì sau Thống tướng trong hàng sỹ quan. 

-大尉 Đại úy : một cấp bậc của sỹ quan trong quân đội cao nhất trong cấp úy 

-大宛 Đại uyên : tên một nước ở Tây Vực 西域 đời nhà Hán. Nhân ngựa sản 

sinh ở nước Đại Uyên 大宛 rất nổi tiếng, nên sau gọi tuấn mã là đại uyên. 

-大約 Đại ước : xấp xỉ, gần bằng,khoảng chừng. Rất có thể, chắc là. 

-大越 Đại Việt : tên nước Việt Nam dưới triều nhà Lý. 
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-大禹 Đại Vũ : ông Đại Vũ (người trong truyền thuyết có công trị thuỷ đời 

vua Thuấn bên Tầu. 

-大王 Đại Vương : tiếng tôn xưng thiên tử hay vua chư hầu. Tục gọi thủ lĩnh 

quân giặc cướp. 

-大赦 Đại xá : tha hết hay giảm hình phạt cho những người phạm tội.  

-大意 Đại ý : ý chính. 

-大衣 Đại y : áo khoác ngoài. 

-大要 Đại yếu : ý chính, điểm chính, toát yếu. 

 

-大極 Thái cực : cực lớn, lớn lao tột cùng. 

-大和 Thái hoà : rất êm đềm, hòa thuận. 

 

-太陰 Thái âm : mặt trăng. 

-太乙 Thái ất : tên một vị sao lớn. Cũng là tên một quẻ trong Kinh Dịch. 

-太白 Thái Bạch : tên một ngôi sao ( Kim Tinh ). 

-太保 Thái bảo : chức quan to thứ ba trong hang Tam công (Thái sư, Thái 

phó, Thái bảo). 

-太平 Thái bình : hòa bình. Rất yên ổn, không có chuyện gì xảy ra.  

-太古 Thái cổ : thời thượng cổ, thời rất xa xưa.  

-太極 Thái cực : nguồn gốc đầu tiên của tạo hóa vũ trụ. Còn có nghĩa là cái 

mức tột cùng. 

-太極拳 Thái cực quyền : tên của một môn võ thuật. 

-太陽 Thái dương : mặt trời. 
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-太多 Thái đa : nhiều quá. 

-太監 Thái giám : hoạn quan, cũng gọi là hủ nhân 腐人. 

-太后 Thái hậu : mẹ của vua. 

-太和 Thái hòa : rất êm đềm hòa thuận. 

-太學 Thái học : bậc học cao. 

-太客氣了 Thái khách khí liễu : khách sáo quá. 

-太空 Thái không : không gian, vũ trụ. 

-太廟 Thái miếu : nhà thờ tổ tiên của vua. 

-太熱 Thái nhiệt : nóng quá. 

-太傅 Thái phó : chức quan đứng thứ nhì trong hàng Tam công ( Thái sư, 

Thái phó, Thái bảo ) phụ trách việc dạy học cho hoàng tử. 

-太過 Thái quá : vượt qua mức bình thường. 

-太師 Thái sư : vị quan đứng đầu Tam công, có bổn phận như một người 

thầy cố vấn các việc quan trọng cho nhà vua. 

-太史 Thái sử : vị quan coi về việc chép sử. 

-太太 Thái thái : tiếng gọi người đàn bà có chồng. Ngày xưa đó là tiếng tôn 

xưng vợ các vị quan lớn. 

-太守 Thái thú : vị quan cai trị một quận. 

-太始 Thái thủy : lúc mới đầu, lúc khởi đầu. 

-太精細了 Thái tinh tế liễu : rất tinh tế. 

-太偉大了 Thái vĩ đại liễu :  thật là vĩ đại. 
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-阿大 A đại : anh cả. 

-博大 Bác đại : rộng lớn, quảng đại. 

-矜大 Căng đại : kiêu căng, tự tôn. 

-正大 Chánh đại, Chính đại : ngay thẳng, công bằng, không thiên vị. 

-正大光明 Chánh đại quang minh : hành vi ngay thẳng rõ ràng, công chính 

vô tư. 

-至大 Chí đại : rất to lớn, cực đại. 

-正大 Chính đại : mgay thẳng, công bằng, không thiên vị. 

-窮醋大 Cùng thố đại : kẻ sỹ hàn vi, học trò nghèo. 

-巨大 Cự đại : to lớn, khủng lồ. Vật cực kỳ lớn. 

-極大 Cực đại : lớn nhất, to nhất. Không còn gì lớn hơn nữa. 

-強大 Cường đại : hùng cường, hùng mạnh. To lớn mạnh mẽ. 

-很大 Khấn đại : to lớn. 

-誇大 Khoa đại : khoe khoang. 

-寬大 Khoan đại : rộng lớn. Tấm long rộng rãi. 

-擴大 Khuếch đại : làm cho lớn hơn lên, mở rộng ra. 

-老大 Lão đại : già cả, lớn tuổi. 

-龍頭老大 Long đầu lão đại : ông chủ lớn. 

-雷聲大 Lôi thanh đại : tiếng sấm to. 

-力氣大 Lực khí đại : khí lực lớn. 

-眼睛大 Nhãn tình đại : tròng mắt to. 
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-五大洲 Ngũ đại châu : năm miền đất lớn nổi trên biển, gồm Á châu 亞洲, 

Âu châu 歐洲, Đại Dương châu 大洋洲, Mỹ châu 美洲, Phi châu 非洲. 

-五大洋 Ngũ đại dương : năm vùng biển lớn trên địa cầu, gồm :Thái Bình 

dương 太平洋, Ấn Độ dương 印度洋, Đại Tây dương 大西洋, Nam Băng 

dương 南冰洋 và Bắc Băng dương 北冰洋. 

-五角大廈 Ngũ giác đại hạ : khu nhà tọa lạc tổng bộ quốc phòng Mỹ quốc, 

tức Lầu năm góc Pentagon.  

-放大 Phóng đại : làm cho to lên. Thổi phồng lên. 

-光大 Quang đại : hiển dương, phát triển, làm cho rạng rỡ. Khoan dung, độ 

lượng. Sáng sủa rộng lớn. Chỉ việc làm ngay thẳng, không ẩn giấu gì. 

-廣大 Quảng đại : rộng lớn, bao la. Chỉ tấm lòng bác ái, từ bi. 

-光祿大夫 Quang lộc đại phu : tên chức quan. Có từ nhà Hán làm chưởng 

nghị luận, đến nhà Minh, nhà Thanh hàm chánh nhất phẩm, là bậc cao nhất 

trong các quan văn. Tương đương với chức cố vấn bây giờ. 

-光明正大 Quang minh chính đại : nguyên nghĩa là rõ ràng không thiên tư. 

Sau chỉ trong lòng thẳng thắn, không mưu đồ mờ ám.  

-三千大千世界 Tam thiên đại thiên thế giới : hàng tỉ thế giới, tạo thành một 

cõi Phật. Là thế giới bao gồm tục giới và tầng thứ nhất của cung trời thuộc 

Sắc giới. Một ngàn nhân một ngàn nhân một ngàn là một tỉ thế giới, thường 

được viết tắt là “tam thiên thế giới” 三千世界. Đây là một cách mô tả tính 

chất rộng mở mênh mông, xuyên suốt của toàn thể vũ trụ theo vũ trụ quan của 

người Ấn thời xưa. 

-新大陸 Tân đại lục : lục địa mới được tìm ra : tức châu Mỹ. 

-天大 Thiên đại : lớn bằng trời, cực lớn. 
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-蚍蜉撼大樹 Tì phù hám đại thụ : kiến càng rung cây lớn. Tỉ dụ không biết 

lượng sức mình. 

-尊姓大名 Tôn tính đại danh : uý tính quý danh. 

-壯大 Tráng đại : khỏe lên, lớn mạnh lên. Cao lớn 

-重大 Trọng đại : lớn lao nặng nề. 

-自大 Tự đại : cho mình là lớn, coi thường người khác. 

-偉大 Vĩ đại : to lớn, vạm vỡ. Cao siêu, cao cả, không phải tầm thường. 

-尾大不掉 Vĩ đại bất diệu : đuôi to thì không dễ vẫy. Ý nói thuộc hạ mạnh 

quá thì khó cầm đầu. 

-遠大 Viễn đại : to lớn cao xa. 

-吹大煙 Xuy đại yên : hút thuốc phiện. 

 

-亞太 Á thái : châu Â thái bình dương. 

-不太好 Bất thái hảo : không tốt lắm. 

-不太妙 Bất thái diệu : không khéo lắm.. 

 

 

 

代   Đại : thay đổi, thay thế, triều đại. Một đời, cha nối tới đời con là 

một đại. Như Hán đại 漢代 đời nhà Hán, tam đại 三代 đời thứ ba.  

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-岱 Đại : núi Đại, một tên gọi khác của núi Thái Sơn 泰山. 
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2-玳 Đại : xem chữ Đại mội ở dưới. 

3-袋 Đại : cái đẫy, cái túi, cái bao. 

4-黛 Đại : thuốc đen của đàn bà vẽ lông mày. Một loại phấn màu xanh đen, 

đời xưa phụ nự dùng tô lông mày, do đó chữ Đại này chỉ người đàn bà đẹp. 

 

Từ  kép : 

 

-代耕 Đại canh : cầy giúp, cầy hộ. 

-代購 Đại cấu : mua giúp mua hộ. 

-代名辭 Đại danh từ : tiếng thay thế cho tiếng danh từ. 

-代面 Đại diện : thay mặt. Nguyên chỉ cái mặt nạ. Sau là tên gọi môn nhạc 

vũ dùng mặt nạ biểu diễn (thời Nam Bắc triều, Tùy, Đường). Dùng thư tín 

hoặc thi văn thay cho thảo luận trước mặt. 

-代用 Đại dụng : dùng thay, thay vào. 

-代價 Đại giá : giá cả. 

-代號 Đại hiệu : dấu hiệu, số, cỡ. 

-代課 Đại khóa : dạy thay, dạy thế. 

-代勞 Đại lao : làm giúp, làm thay. Làm việc thay cho người khác. Xin người 

thay mình làm việc. Thay người bày tỏ nỗi lòng buồn khổ. 

-代理 Đại lý : làm việc thay cho người khác. Tạm thời đảm nhiệm chức vụ 

của người khác. 

-代脈 Đại mạch : mạch đập chậm. 

-代數學 Đại số học : môn toán học dùng chữ thay con số để tìm ra số lượng 

lớn. 

-代使 Đại sứ : quan chức thay mặt cho chính phủ giao thiệp với nước ngoài. 
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-代謝 Đại tạ : sự thay đổi. Trao đổi. 

-代替 Đại thế : thay, thế vào, thay vì, thay thế cho. Thay phiên, luân lưu. 

-代銷 Đại tiêu : đại lý kinh tiêu, bán hộ. 

-代序 Đại tự : bài viết thay cho lời tựa. 

-代王 Đại vương : viên quan thay vua cai trị một thuộc quốc, hoặc một tỉnh. 

 

-玳瑁 Ðại mội : con đồi mồi có mai quý như ngọc. 

-玳言 Đại ngôn : nói lớn lối, nói quá đáng. 

 

-袋鼠 Đại thử : con chuột túi Kangooroo 

 

-百代 Bách đại : trăm đời. Tỉ dụ thời gian niên đại lâu dài. 

-庖代 Bào đại : thay người khác mà làm việc, cũng như Đại bào. 

-八代 Bát đại : tám đời, chỉ tám triều vua thượng cổ Trung Hoa gồm “Tam 

Hoàng” 三皇 và “Ngũ Đế” 五帝. Tám triều đại: gồm Đông Hán, Ngụy, Tấn, 

Tống, Tề, Lương, Trần và Tùy.  

-蓋代 Cái đại : trùm đời, tài giỏi hơn người. 

-近代 Cận đại : thời gần đây, Thời đại quá khứ không xa. 

-古代 Cổ đại : đời xa xưa. Trong lịch sử gọi thời kỳ mười sáu thế kỷ về trước 

là cổ đại. 

-遞代 Đệ đại : theo thứ tự mà thay đổi cho nhau. 

-當代 Đương đại : thời hiện đại, thời nay. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%94
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-後代 Hậu đại : đời sau, thời con cháu sau này. 

-現代 Hiện đại : thời nay, tân thời. 

-歴代 Lịch đại : trải nhiều đời vua, nhiều thời. 

-累代 Lũy đại : nhiều đời vua, nhiều thế hệ. 

-明代 Minh đại : đời nhà Minh bên Tầu. 

-五代 Ngũ đại : năm đời vua cổ Trung Hoa, gồm đời Đường, Ngu, Hạ, 

Thương và Chu. Năm triều vua Trung Hoa, gồm các triều Tống, Tề, Lương, 

Trần, Tùy. Cũng gọi là Tiền Ngũ đại. Năm triều Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu 

Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu. Cũng gọi là Hậu Ngũ đại. 

-年代 Niên đại : kỷ nguyên, thời kỳ, giai đoạn. 

-三代 Tam đại : ba đời, gồm đời ông, đời cha và đời mình, gồm có : tằng tổ

曾祖 ông cố, tổ phụ 祖父 ông, phụ 父 cha. Cũng có ý nói về ba đời vua thời 

cổ Trung Hoa, gồm Hạ 夏, Thương 商, Chu 周. 

-時代 Thời đại : giai đoạn, khoảng thời gian. 

-取代 Thủ đại : thay thế. 

-朝代 Triều đại : một đời vua, Khoảng thời gian của một dòng vua trị vì. 

-絶代 Tuyệt đại : hơn hết trong đời. Đời rất xa xưa. 

-萬代 Vạn đại : muôn đời. 

 

-粉黛 Phấn đại  : đồ trang sức. 

-青黛 Thanh đại : bột chàm, dùng để làm thuốc, màu nó xanh sẫm.  

Cái gì xanh sẫm cũng gọi là đại. 

 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9B%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9B%BE
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眈  Đam : nhìn gườm gườm, nhìn chòng chọc. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-耽 Đam  : vui, quá vui gọi là đam. Nhìn chằm chằm, dùng như nghĩa như 

chữ đam 眈. Tai to và dái tai thõng xuống. Trì trệ, chậm trễ. Mê đắmCẩu thả, 

lơ đễnh, khinh xuất. 

2-躭 Đam : tai lớn rủ xuống, Đam mê, ham thích. Cách viết khác của chữ 

Đam 耽. 

3-訦 Đam : tin tưởng, dùng như nghĩa chữ Thầm 諶. 

4-酖 Đam : Mê rượu, ham thích rượu. Một âm là chậm (trấm). Cùng nghĩa 

với chữ 鴆 nghĩa là rượu pha thuốc độc. 

5-妉 Đam : vui vẻ. 

  

Từ  kép : 

 

-眈眈 Ðam đam : gườm gườm. nhìn gườm gườm như con hùm rình mồi. 

 

-眈眈 Ðam đam : gườm gườm. nhìn gườm gườm như con hùm rình mồi. 

 

-酖酖 Đam đam : yên ổn vui vẻ. 

-酖樂 Đam lạc : vui sướng mê say, ham mê hoan lạc. 

-酖迷 Đam mê : say sưa theo đuổi, không còn suy nghĩ gì. 

-躭誤 Đam ngộ : lầm lỡ, sai lạc, chậm trễ. Cũng viết là đam ngộ 酖誤 
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-躭誤工作 Đam ngộ công tác : làm chậm trễ công việc. 

-躭玩 Đam ngoạn : ham thích vui chơi. 

-躭思 Đam tư :  suy nghĩ kỹ, trầm tư. 

 

-飲酖止渴 Ẩm đam chỉ khát : uống rượu độc cho khỏi khát, ý nói chỉ cần 

vui sướng tức thì mà quên tai hoạ về sau. 

-沈酖 Trầm đam : chìm đắm say mê. 

 

 

炎   Đàm : Rực rỡ. Ánh lửa bốc lên. Đốt, cháy. Nóng, nực. Nóng dữ 

dội. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-郯 Đàm  : tên một nước ngày xưa, sau bị Việt diệt, nay còn di tích ở Tây-

Nam tỉnh Sơn Đông 山東. Họ Đàm. 

2-痰 Đàm  : đờm. 

3-談 Đàm : nói chuyện, bàn bạc, thảo luận. Chuyện, lời nói, chuyện kể. Hai 

bên cùng nhau bàn bạc sự vật lung tung đều gọi là đàm. Họ Đàm. 

4-錟 Đàm : cái mâu dài. 

5-餤 Đàm : tiến tới. 

6-痰 Đàm : đờm. Đóng đờm trong cổ họng làm cho khó thở. 

7-惔 Đàm : thiêu đốt. Nóng nảy như bị đốt trong lòng. 

8-倓 Đàm : an nhiên, yên tĩnh, không còn nghi ngờ. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BA%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BA%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B7%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B7%A5
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=山
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=山
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9-埮 Đàm : đất bằng phẳng mà dài. 

10-賧 Đàm : nạp tiền để chuộc tội 

 

Biến  âm : 

 

-啖 Đạm  : ăn, đút cho ăn, nuôi cho ăn. Nhử, dụ dỗ. Dùng lợi lộc để dụ dỗ 

người khác. 

-餤 Đạm : lấy lợi ra nhử người. Bánh, một loại bánh. Cách viết khác của chữ 

Đạm 啗. 

-淡 Đạm : lạnh nhạt, thờ ơ, sắc hương vị gì nhạt nhẽo đều gọi là đạm, không 

ham vinh hoa lợi lộc.  Buôn bán ế ẩm. Vô nghĩa, vô giá trị, không quan trọng. 

Ðạm khí, chất đạm, một nguyên chất không sắc không mùi, lửa vào tắt ngay 

gọi là đạm khí. Giống động vật vào trong chỗ thuần chất đạm khí thì tắc hơi 

ngay, nên cũng gọi là trất tố 窒素. 

 

Dị  âm : 

 

-惔 Điềm : yên tĩnh. 

 

Từ  kép : 

 

-淡泊 Đạm bạc : sơ sài, không màu mè hoa mỹ; nhạt nhẽo mỏng manh. 

Không ham vinh hoa lợi lộc. 

-淡 簿 Đạm bạc :  thưa, thưa  thớt. Chỉ cuộc sống sơ sài, nghèo nàn. 

-淡淡 Đạm đạm  : nhàn nhạt. Lờ mờ. Dùng như nghĩa chữ Đạm đạm 澹澹 : 

dáng nước lay động. 

-淡化 Đạm hóa : làm nhạt, pha nhạt. 

javascript:animation('60d4');
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-淡漠 Đạm mạc : thờ ơ, nhạt nhẽo. Phai mờ, phai nhạt. Chỉ thái độ thờ ơ. 

-淡月 Đạm nguyệt : tháng buôn bán ế ẩm. 

-淡雅 Đạm nhã : màu nhạt và nhã. Vẻ đẹp thanh cao, không nồng nàn lộng 

lẫy. 

-淡然 Đạm nhiên : thờ ơ lạnh lùng.  

-淡季 Đạm quý : mùa ế hàng, mùa ít khách. 

-淡色 Đạm sắc : màu nhạt, màu lợt. 

-淡青 Đạm thanh : xanh nhạt. 

-淡清 Đạm thanh : bức tranh vẽ chỗ đậm chỗ nhạt. 

 -淡菜 Đạm thái : con trai. 

-淡忘 Đạm vong : quên dần đi, nhãng đi. 

 

 

-痰桶 Đàm dũng : ống nhổ. 

-痰厥 Đàm quyết : đờm quyết. 

-痰喘 Đàm suyễn : bệnh suyễn, bệnh hen. 

-痰盂 Đàm vu : ống nhổ. 

 

-談到 Đàm đáo : nói đến. 

-談論 Đàm luận : bàn bạc, bàn tán. 

-談判 Đàm phán : thương lượng. 

-談鋒 Đàm phong : sự hăng say khi nói chuyện. 

javascript:animation('75f0');
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-談心 Đàm tâm : tâm sự. 

-談天 Đàm thiên : nói chuyện phiếm, chuyện gẫu. 

-談話 Đàm thoại : nói chuyện; bài nói chuyện. 

-談吐 Đàm thổ : ăn nói, nói năng. 

-談助 Đàm trợ : đề tài câu chuyện. 

 

-談判 Đàm phán : thương nghị giải quyết vấn đề. Tương tự: Hiệp thương 協

商. 

 

-啖啖 Đạm đạm : dáng đang nuốt (ăn). 

 

-惔澹 Điềm đạm : yên tĩnh. 

 

-筆談 Bút đàm : dùng bút để nói chuyện với nhau (vì ngôn ngữ bất đồng). 

-高談 Cao đàm : bàn luận thanh cao. 

 

-會談 Hội đàm : hội họp thảo luận.  

-奇談 Kỳ đàm chuyện lạ, chuyện khác thường 

-清談 Thanh đàm : chỉ bàn suông. 

 

-吐痰 Thổ đàm : nhổ đờm. 

 

 

覃   Đàm : dài. Kịp, lan tới, ơn lây. Sâu rộng. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=協
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Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-潭 Đàm  : Cái đầm, đầm nước sâu. Ven nước. Sâu sắc. 

2-藫 Đàm : tên một loại rêu, vừa mọc trên đá vừa sống dưới nước, có thể ăn 

được. 

3-蟫 Đàm  : Con sâu, con giòi cá. Con rận trong áo.  

4-譚 Đàm  : To lớn. Bàn bạc. Trễ tràng. Cũng như chữ Đàm 談.  

5-罈 Đàm : cái vò rượu. 

6-譚 Đàm : To lớn. Trễ tràng. Lời nói, lời bàn bạc, bàn luận. Tên nước đời 

Xuân-Thu bị nước Tề diệt, nay còn di tích ở Đông-Nam tỉnh Sơn Đông. Dùng 

như chữ  Đàm 談. Họ Đàm. 

7-驔 Đàm : loài ngựa quý, toàn thân màu đen. lông sống lưng màu vàng. 

8-憛 Đàm : Ưu sầu, ưu tư. 

9-壜 Đàm : hũ, vò. 

10-醰 Đàm : Rượu đắng. Ngậy, béo ngậy. Nồng. Đậm. Mùi rượu còn lưu giữ 

lại lâu dài. 

11-藫 Đàm : rong, rêu. 

 

Biến  âm : 

 

-贉 Đảm  : số tiền chuẩn bị sẵn để mua đồ, tiền cọc. Đặt trước, trả tiền trước 

rồi mới lấy đồ gọi là đảm. Cái bao sách có trang trí bên ngoài. 

-禫 Đạm  : lễ cúng mãn tang, sau 27 tháng, kể từ ngày cha hay mẹ qua đời.  

 

Dị  âm : 

javascript:animation('8b5a');
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-覃 Diễm : sắc bén. 

-憛 Đạn  : kiêng sợ. Nản. 

-簟 Điệm  : cái chiếu đan. 

 

Từ  kép : 

 

-覃恩 Đàm ân : ngày xưa nhà vua có việc gì mừng thì phong tặng cho tổ tiên 

các quan. 

-覃覃 Đàm đàm : dáng kéo dài, lan dài. 

-覃花 Đàm hoa : hoa đàm, hoa cây sung. 

-覃府 Đàm phủ : phủ sâu rộng, nói tôn quý dinh phủ nhà người khác là sâu 

và rộng. 

-覃天 Đàm thiên : trời nhiều mây. 

-覃思 Đàm tư : nghĩ sâu xa, nghĩ kỹ.  

 

-潭潭 Đàm đàm : sâu hun hút, sâu thăm thẳm; tả cái vẻ cung điện sâu thăm 

thẳm. 

-潭沱 Đàm đà : bồng bềnh, trôi nổi. 

 

-潭淵 Đàm uyên : vực sâu, vực thẳm. 

 

-醰醰 Ðàm đàm : ngậy, vị ăn nồng đặc béo ngậy. 

-醰醇 Đàm thuần : nồng đượm. 

 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=覃
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-禫服 Đạm phục : trừ tang. 

 

-龍潭虎穴 Long đàm hổ huyệt : vực rồng hang cọp, chỉ nơi chốn hiểm hóc. 

-泥潭 Nê đàm : đầm lầy. 

-湘潭 Tương đàm : tên huyện, ở tỉnh Hồ Nam, chỗ hai sông Tương 湘 và 

Liên 漣 gặp nhau. 

 

 

曇  Đàm : mây chùm (mây bủa). Mây bủa đầy trời. Mây che mặt 

trời.Hơi mây, vân khí. Kinh Phật gọi Phật là Cù đàm 瞿曇 nghĩa đen 

là cây mía. Nguyên trước họ Phật là họ Cù-đàm, sau mới đổi là họ 

Thích.  
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-壜 Đàm : cái vò rượu. Vò đựng nước hay rượu, miệng nhỏ bụng to. 

2-罎 Đàm  : cũng như chữ đàm 壜 nghĩa là cái vò rượu. 

 

Từ  kép : 

 

-曇曇 Đàm đàm: dáng nhiều mây đen. 

-曇華 Đàm hoa : tên một loại hoa lớn , tên khoa học là Canna indica. Tên 

một loại hoa trong kinh Phật. 

-曇花 Đàm hoa : là hoa quỳnh.  

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=龍
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=龍
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=虎
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=虎
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B9%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BC%A3
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=曇
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=曇
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-曇花一現 Đàm hoa nhất hiện : hiện ra rồi bỗng biến mất ngay, chỉ xuất 

hiện trong thoáng chốc như hoa quỳnh, thường mượn dùng để tả sự mau sinh 

mau diệt. 

 

-瞿曇 Cù Đàm : kinh sách gọi tên Phật là “Cù Đàm” 瞿曇 (âm tiếng Phạn là 

Gautama), còn gọi là “Cừu Đàm” 裘曇 hay “Cam Giá” 甘蔗 (nghĩa đen là cây 

mía). Nguyên trước họ Phật là “Cù Đàm”, sau mới đổi là họ “Thích” 釋. 

-優曇 Ưu đàm : một loại hoa hai ngàn năm mới nở một lần. Loài hoa đặc biệt 

hai ngàn năm mới nở một lần nói trong kinh Phật. 

 

-酒壜 Tửu đàm : hũ rượu. 

 

 

啗   Đạm  : ăn. Đút cho người khác ăn. Uống. Lấy lợi dử người cũng 

gọi là đạm. Dùng như chữ Đạm 啖 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-窞 Đạm : Cái hố sâu. Cũng đọc là chữ nảm. 

2-萏 Đạm  : xem chữ Hạm đạm ở dưới.  

 

Từ  kép : 

 

-菡萏 Hạm đạm : hoa sen. Còn gọi là Hà hoa 荷花. 

 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9E%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9E%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A3%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A3%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%87%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%85%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%85%92
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%95%96
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單  Đan : thường đọc là Đơn. Lẻ, chiếc, một mình. Yếu ớt, ít ỏi.Chỉ. 

Đối lại với chữ phức 複 (kép), một cái gọi là đơn. Giản dị, không 

phức tạp, ít biến hóa. Linh, lẻ (số thêm sau một con số lớn). Chỉ có 

một lớp (áo quần, chăn mền). Tờ giấy ghi, cái đơn. Cô đơn. Cái đơn.  

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-鄲 Đan  : tên huyện  Hàm Đan 邯鄲. 

2-襌 Đan  : áo đơn. 

3-簞 Đan  : cái giỏ, cái thùng tre, cái hộp đan bằng tre. 

4-癉 Đan : đau đớn. Ghét. Bệnh đản. Một âm là đản. 

 

Biến  âm : 

 

-彈 Đạn : Cái cung bắn đạn. Viên đạn.  

Một âm là đàn. Bắn ra. Ðánh đàn. Gảy lấy đầu móng tay hai ngón mà búng 

mà gảy. Ðàn hặc. 

-撣 Đạn : phẩy, quét. Nâng giữ. Cùng nghĩa với chữ Đạn 襌. Một âm là đàn. 

Ðánh, va phải. Tên nước. 

-殫 Đàn : Hết, làm hết. Có khi đọc là đạn. 

 

Dị  âm : 

 

-嚲 Đả  : Tả cái dáng lả xuống, rủ xuống. 

 

Từ  kép : 
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-單音語 Đơn âm ngữ : ngôn ngữ mà mỗi chữ là một âm. (tiếng Việt) 

-單薄 Đơn bạc, đan bạc : mỏng (nói về quần áo). Thân thể yếu đuối.  

-單調 Đơn điệu : âm điệu đơn giản, thiếu biến hóa.  

Thiếu linh động, không biến đổi, không có thú vị, nhàm chán.  

-單丁 Đơn đinh : người đàn ông thành niên không có anh em. Chỉ, chỉ là. 

Một mình, tự mình. 

-單獨 Đơn độc : lẻ loi, một mình.  

-單簡 Đơn giản : đơn thuần, giản dị, không phức tạp. Sơ sài, qua loa, giản 

lậu. 

-單褲 Đơn khố : quần đơn. 

-單一 Đơn nhất : chỉ có một loại. 

-單日 Đơn nhật  : ngày lẻ. 

-單方 Đơn phương : một mặt, một phía. Một cách, một phương pháp giải 

quyết vấn đề. 

-單身 Đơn thân : một mình. Độc thân, người không có gia thất. 

-單純 Đơn thuần : chỉ có một loại. Đơn giản, không phức tạp. Thật thà, chân 

thật. 

-單性花 Đơn tính hoa : hoa chỉ có nhụy đực hoặc nhụy cái. 

-單思病 Đơn tư bệnh : trong tình yêu trai gái, chỉ một bên thương nhớ bên 

kia. Cũng gọi là đơn tương tư 單相思. 

-單位 Đơn vị :Tiêu chuẩn để đo lường vật thể. Như: thước (mètre) là đơn vị 

đo chiều dài, lít (litre) là đơn vị đo thể tích. Còn gọi là đơn nguyên 單元. Bộ 

môn của một cơ quan, một đoàn thể. Chỗ ngồi của chư tăng tham thiền. Vì 

trên chỗ ngồi của mỗi vị tăng đều có dán tên, nên gọi là đơn vị 單位. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=單
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=單
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=單
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=單
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%96%AE
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%96%AE
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%80%9D
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=單
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=單
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=單
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=單


877 

 

-單衣 Đơn y : áo may một lần vải. 

 

-彈琴 Đàn cầm :đánh đàn. 

-彈指 Đàn chỉ : búng ngón tay. Biểu thị hoan hỉ, chấp thuận, cảnh cáo, v.v. 

Nguyên là  : phong tục người Ấn Độ. Sau cũng có nghĩa là: bày tỏ tình tự kích 

động. Tỉ dụ thời gian rất ngắn, qua rất nhanh trong chớp mắt. 

-彈劾 Đàn hặc : hạch hỏi (hành động do cơ quan giám sát hoặc cơ quan dân 

ý đối với chức viên làm điều phạm pháp).  

-彈丸 Đạn hoàn : hòn bi. 

-彈劍 Đàn kiếm : đánh gươm. 

-彈性 Đàn tính : vật có tính chun lại rồi lại duôi ra. 

-彈參 Đàn tham : hặc (kể tội) kẻ có lỗi. 

-彈琵琶 Đàn tỳ bà : gảy đàn tì bà. 

-撣撣 Ðạn đạn : răn bảo, cảnh cáo cho biết mà răn phòng. 

 

-孤單 Cô đơn : một mình, không có ai nương tựa. Người thế cô, lực lượng ít 

ỏi. Tương tự: cô độc 孤獨, đơn độc 單獨. 

-名單 Danh đơn : bảng ghi tên họ nhiều người. 

-簡單 Giản đơn : đơn thuần, không rắc rối. Tầm thường, thiếu kinh lịch.  

Sơ sài, qua loa, không kỹ lưỡng. 

-禮單 Lễ đơn : cái đơn kê các lễ vật, v.v. 

-買單 Mãi đơn : tính tiền, kết trướng. 

-人孤勢單 Nhân cô thế đơn : hình dung người ít thế lực yếu kém. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BD%88
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BD%88
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BD%88
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BD%88
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%90%B6
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=孤
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=孤
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=單
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=單
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-床單 Sàng đan : khăn trải giường.Drap de lit. 

-菜單 Thái đơn : đơn ghi các thức ăn cần mua.Thực đơn. Menu.  

-傳單 Truyền đơn : tờ thông tri. Tờ giấy in phân phát cho nhiều người với 

mục đích tuyên truyền. 

-衣單 Y đan : áo cà sa và giấy thông hành (độ điệp 度牒) của nhà sư. 

 

-邯鄲 Hàm đan : tên một ấp ngày xưa, nay ở vào khoảng tỉnh Hà Bắc 河北. 

 

-糾彈 Củ đàn : xét hạch tội trạng của quan lại, củ chính. Cũng như chữ củ 

hặc 糾劾. 

-動彈 Động đạn : hoạt động. 

-泥彈 Nê đạn : hòn đất. 

-炮彈 Pháo đạn : đạn có thuốc nổ bắn đi bằng súng. 

-炸彈 Tạc đạn : bom, đạn, trái phá. Vũ khí bọc sắt chứa thuốc nổ, ném đi 

bằng tay, dùng súng bắn hoặc máy bay liệng xuống. Thường gọi là lựu đạn. 

-催淚彈 Thôi lệ đạn : lựu đạn cay. Tiếng Anh: lachrymatory bomb.  

- 手榴彈 Thủ lựu đạn : lựu đạn tay. 

 

-火癉 Hỏa đơn : bệnh đơn, trẻ con bị chứng da dẻ đỏ lửng, phải ban từng 

mảng. 

 

 

旦  Đán : Sớm, lúc trời mới sáng gọi là đán. Nói sự thốt nhiên không 

lường được. Vai tuồng đóng  giả đàn bà gọi là đán. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BA%A6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BA%A6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B2%B3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B2%B3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B3%BE
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B3%BE
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B3%A5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B3%A5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%89%8B
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%89%8B
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BD%88
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1-鉭 Đán : nguyên tố kim thuộc hóa học :Tantalum, ký hiệu là Ta. 

2-呾 Đán : chê cười nhau. Dùng tay hoặc chân đánh nhịp (khi ca xướng). 

Tiếng gọi nhau. Cũng đọc là Đát. 

3-但 Đán : chỉ,  song, những, nhưng mà, hễ, nếu như. 

4-妲 Đán : vai tuồng đóng vai phụ nữ. 

5-狚 Đán : tên dân thiểu số, cư ngụ tại vùng huyện Tam giang tỉnh Quảng 

tây. 

6-鉭 Đán : nguyên tố tantan (tantalum), ký hiệu là Ta 

 

Biến  âm : 

 

-壇 Đàn : cái đàn. Chọn chỗ đất bằng phẳng đắp đất cao lên để cúng tế gọi là 

đàn. Đài, bệ. Cơ sở, nền móng. 

-疸 Đản : Hoàng đản 黃疸 bệnh vàng, mắt mặt đều vàng ủng, đi đái vàng đại 

tiện bế, mỏi mệt hay nằm là bệnh vàng, ăn rồi lại đói ngay là chứng vị đản 胃

疸. Tất cả có năm chứng đản. 

-袒 Đản : để trần. Cổi trần, trầy vai áo tay trái. Bênh vực cho người. 

-亶 Đản : Tin, thành thật tin tưởng. Dày dặn. Nhời trợ ngữ. 

-疸 Đản : bệnh hoàng đản. 

-襢 Đản : săn tay áo. 

-譠 Đản : dối lừa, khinh thường. 

-顫 Đản :  rung động, rét run.  
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-亶 Đãn : dùng như nghĩa chữ Đãn 但 

-但 Đãn : những. nhời nói chuyển câu. Chỉ. Chỉ cần. Vén tay áo lên. 

-壇 Đãn : xem chữ Đãn mạn ở dưới. 

-膻 Đãn : chỗ hít thở ra vào, tâm bào lạc ở giữa hai vú. 

 

-澶 Đạn : xem chữ Đạn mạn ở dưới. 

 

Dị  âm : 

 

-担 Đảm : mang, cách viết khác của chữ Đảm 擔 cái đồ dùng để mang vác, 

nay dùng làm chữ giản thể. 

-胆 Đảm : cách viết khác của chư Đảm 膽 là mật,chỉ sự can đảm, nay dùng 

làm chữ giản thể của chữ Đảm 膽 . 

 

-妲 Đát : xem chữ Đát Kỷ ở dưới. 

-怛 Đát  : Xót xa, thấy người có sự bất hạnh mà sinh lòng thương gọi là đát. 

Kinh ngạc. Nhọc nhằn. Đau buồn, thương xót. Kinh sợ, nể sợ. Dọa nạt. Sợ 

hãi. 

-靼 Đát  : loại da thú thuộc mềm. 

-笪 Đát : thứ chiếu đan bằng nan tre to, dùng để phơi lương thực. Cái dây kéo 

thuyền. Họ Đát 笪. 

 

Biến âm :  

 

-呾 Thát : lắm lời. 

 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=膻
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=笪
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Từ  kép : 

 

-旦旦 Đán đán  : chân thành khẩn khoản. Ngày ngày, mỗi ngày. 

-旦暮 Đán mộ : sáng và chiều, tức sớm chiều. Chỉ khoảng thời gian ngắn 

ngủi. Cũng chỉ thời gian mau chóng. 

-旦日 Đán nhật buổi sáng ngày. 

-旦夕 Đán tịch : sớm tối,ví dụ thời gian mau chóng tạm bợ. 

 

-橿板 Đàn bản : phách chơi nhạc làm bằng gỗ cây đàn. 

-橿郎 Đàn lang : người con trai đẹp, tiếng gọi tôn xưng người chồng. 

-橿越 Đàn việt  : chữ nhà Phật. Thí chủ, người bố thí để mong vượt cõi khổ. 

-橿暈 Đàn vựng : Màu hồng hồng của mặt phụ nữ. 

 

-壇場 Đàn tràng : chỗ tế tự, chỗ giảng kinh, cúng Phật, tuyên thệ, bái tướng. 

Cũng viết : 壇塲 đàn tràng. 

 

-澶漫 Ðạn mạn : phóng túng, xa; phóng túng vào việc vui chơi. 

 

-譠謾 Đản mạn : dối lừa, khinh thường. 

 

-壇 曼 Đãn mạn : bằng phẳng. 

 

-但凡 Đãn phàm : hễ là, chỉ cần là, đã là. Giả như. Nhất thiết. 

-但是 Đãn thị : song, nhưng, tuy nhiên. 
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-膻中 Đãn trung : phần ngực ở giữa hai vú. Huyệt đạo ở ngực, giữa hai đầu 

vú. Thường dùng để trị ho, suyễn (đông y). 

 

-怛怛 Đát đát : nhọc nhằn lo lắng. 

-怛化 Đát hóa :là tục gọi người chết. 

 

-妲己 Ðát kỷ : ái phi của vua Trụ nhà Ân, rất tàn ác, sau bị Chu Vũ Vương 

giết. 

 

-平旦 Bình đán : lúc trời sáng, thanh thần.  

-正旦 Chánh đán : ngày đầu năm, tức ngày một tháng giêng. Cũng nói 

nguyên đán 元旦. Vai diễn nhân vật phái nữ trong tạp kịch thời Nguyên.  

-昧旦 Muội đán : lúc trời chưa sáng còn tối. 

-元旦 Nguyên đán : ngày đầu năm, tức mồng một tháng giêng âm lịch. Còn 

gọi là: nguyên chánh 元正, nguyên sóc 元朔,nguyên nhật 元日. 

-月旦 Nguyệt đán : ngày đầu tháng. Phê bình, chỉ trích.  

-月旦評 Nguyệt đán bình : Hứa Thiệu 許劭, đời nhà Hán, mỗi tháng hay 

phê bình các nhân vật trong làng xóm. Về sau, gọi sự phê bình, chỉ trích 

là nguyệt đán bình 月旦評. 

-一旦 Nhất đán : bỗng nhiên có một hôm. Trong vòng một ngày. Ví như có 

một ngày.  

-小旦 Tiểu đán : một vai trong hí kịch truyền thống (Trung Quốc), thường 

đóng vai nữ trẻ tuổi. 

-春旦 Xuân đán : buổi sáng mùa xuân. 
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-不但 Bất đãn : không những, không chỉ có. 

-不但如此 Bất đãn như thử : chẳng những chỉ như thế.  

 

-獦狚 Cát đãn : tên một loại dã thú giống chó sói, đầu đỏ, mắt chuột, tiếng 

kêu như heo. 

 

-影壇 Ảnh đàn : giới điện ảnh. 

-政壇 Chính đàn : những người làm chính trị. 

-演壇 Diễn đàn : chỗ đứng trên bục để diễn thuyết. 

-登壇 Đăng đàn : lên đàn tràng, lên giảng đài. Bước lên chỗ dành riêng để 

nối chuyện. 

-花壇 Hoa đài : đài trồng hoa. 

-法壇 Pháp đàn : nơi bục giảng về đạo. 

-鳳壇 Phượng đàn : chỗ chim phượng đậu. Chỉ nơi ở triều đình, chỗ các quan 

đứng. 

-祭壇 Tế đàn : chỗ đất cao dùng để cúng tế. 

-靜壇 Tĩnh đàn : chỗ lập lên để lễ bái. 

-齋壇 Trai đàn :  nơi cúng tế với phẩm vật là đồ chay. 

-文壇 Văn đàn : giới văn chương, làng văn. 

 

-黃疸 Hoàng đản : bệnh vàng, mắt mặt đều vàng ủng, đi đái vàng đại tiện bế, 

mỏi mệt hay nằm là bệnh vàng, ăn rồi lại đói ngay là chứng Vị đản 胃疸. Tất 

cả có năm chứng đản. 

-胃疸 Vị đản : một bệnh về dạ dày, ăn xong là đói ngay. 
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-韃靼 Thát Ðát : một bộ lạc ở phía bắc nước Tàu, tức xứ Mông Cổ 蒙古 bây 

giờ. 

-偏袒 Thiên đản : lễ nhà chùa mặc áo cà sa cũng để trống bên trái. 

 

 

蛋   Đản  : trứng. Trứng của loài chim gà. Một giống người thiểu số 

ở phương nam của Trung Quốc. Tục dùng như chữ noãn 卵 trứng các 

loài chim. 
 

Đồng âm đồng nghĩa : 

 

-蜑 Đản : Cách viết khác của chữ Đản 蛋. 

 

Từ  kép : 

 

-蛋白 Đản bạch : lòng trắng trứng. 

-蛋糕 Đản cao : bánh ngọt; bánh trứng gà; bánh bông lan. 

-蛋黄 Đản hoàng : lòng đỏ trứng. 

-蜑人 Đản nhân : một giống dân thiểu số ở phương nam của Trung Quốc, 

sinh nhai bằng nghề chài lưới. 

-蛋品 Đản phẩm : trứng, thức ăn làm bằng trứng. 

-蛋粉 Đản phấn : bột trứng. 

-蛋青 Đản thanh : xanh nhạt. 

-蛋清 Đản thanh :  lòng trắng trứng. 
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-蛋子 Đản tử : cục, hòn. 

-清殼 Đản xác : vỏ trứng. 

 

-鴨蛋 Áp đản : trứng vịt. 

-笨蛋 Bổn đản : đồ ngu. 

-下蛋 Hạ đản :  đẻ trứng. 

-糊塗蛋 Hồ đồ đản : thứ hồ đồ. 

-鷄蛋 Kê đản : trứng gà. 

-石蛋 Thạch đản : hòn đá. 

-蛇蛋 Xà đản : trứng rắn. 

-蠢蛋 Xuẩn đản : đồ ngu xuẩn. 

 

 

當 Đáng : đúng, thỏa đáng. Ðích đáng, xứng đáng, phải thế, nên như 

thế. Cái đáy. Cầm cố, cầm đồ, đợ, để đồ làm tin mà lấy tiền tiêu. Cai 

quản, trông coi, cầm đầu. Chịu, chịu trách nhiệm. Thích hợp, tương 

xứng. Đối mặt, hướng vào. Xử, phán quyết, phán xử. Coi như, lấy 

làm. Ngay khi, nay. Cũng đọc là Đang hay Đương. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-儅 Đáng : ngưng lại. Thôi. 

2-擋 Đáng : từ chối, tạ không tiếp khách. 

3-檔 Đáng : cái tủ đựng giấy tờ. Tấm gỗ bắc ngang để chống đỡ vật gì đó. 
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Biến  âm : 

 

-璫 Đang  : ngọc châu đeo tai. Vật làm bằng vàng hay bạc để trang sức trước 

mũ ngày xưa. Từ nhà Hán về sau, hoạn quan đeo ngọc vào mũ, cho nên gọi 

hoạn quan là đang. Từ nhà Hán về sau, hoạn quan đeo ngọc vào bên hữu mũ, 

cho nên gọi hoạn quan là đang. 

-襠 Đang  : trôn quần, ngã ba khố. Trôn quần, đũng quần. Một thứ áo khoác 

ngoài của phụ nữ thời Đường. 

-噹 Đang : tiếng leng keng, tiếng chạm vào đồ vật bằng kim loại phát ra. 

-鐺 Đang : Một âm là sanh. Cái chõ có chân. Hình cụ để xiềng xích phạm 

nhân. Ngày nay chỉ cái nồi nông, đáy bằng, dùng để xào nấu. 

 

Dị  âm : 

 

-當 Đương: gánh lấy, nhận lấy. Chủ nhiệm, chịu gánh. Giữ trách nhiệm. Hợp, 

ngang, xứng đối, đương đối. Chắn, đứng chắn. Chống giữ. Hầu. Ngăn che. 

Xét tội, xử tội. Họ người. 

-檔 Đương: Cái phản.  

 

 

Từ  kép : 

 

-檔案 Đáng án : bản án bằng gỗ mỏng viết văn tự vào đấy, khi nhiều thì xâu 

dây vào lỗ treo lên tường để lưu lại. Cái kệ, gồm những miếng gỗ kê ngang để 

đựng sách vở giấy tờ. Cái tủ đựng hồ sơ lưu trữ trong phủ nha. 

 

-擋駕 Đáng giá : từ chối không tiếp khách. 

 

-當局 Đương cục : người trong cuộc, người đang thực sự nhúng tay vào việc. 

Cơ cấu phụ trách, cơ quan có trách nhiệm, nhà cầm quyền. 
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-當代 Đương đại : đương đời bấy giờ.  

-當道 Ðương đạo,當路 Đương lộ : các nhà cầm quyền. Đứng ngay giữa 

đường. 

-當地 Đương địa : chính ở chỗ đó, ngay tại chỗ đó. 

-當當 Ðương đương : thiên tử đứng ngoảnh mặt về phương nam để hiệu lệnh 

chư hầu.  

-當家 Đương gia : coi sóc việc nhà, chịu gánh vác cả việc nhà. 

-當今 Đương kim : đúng vào bây giờ, hiện nay. 

-當然 Đương nhiên : đúng là như thế, phải là vậy. 

-當年 Đương niên : đang năm đó. Năm đó,năm xưa. 

-當官 Đương quan : làm việc quan. 

-當國 Đương quốc : chịu gánh vác cả việc nước. Nắm quyền trong nước. 

-當歸 Đương quy : tên một thứ rễ cây, dùng làm vị thuốc. 

-當初 Đương sơ : lúc bắt đầu. 

-當事 Đương sự : người ở trong việc, người lo việc. 

-當世 Đương thế : đời nay, ngày nay. 

-當天 Đương thiên : hôm nay.  

-當時 Đương thì (thời) : khi đó, đang bấy giờ, đương thời, lúc đó. Tức thì, 

lập khắc. 

-當夕 Đương tịch vợ cả vợ lẽ lần lượt ngủ hầu. Tương tự: Đinh đang 丁當.  

Tiếng leng keng, tiếng chạm vào đồ vật bằng kim loại phát ra. 

-當場 Đương trường : tại chỗ, tại trận. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=當
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=當
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=當
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=當
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=當
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=丁
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=丁
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=當


888 

 

-當位 Đương vị : nắm giữ chức vị,  

-當權 Đương vị : cầm quyền.  

 

-鐺鐺 Đang đang : tiếng nước nhỏ xuống của đồng hồ cổ. Tương tự: Đinh 

đang 丁當.  Tiếng leng keng, tiếng chạm vào đồ vật bằng kim loại phát ra. 

 

-押當 Áp đương : tiệm cầm đồ.  Cầm đồ mượn lấy tiền. 

-不當 Bất đáng(đương) : không thích hợp, không thỏa đáng, không hợp thời 

cơ..  

-勾當 Câu đáng : sự việc, sự tình (thường mang nghĩa xấu). Người đến vai 

phải liệu biện công việc công. Ta quen gọi là người câu đương. 

-正當 Chính đương: vừa lúc, ngay khi, đang lúc, đúng, phải, hợp lí. Ngay 

thẳng, đoan chính, thanh bạch. 

-允當 Doãn đương : Công bình, thích đáng. 

 

-藥鐺 Dược xanh : xanh thuốc.  

-擔當 Đảm đương : đảm đang. 

-叮噹 Đinh đang : tiếng ngọc đeo kêu xoang xoảng. 

-的當 Đích đáng : Đúng thật, xác thật. Thỏa đáng, thích hợp, ổn thỏa. Tài 

giỏi, có năng lực. Rất đúng, ai nấy đều nhìn nhận là thật. 

-停當 Đình đáng : ỏa, tốt đẹp cả, vừa ý. Tương tự: Thỏa đáng 妥當. 

Xếp đặt, an bài, an trí. Đặt, để, quàn (linh cữu). Giết chết, kết liễu. Dễ chịu, 

khỏe khoắn, thư thích. 

-典當 Điển đương : Cầm đồ, đem đồ vật cầm thế để lấy tiền. Tiệm cầm đồ. 

-奸璫 Gian đang : hoạn quan gian ác. 
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-家當 Gia đương : gia sản, sản vật có sẵn trong nhà.  

-開襠褲 Khai đang khố : quần hở đũng. 

-褲襠 Khố đang  : đũng quần. 

-瑯鐺 Lang đang : cái khóa.  

-琅璫 Lang đang : cái chuông rung.  

-瑯鐺 Lang đang : leng keng, loong coong. Cũng viết là Lang đang 琅璫, 

hay  Lang đang 郎鐺, vật làm cho bó buộc, vướng víu, trì trọng, khó cư xử.  

-承當 Thừa đương : nhận lấy công việc, v.v. 

-茶鐺 Trà xanh : chõ trà. 

 -相當 Tương đương  : cùng xứng nhau. 

-應當 Ưng đương : nên phải. Cần phải, nên. Đối phó, ứng phó. 

 

宕  Đãng  : phóng túng, phóng đãng, ý khí ngang dọc không chịu 

kiềm chế gọi là đãng. Tục gọi bỏ lửng việc không làm cho xong là 

đãng. Mỏ đá, hang đá. Cái phòng ở sâu như cái động.Kéo dài, dây 

dưa, trì hoãn. Cũng như chữ đãng 蕩.  

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-菪 Đãng : một loại cây, xem chững Lang đãng ở dưới. 

2-碭 Đãng : đá có vằn, đá hoa. Tràn lên, tràn ra, đầy tràn. To lớn. Vọt lên. To, 

rộng. Có chỗ đọc là nãng, nương. Họ Đãng.  

 

Từ  kép : 
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-宕延 Đãng diên : kéo dài. 

 

-碭山 Đãng Sơn : núi Đãng, tại tỉnh An Huy 安徽.  

 

 

-延宕 Diên đãng : kéo dài làm hỏng việc. 

-跌宕 Điệt đãng  : hình dung văn chương bì đè nén, cô đọng. Hành vi phóng 

túng, không giữ phép tắc. 

-懸宕 Huyền đãng : bỏ lửng 

 

-莨菪 Lang đãng : cây thiên tiên tử. 

 

 

刀  Đao  : con dao. Đao, một loại binh khí hoặc công cụ sùng để 

chặt, cắt, khắc. Tiền, thứ tiền ngày xưa hình như con dao nên gọi là 

đao. Chiếc thuyền con. Lượng từ: nhát cắt. Thếp, tập, một trăm trang 

giấy là một đao. Họ Đao. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-忉 Đao  : lo âu, lo nghĩ buồn phiền.  Đau thương. 

2-魛 Đao : tên một loài cá, con cá đao. 

3-舠 Đao : chiếc thuyền con, hình giống như con dao. Một thứ chén rượu lớn.  

4-叨 Đao :  Nói nhiều, lải nhải. Ta quen đọc là thao.  

Dị  âm : 

 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=碭
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=碭
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=安
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=安
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=延
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=延
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=懸
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=懸
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=舠
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=叨
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-苕 Điều  : hoa lau, cành nứt nở ra hoa, không có bầu có cánh. Chỉ trẻ con 

thông minh xinh đẹp. Ta quen đọc là chữ thiều. 

-迢 Điều : xa xôi, dằng dặc. 

-齠 Điều : thuộc thời kỳ thơ ấu. Trẻ con thay răng sữa. Tóc trái đào rủ trước 

chán của con nít. 

 

Từ  kép : 

 

-刀兵 Đao binh : binh khí. Chiến tranh, binh sự. 

-刀背 Đao bối : sống đao. 

-刀筆 Đao bút : ngày xưa sách viết bằng thẻ tre, dùng dao khắc chữ lên đó. 

Cũng có nghĩa là sức bút sắc như dao. 

-刀錐 Đao chùy (trùy) : dao và dùi, chỉ lợi ích nhỏ nhặt. 

-刀具 Đao cụ : dụng cụ dao. 

-刀口 Đao khẩu : lưỡi dao. Chỗ cần thiết nhất. 

-刀圭 Đao khuê : khí cụ dùng để lường thuốc, hình như con dao.  

-刀劍 Đao kiếm : gươm dao, chỉ binh khí. 

-刀螂 Đao lang : bọ ngựa, cào cào trời. 

-刀鋒 Đao phong : lưỡi dao. 

-刀片 Đao phiến : lưỡi dao cạo. 

-刀斧 Đao phủ :  dao và búa. Nghề giết trâu bò.  Nghề thợ mộc. 

-刀斧手 Đao phủ thủ : người giữ việc chém tội nhân. 

-刀鞘 Đao sao : vỏ, bao dao. 
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-刀山 Đao sơn : chữ nhà Phật, núi đao kiếm dưới địa ngục, người bị đày 

xuống đó phải chịu những hình phạt đao, kiếm. 

-刀傷 Đao thương : dao thương, ám chỉ vũ khí. Bị thương vì dao. 

-刀尺 Đao xích : dao kéo và cây thước (đồ dùng để may cắt). May cắt quần 

áo.Tỷ dụ phép tắc quy củ. 

 

-刀叉 Đao xoa : dao dĩa. 

 

-忉忉 Ðao đao : lo đau đáu. Đau thương bi thiết. 

-忉怛 Đao đát : nghĩ ngợi buồn thương. 

 

-魛魚 Đao ngư : cá đao; cũng có nơi gọi là cá hố. 

 

-迢迢 Điều điều : xa xôi, xa lắc, triền miên. Dằng dặc, dài lâu. Thăm thẳm, 

sâu thẳm. Dáng nhẩy múa. Điều đệ 迢遞, , điều diêu 迢遙, điều viễn 迢遠: 

đều có nghĩa là xa xôi, lâu dài cả. 

- 齠年 Điều niên : tuổi thơ, ấu niên. Cũng nói là điều sấn 齠齔 

 

-歐刀 Âu đao : tên một cây đao qusy của Tầu thời nhà Hán. Cây đao để 

chém. đầu tử tội. 

-寶刀 Bảo đao : đao quý hiếm có. 

-冰刀 Băng đao : giầy trượt băng. 

-佩刀 Bội đao : gươm đeo bên hông. Thời xưa, nam tử phục sức đeo gươm 

để biểu thị oai võ. Đeo gươm bên hông. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AD%9A
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BF%A2
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BF%A2
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BF%A2
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BF%A2
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BF%A2
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BF%A2
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%BD%A0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%BD%A0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%BD%A0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%BD%A0
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-割雞焉用牛刀 Cát kê yên dụng ngưu đao : giết gà đâu cần phải dùng dao 

mổ bò, ý nói việc nhỏ đâu cần dùng tài lớn 

-鼓刀 Cổ đao : khua dao, chỉ sự hạ thịt súc vật. 

-舉刀 Cử đao : giơ con dao lên, như muốn chém. Một lối chào của quân sĩ 

thời xưa, giơ gươm dao lên trước mặt mà chào. 

-鉛刀 Duyên đao : dao cùn. Chỉ sự vô dụng, người vô dụng. 

-拖刀 Đà đao : một miế ời xưa, kéo cây đao mà chạy như bị thua, đợi 

địch đuổi theo thì thình lình quay đao lại mà chém. 

-大刀 Đại đao : cây đao lớn, một thứ binh khí thời xưa. 

-大刀闊斧 Đại đao khoát phủ : đại đao 大刀 đao to, khoát phủ 闊斧 búa 

lớn, là hai loại binh khí thời xưa. Chỉ quân binh mạnh bạo, sát khí đằng đằng. 

Xử sự hăng hái, mạnh mẽ. 

-短刀 Đoản đao : cây dao ngắn, không có cán dài, chỉ có chuôi. 

-快刀 Khoái đao : con dao sắc. 

-鐮刀 Liêm đao : cái liềm. 

-吃刀 Ngật đao : ăn dao, phần dao ăn vào phôi (cơ khí). 

-牛刀 Ngưu đao : dao mổ trâu. Chỉ người có tài lớn, nhưng lại chỉ được dùng 

vào việc nhỏ. 

-一刀紙 Nhất đao chỉ : một thếp giấy. 

-朴刀 Phác đao : một loại binh khí, thân hẹp và dài, chuôi ngắn, tiện cầm và 

đeo trên mình. 

-飛刀 Phi đao : con dao bay. Con dao dược người dùng phóng đi. 

-決刀 Quyết đao : con dao cực sắc bén. Lưỡi dao dung để chem. kẻ tử tội. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%97%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%97%8A
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=鐮
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=鐮
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=一
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=一
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=紙
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-超刀 Siêu đao : cây đao quý, vượt hẳn các cây đao tầm thường. Chỉ cây 

Thanh Long đao của Quan Vân Trường, danh tướng thời Tam Quốc. 

-雙刀 Song đao : một cặp hai cây dao. 

-劑刀 Tề đao : tên chỉ cái kéo. 

-劑刀 Thế đao : lưỡi dao cạo. 

-韶刀 Thiều đao : nói lải nhải. 

-剪刀 Tiễn đao : cái kéo.  

-銼刀 Tòa đao : cái giũa. 

-偃月刀 Yển nguyệt đao : cây đao lưỡi cong hình trăng khuyết. 

-腰刀 Yêu đao : con dao đeo ở lưng. Thứ binh khí tùy thân thời xưa. 

 

-苕苕 Điều điều : cao, chót vót. Xa xôi. 

-苕秀 Điều tú : trẻ con thông minh xinh đẹp, ý nói như hoa lau một ngọn đã 

nứt ra hoa vậy.  

-苕帚 Điều trửu : chổi lau. 

 

-嘮叨 Lao thao : nói lảm nhảm, nói lải nhải không ngừng.  

 

-垂齠 Thủy điều :trẻ con. 

 

 

咷   Đào : tiếng than, tiếng gào khóc. Kêu lên, la lớn lên. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=剪
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=剪
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%9E%82
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%9E%82
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1-逃 Đào : trốn. Bỏ, bỏ mất. Lánh. Tránh né. Tháo chạy. Quên, quên mất. 

2-跳 Đào : trốn chạy. 

3-洮 Đào : rửa tay. Giặt, rửa. Dùng cùng nghĩa với Đào 淘. Mò, vớt.  

4-鞉 Đào : cái trống nhỏ có cán cầm để lắc. 

5-駣 Đào : ngựa 3, 4 tuổi. 

6-桃 Đào : tên một loại cây, trái ăn rất ngọt, cây đào. Vật có hình tròn như trái 

đào. Gọi thay cho sinh nhật. Họ Đào.  

7-鼗 Đào : cái trống cơm. 

 

Dị  âm : 

 

-佻 Diêu :  làm chậm trễ lại. 

-銚 Diêu : cái thuổng, cái đồ dùng làm ruộng.  

-佻 Điêu : thó lấy, bạc. Cũng đọc là chữ điệu .  

-銚 Điều : cái mác. 

-窕 Điệu : nhỏ. Tốt đẹp.  

-銚 Điệu : cái soong, cái siêu, cái ấm có chuôi.  

 

Từ  kép : 

 

-逃跑 Đào bào : chạy trốn, bỏ chạy, chạy dài.  

-逃不出手掌心 Đào bất xuất thủ chưởng tâm : không cách nào thoát khỏi 

bị người khác khống chế.  

 

javascript:animation('6d2e');
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=淘
javascript:animation('6843');
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=逃
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=逃
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-逃兵 Đào binh : lính đào ngũ. 

-逃奔 Đào bôn : chạy trốn đi nơi khác. 

-逃名 Đào danh : trốn cái danh tiếng. 

-逃逸 Đào dật : lẩn trốn, bỏ trốn. 

-逃遁 Đào độn : chạy trốn, bỏ chạy, chạy mất. 

-逃嫁 Đào giá : bỏ người chồng đang có, đi lấy chồng khác. 

-逃荒 Đào hoang : chạy tránh nạn đói. 

-逃學 Đào học : trốn học. 

-逃命 Đào mệnh  : chạy thoát thân, chạy lấy người. 

-逃難 Đào nạn : trốn nạn, lánh nạn. 

-逃伍 Đào ngũ : bỏ trốn khỏi quân đội. 

-逃犯 Đào phạm : tù bỏ trốn, tù vượt ngục. 

-逃軍 Đào quân : trốn khỏi hàng quân, đào ngũ. 

-逃散 Đào tán : chạy trốn mỗi người một ngả, chạy tản mát khắp nơi. 

-逃秦 Đào Tần : trốn sự tàn ác của nhà Tần. 

-逃走 Đào tẩu : chuồn mất. 

-逃世 Đào thế : trốn đời. 

-逃稅 Đào thuế : trốn thuế. 

-逃避 Đào tị : trốn tránh. 

-逃席 Đào tịch : trốn khỏi bàn rượu mà không từ giã. 

-逃債 Đào trái : trốn nợ. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=逃
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-桃脯 Đào bô : mứt đào. 

-桃花 Đào hoa : hoa đào. 

-桃花命 Đào hoa mệnh : Ngày xưa chỉ người con gái bạc mệnh. 

-桃花星 Đào hoa tinh : chỉ về một ngôi sao có tính xấu,chủ về dâm đãng. 

-桃红 Đào hồng : màu ửng hồng phớt đỏ như hoa đào. 

-桃臉 Đào kiểm : Má đào. Chỉ má ngườ ỏ hồng như màu trái 

đào chín. 

-桃李 Đào lý : đào và mận. Người có học, ví dụ với sự tiến cử của hiền sĩ. Ví 

dụ với sắc đẹp. 

-桃源 Đào nguyên : suối hoa đào, cõi tiên, thiên thai. 

-桃仁 Đào nhân : nhân quả óc chó. 

-桃符 Đào phù : thời xưa, người ta tin là cành đào trừ được các sự không 

lành, nên đầu năm mới thường treo mảnh gỗ đào trước cửa có vẽ hình hai vị 

thần : Thần Đồ, Uất Lũy để trừ tà ma. 

-桃腮 Đào tai : má đào, ám chỉ người con gái đẹp. 

-桃樹 Đào thụ : cây đào. 

-桃觴 Đào thương : hay 壽觴 Thọ thương : chén đựng rượu chúc thọ (sinh 

nhật), cũng chỉ rượu uống chúc mừng sinh nhật.  

-桃酥 Đào tô : một thứ bánh làm bằng trái đào. 

-桃樽 Đào tôn : chén rượu chúc thọ. 

-桃子 Đào tử : quả đào. 

-桃夭 Đào yêu : chỉ người con gái đi lấy chồng. 
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-桃園 Đào viên : thành phố Dào viên của Dài Loan. 

 

-鞉鼓 Đào cổ : cái trống nhỏ  dùng lắc, chứ không đánh. 

 

-洮米 Đào mễ : vo gạo.  

 

-佻巧 Điêu xảo : khôn khéo, dối trá để thủ lợi. 

 

-逋逃 Bô đào : Trốn mất, đào vong. Người phạm tội đi trốn tránh. 

-在逃 Tại đào : Đang trốn tránh. 

 

-櫻桃 Anh đào : thứ cây cao chừng mười thước, lá nhỏ có răng cưa, hoa 

trắng, quả tròn, vị chua (lat. Lithocerasus, Cerasus, Laurocerasus). Quả cũng 

gọi là anh đào 櫻桃. Hình dung môi miệng người con gái đỏ tươi như hoa 

anh đào. 

-蟠桃 Bàn đào : thứ đào tiên, ba ngàn năm mới nở hoa, ba ngàn năm mới kết 

quả, cho nên chúc thọ hay dùng chữ Bàn đào. Tương truyền ăn đào này được 

trường sinh bất tử. Bà Tây Vương Mẫu 西王母 đã cho Hán Vũ Đế 漢武

帝 ăn quả đào này. Một giống đào trái tròn và dẹt, ăn rất thơm ngon. Tên núi 

(theo truyền thuyết). 

-碧桃 Bích đào : tên một loại cây thuộc giống đào, ăn rất ngon. 

-扁桃 Biến đào : cây hạnh, quả hạnh. 

-扁桃體 Biến đào thể : hạch hạnh trong cổ họng, amidan. 

-扁桃體炎 Biến đào thể viêm : viêm hạch hạnh, viêm amidan. 

-餘桃 Dư đào : kẻ đàn ông được ai yêu gọi là Dư đào. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=洮
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-楊桃 Dương đào : quả khế. 

-桃酥 Đào tô : một thứ bánh làm bằng trái đào. 

 

-葯銚兒 Dược điêu nhi : siêu sắc thuốc. 

-沙銚兒 Sa điêu nhi : ấm đất. 

-輕佻 Khinh điêu : khinh bạc.  

-世外桃源 Thế ngoại đào nguyên : chỉ người ở ẩn. 

-壽桃 Thọ đào :bánh hình trái đào để chúc thọ. 

-夭桃 Yêu đào : cây đào non. Chỉ người con gái đẹp, còn rất trẻ. 

 

-窈窕 Yểu điệu : thùy mị, dịu dàng. Tả cái đức tính u nhàn của người con gái. 

 

 

匋  Đào : đồ gốm (pottery), đồ vật làm bằng đất nung, nay thường 

dùng bằng chữ 陶. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-啕 Đào : nói nhiều, nhiều lời; than van, rên rỉ (wail). Dùng như chữ Đào 咷. 

2-淘 Đào  : vo gạo. Ðãi gạn. Vét. Khơi giếng. 

3-掏 Đào  : lọc chọn. Rút, móc. Đào, khoét. Lòn tay vào lấy đồ gọi là đào. 

4-萄 Đào  : nho. Một loại cỏ. 

5-陶 Đào : đồ sành. Đồ gốm làm bằng đất sét nung. Thợ nặn, thợ gốm. Nói 

nghĩa bóng thì chỉ về sự giáo hóa. Mừng rỡ, vui tươi hớn hở. Nhớ nhung, 
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thương nhớ. Chế tạo đồ gốm. Nung đúc, hun đúc. Được dạy dỗ. Chỉ đồ vật thô 

tháo. Họ Đào. 

6-醄 Đào : say rượu. Vui vẻ. Vui sướng. 

7-蜪 Đào : tên một loại chó sói rất hung dữ, ăn thịt người. Cũng gọi là Đào 

khuyển  蜪犬. 

8-綯 Đào : dây, sợi. 

 

Dị  âm : 

 

-陶 Dao : tên người. Dáng vui hòa. 

 

Từ  kép : 

 

-陶盆 Đào bồn : chậu gốm. 

-陶甄 Đào chân : hun đúc, giáo hóa tạo thành người có tài. 

-陶烝 Đào chưng : hun đúc nhân tài. 

-陶鑄 Đào chú : nung đúc, đúc nặn. 

-陶冶 Đào dã : hun đồ gốm. Nung đúc. Bồi dưỡng. Đào tạo. 

-陶鎔 Đào dong : nung đúc.  

-陶陶 Đào đào : Hớn hở, vui vẻ. Lâu, dài, dằng dặc. Bừng bừng (khí dương 

thịnh). 

-陶陶然 Đào đào nhiên : hớn hở vậy.  

-陶器 Đào khí : đồ gốm. 

-陶粒 Đào lạp : hạt gốm. 
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-陶鍊 Đào luyện : nung đồ làm bằng đất sét, rèn đồ sắt. Chỉ sự tập tành uốn 

nắn cho thành tài, cho nên người. 

-陶人 Đào nhân : thợ làm đồ gốm. 

-陶染 Đào nhiễm : hun đúc cho dần thành quen. 

-陶然 Đào nhiên : vẻ khoan khoái, hớn hở. 

-陶管 Đào quản : ống máng bằng sành để tháo nước. 

-陶寫 Đào tả : vui vẻ để bớt lo buồn. 

-陶造 Đào tạo : làm nên. Nhào nặn mà làm ra. 

-陶情 Đào tình : di duyệt tính tình, làm cho vui hòa an thích. Trai gái ve vãn, 

tán tỉnh nhau. 

-陶遂 Đào toại : sum suê tươi tốt. 

-陶醉 Đào túy : say mê, đắm đuối. 

-陶瓷 Đào từ : đồ gốm và đồ sứ. 

-陶甕 Đào úng : hũ sành. 

 

-掏個洞 Đào cá đỗng : đào hang. 

-掏耳朵 Đào nhĩ đóa : móc ráy tai.  

-掏摸 Đào mô : ăn cắp. Móc túi. Thằng móc túi. 

-掏耳朵 Đào nhĩ đóa : móc ráy tai. 

-掏槍 Đào thương : rút súng. 

-掏錢 Đào tiền : lấy tiền ra. 

-掏腰包 Đào yêu bao  : móc túi.  
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-淘淘 Đào đào : nước lớn, nước chảy băng băng. 

-淘河 Đào hà : con bồ nông. 

-淘氣 Đào khí : trẻ con ngỗ nghịch. 

-淘金 Đào kim : đãi vàng. 

-淘籮 Đào la : cái rá vo gạo. 

-淘米 Đào mễ : vo gạo. 

-淘鵝 Đào nga : chim bồ nông. Dùng như chữ Đào hà 淘河 

-淘汰 Đào thải : loại bỏ, gạt bỏ đi, đãi bỏ cái cặn bã đi. Kén chọn kẻ hiền 

thải bỏ kẻ hư cũng gọi là đào thải. 

-淘神 Đào thần : làm phiền, quấy rầy. Hao phí tinh thần. 

-淘井 Đào tỉnh : khơi giếng, đào giếng. 

 

-醄醄沉醉 Đào đào trầm túy : say sưa bí tỉ. Vui vẻ, vui sướng. 

 

-葡萄 Bồ đào : cây nho, quả nho ăn ngon và làm rượu vang. 

-甄陶 Chân đào : hun đúc. 

-熏陶 Huân đào : hun đúc, rèn luyện. 

-鬱陶 Uất đào : ưu tư, dáng lo nghĩ, nhung nhớ. Ngưng tụ. Hình dung vui 

mừng nhưng chưa hả hê. Hừng hực, hơi nóng bốc lên. 

 

-號啕 Hào đào : gào khóc. Tục viết là Hào đào 嚎咷,  hay Hào đào 號咷. 

-酕醄 Mao đào : say mèm, say bí tỷ. 
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濤   Đào : sóng cả. Sóng lớn, sóng dữ dội. Âm thanh giống như tiếng 

sóng vỗ. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-翿 Đào : Một thứ như cái cờ, trên ngọn trang sức bằng lông chim, ngày xưa 

cầm để múa. Cũng dùng để dẫn linh cữu. 

2-檮 Đào : ngu dốt, ngơ ngẩn, đần độn, hung ác. 

3-幬 Đào  : che trùm. Màn ngồi thiền định. Màn xe. 

4-隯 Đào : đồ gốm. Họ Đào. 

 

Biến  âm : 

 

-壔 Đảo : Cái cột, hình trụ, cái thành nhỏ đáp bằng đất.  

-擣 Đảo : giã, đâm, đập. Ngớ ngẩn, hung ác. Công kích, đánh, xung đột. Đau 

đớn trong lòng. Cùng nghĩa với chữ đảo 搗. 

-燾 Đảo : che trùm. Chiếu khắp. 

-禱 Đảo : kể việc ra để cầu phúc. Cầu cúng, cầu đảo : ý mình muốn thế nào 

cầu người giúp cho cũng gọi là đảo. 

-醻 Đạo : tên một loại rượu ngon. To pledge, thank. 

 

Dị âm : 

 

-醻 Thù : mời rượu. 

-幬 Trù : màn ngồi thiền định. Màn xe. 
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Từ  kép:  
 

-檮杌 Đào ngột : tên một giống ác thú cổ. Sau dùng tiếng ấy để gọi các kẻ hư 

ác. Tên một sách sử của nước Sở thời xưa, ghi chép những tội ác để răn ngừa. 

 

-擣藥 Đảo dược : giã thuốc. 

-擣米 Đảo mễ : giã gạo. 

-擣衣 Đảo y : đập áo. Giặt áo. 

 

-隯器 Đào khí : đồ gốm, đồ sành sứ. 

-隯土 Đào thổ : đất sét làm gốm, cao-lanh. 

-隯醉 Đào túy : say rượu. 

-波濤 Ba đào : sóng lớn. Nghĩa bóng: Sự khốn khó. Chỉ cảnh gian nan hiểm 

trở. Tâm tình lai láng,ý tưởng dồn dập. 

-平地波濤 Bình địa ba đào : sóng gió nổi lên ở vùng đất bằng, chỉ tai biến 

thình lình. 

-海濤 Hải đào : sóng biển. 

-驚濤駭浪 Kinh đào hãi lãng : sóng gió hãi hùng. Âm thanh giống như 

tiếng sóng vỗ.  

-怒濤 Nộ đào : sóng dữ. Sóng lớn. 

-松濤 Tùng đào : tiếng rì rào của thông. 

 

-角壔 Giác đảo : cột nhiều cạnh. 

 

-盼禱 Phán đảo : trông mong. 
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-圓壔 Viên đảo : phép học tính về phần cột tròn cắt ra. 

 

 

島  Đảo : một vùng đất, chung quanh bị nước bao vây.   Bãi bể, cái 

cù lao, trong bể có chỗ đất cạn gọi là đảo. Đảo, cù lao (chỗ đất cạn có 

nước vây quanh, ở trong hồ hay trong biển). 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-搗 Đảo : gõ, nện, đập, giã. Hích, thụi, đánh, xung kích. Gây rối, quấy phá. 

Xông vào, thọc vào. Cách viết khác của chữ Đảo 擣. 

 

 

Từ  kép : 

 

-搗固 Đảo cố : dầm, nên. 

-搗藥 Đảo dược: tán thuốc. 

-搗蛋 Đảo đản: gây rối, lũng đoạn, gây lộn xộn. 

-搗毀 Đảo hủy : phá hủy, phá vỡ, phá tan. 

-搗亂 Đảo loạn : gây rối, làm lộn xộn, phá quấy, phá đám. 

-搗亂分子 Đảo loạn phân tử : kẻ phá đám, phần tử quấy rối. 

-搗米 Đảo mễ : giã gạo. 

-搗鬼 Đảo quỷ : phá rối, quấy rối, thủ đoạn quỷ quyệt, bàn tay độc ác. 

-搗蒜 Đảo toán: giằm tỏi. 

-搗衣 Đảo y : giặt quần áo. 
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-島國 Đảo quốc : quốc gia có biển bao quanh bốn phía. 

-島嶼 Đảo tự : các đảo. 

 

-半島 Bán đảo : vùng đất ba mặt nhô ra biển, nhưng một mặt còn dính với 

đất liền. 

-蓬島 ảo : tức Bồng Lai 蓬萊, một trong ba đảo ở biển Bột Hải 渤海, 

tương truyền là có tiên ở. 

-三島 Tam đảo : chỉ ba hòn núi ở biển Bột Hải 渤海, tương truyền là nơi 

thần tiên ở, gồm Bồng Lai 蓬萊, Phương Trượng 方丈 và Doanh Châu 瀛洲. 

Cũng chỉ cảnh tiên. Chỉ Nhật Bổn 日本. 

-直搗 Trực đảo : xông thẳng vào. 

 

 

稻   Đạo  : Lúa gié. Một thứ lúa ưa cấy ruộng có nước, một năm cấy 

hai mùa. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-蹈 đạo  : Giẫm, xéo.  Giậm chân. Thực hành. 

 

Từ  kép : 

 

-稻株 Đạo chu : bó lúa. 

-稻榖 Đạo cốc : thóc, lúa. 

-稻田 Đạo điền : ruộng lúa, đồng lúa. 

-蹈虎尾 Đạo hổ vĩ : giẫm đuôi hổ 
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-稻穅 Đạo khang : cám. 

-稻作 Đạo tác : trồng lúa. 

-稻草 Đạo thảo : rơm, rạ. 

-稻穗 Đạo tuệ : bông lúa, gié lúa. 

-稻子 Đạo tử : lúa, thóc. 

-稻殼 Đạo xác : trấu. 

-稻秧 Đạo ương : mạ, cây lúa non. 

 

-蹈海 Đạo hải : nhảy xuống biển mà chết. 

-蹈襲 Đạo tập  : thực hành theo, làm theo người trước. 

 

-陸稻 Lục đạo : lúa mương. 

-早稻 Tảo đạo  : lúa sớm, lúa chiêm. 

-水稻 Thủy đạo : lúa nước. 

-晚稻 Vãn đạo : lúa muộn, lúa mùa. 

 

-高蹈 Cao đạo : Vết cao, nói về sự hành chỉ của người ở ẩn. Ở ẩn. Siêu việt. 

-赴湯蹈火 Phó thang đạo hỏa : xông pha nơi nước sôi lửa bỏng. 

-復蹈前轍 Phục đạo tiền triệt : giẫm lên vết bánh xe đi trước. Tỉ dụ phạm 

phải cùng lỗi lầm của người trước. 

-手舞足蹈 Thủ vũ túc đạo : hoa chân múa tay. 

-舞蹈 Vũ đạo : dậm chân, nhẩy múa. 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B5%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B5%B4
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道   Đạo : đường đi, lối đi, con đường; đường cái thẳng. Đạo lý, là 

một cái lẽ nhất định ai cũng phải noi đấy mà theo. Phương pháp, 

phương hướng, cách làm. Chân lý. Tư tưởng, học thuyết. Nghề, kỹ 

xảo. Tôn giáo. Đạo, một tên riêng để chia khu vực trong nước, nhà 

Đường 唐 chia thiên hạ làm mười đạo, cũng như bây giờ chia ra từng 

tỉnh vậy.  

Lượng từ đơn vị: (1) Tia, dòng (những cái gì hình dài như một 

đường). (2) Lớp, tuyến (lối ra vào, cổng, tường). (3) Điều, mục 

(mệnh lệnh, đạo luật). Lần, lượt. Nói, bàn. Hướng dẫn. Tưởng rằng, 

ngỡ, cho rằng. Từ, do, theo. Họ Đạo.   
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-導 Đạo : dẫn đưa, đi trước dẫn đường. Chỉ dẫn. Chỉ bảo, khai mở.  Truyền, 

dẫn.  

2-噵 Đạo : ngày xưa dùng như chữ đạo 道 : nói, giải thích. 

 

Biến  âm : 

 

-道 Đáo  : đường, dòng, nói rõ nguyên ủy sự việc. 

 

Từ  kép : 

 

-道班 Đạo ban : đội bảo trì cầu đường. 

-道白 Đạo bạch : nói lối, đối thoại trong các vở kịch hay tuồng hát. 

-道袍 Đạo bào : áo dài của đạo sĩ. 

-道別 Đạo biệt  : cáo biệt, cáo từ. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=唐
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-道布 Đạo bố : cái khăn bày ra khi tế lễ. 

-道根 Đạo căn : gốc rễ của đạo 

-道眞 Đạo chân : cái nghĩa đúng đắn của đạo. 

-道姑 Đạo cô : nữ đạo sĩ, người phụ nữ tu hành.. 

-道具 Đạo cụ : đồ dùng để biểu diễn. 

-道引 Đạo dẫn : phép dưỡng sinh của Đạo gia. 

-道達 Đạo đạt : nói giùm ý kiến của người khác tới người khác nữa. 

-道地 Đạo địa  : chính cống, của chính địa phương. 

-道釘 Đạo đinh : đinh đóng tà vẹt, đinh dùng bắt đường rầy xe lửa. 

-道德 Đạo đức : những điểu thuộc về lẽ phải và nết tốt của con người. 

-道家 Đạo gia  : người tu hành theo Lão, Trang. Một môn phái học thuật 

trong 9 môn phái chủ yếu đời tiên Tần, tôn thờ học thuyết của Hoàng Đé và 

Lão Tử. 

-道教 Đạo giáo : chỉ chung các tín ngưỡng, tôn giáo. Đạo tôn thờ ông Lão Tử 

老子 làm tiên sư, do Trương Đạo Lăng và các đệ tử đời Đông Hán lập ra. 

-道賀 Đạo hạ  : chúc mừng. 

-道行 Đạo hạnh : có nết tốt và lối sống cao đẹp. 

-道號 Đạo hiệu : tên riêng, biệt hiệu của người tu đạo. 

-道喜 Đạo hỷ : chúc mừng. 

-道學 Đạo học : học thuyết của đạo Lão. 

-道歉 Đạo khiểm : xin lỗi. 

-道勞 Đạo lao : thăm hỏi. 
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-道路 Đạo lộ : lối đi, con đường, đường sá. 

-道理 Đạo lý  :  quy luật, nguyên tắc, lề lối. Lẽ phải đương nhiên mà ai cũng 

phải theo. 

-道貌 Đạo mạo : vẻ mặt của người tu hành, chỉ vẻ mặt nghiêm trang. 

-道木 Đạo mộc : gỗ dùng làm tà-vẹt. 

-道人 Đạo nhân  : chỉ người tu theo đạo Lão. 

-道眼 Ðạo nhãn : thấy tỏ đạo mầu. Tiếng nhà Phật chỉ người tu học dứt hết 

được mê lầm, có con mắt nhìn thấu đạo mậu nhiệm. 

-道義 Đạo nghĩa : tinh thần đạo đức. Con đường tốt đẹp mà mọi người nên 

cư xử với nhau. 

-道破 Đạo phá : nói toạc, nói rõ sự thật, vạch trần sự việc. 

-道法 Đạo pháp : phép tắc để theo lối sống cao cả. 

-道服 Đạo phục : tên gọi khác của áo cà sa. 

-道觀 Đạo quán : điện thờ của đạo Lão. 

-道床 Đạo sàng : nền đường sắt, đá rải làm nền đường sắt. 

-道士 Đạo sĩ : người tu theo đạo Lão. 

-道山 Đạo sơn : núi tiên. 

-道師 Đạo sư : ông thầy học, người thầy chỉ đường cho việc tu học. 

-道謝 Đạo tạ : cám ơn, tỏ lời biết ơn. 

-道藏 Đạo tạng : bộ kinh của đạo Lão, gọi chung các sách của Đạo gia. 

-道心 Đạo tâm : lòng tin tưởng ở tôn giáo của mình. 

-道统 Đạo thống : đầu mối truyền đạo. 
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-道咋 Đạo trá : đá lót đường sắt (xe lửa). 

-道場 Ðạo tràng : nơi tu đạo, nơi tu đắc đạo, nơi làm lễ cầu cúng. Nơi cung 

dưỡng chư Phật. 

-道味 Đạo vị : cái vị của đạo, chỉ nỗi vui sướng tâm hồn khi sống theo con 

đường cao cả. 

-道岔 Đạo xá : chỡ bẻ ghi đường sắt. 

 

-導演 Đạo diễn : hướng dẫn, điều khiển trình bày vở kịch hay quay phim. 

Người đạo diễn. 

-導游 Đạo du : hướng dẫn du lịch. 

-導彈 Đạo đạn  : hỏa tiễn, tên lửa. 

-導電 Đạo điện : dẫn điện. 

-導航 Đạo hàng : hướng dẫn tàu, thuyền, máy bay đi lại. 

-導輪 Đạo luân : bánh dẫn. 

-導言 Đạo ngôn : lời dẫn, lời nói đầu, lời tựa. 

-導源 Đạo nguyên : bắt nguồn, nơi phát nguồn. Đến từ, có từ. 

-導熱 Đạo nhiệt : dẫn nhiệt. 

-導管 Đạo quản : ống dẫn, mạch. 

-導數 Đạo số : đạo hàm (danh từ toán học). 

-導師 Ðạo sư : ông thầy chỉ vẽ cho mình biết chỗ mê lầm mà đi về đường 

chính. Chữ nhà Phật gọi chung Phật và Bồ tát hướng dẫn đưa người ta vào con 

đường Đạo. 

-導體 Đạo thể : chất dẫn điện. 
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-導致 Đạo trí : dẫn tới, đưa tới, làm cho. 

-導線 Đạo tuyến : dây dẫn chi1ng, ngòi lửa, kíp nổ. 

 

-惡道 Ác đạo : con đường tà (xấu). Tiếng nhà Phật, chỉ con đường mà kẻ làm 

điều xấu, sau khi chết phải đi, đó là địa ngục ( nhà giam ở dưới đất ), ngạ quỷ 

( ma đói ) và súc sinh ( loài vật nuôi trong nhà ). Ba con đường này gọi là Tam 

ác đạo. 

-安貧樂道 An bần lạc đạo : lấy sự giữ gìn đạo nghĩa làm vui mà ở yên trong 

hoàn cảnh nghèo khó. 

-陰道 Âm đạo : con đường trong bộ phận sinh dục của người đàn bà ( vagin 

). 

-霸道 Bá đạo : ngang ngược xấc láo. Đường lối thống trị dựa trên võ lực, 

hình pháp, quyền thế, sức mạnh,  v.v. Chỉ người ngang ngược, xấc láo.  

-白道 Bạch đạo : xiển minh đạo lý. Đường lớn. Kẽ hở. Tên đất ở Mông Cổ. 

Trong thiên văn học gọi quỹ đạo của mặt trăng xoay quanh trái đất là bạch đạo 

白道. 

-八正道 Bát chánh đạo : tiếng nhà Phật, chỉ tám con đường tố

thắn để tu hành cho thành chính quả, gồm : 1. Chánh kiến 正見 gìn giữ một 

quan niệm xác đáng về Tứ diệu đế và giáo lí Vô ngã; 2. Chánh tư duy 正思

唯: suy nghĩ hay là có một mục đích đúng đắn, suy xét về ý nghĩa của bốn 

chân lí một cách không sai lầm; 3. Chánh ngữ 正語: không nói dối, nói phù 

phiếm; 4. Chánh nghiệp 正業: tránh phạm giới luật; 5. Chánh mệnh 正命: 

tránh các nghề nghiệp mang lại giết hại như đồ tể, thợ săn, buôn vũ khí, buôn 

thuốc phiện; 6. Chánh tinh tiến 正精進: phát triển nghiệp tốt, diệt trừ nghiệp 

xấu; 7. Chánh niệm 正念: tỉnh giác trên ba phương diện Thân, khẩu, ý; 8. 

Chánh định 正定: tập trung tâm ý đạt bốn định xuất thế gian. 
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-貧道 Bần đạo : người tu hành nghèo khổ. Tiếng tự xưng khiêm nhường của 

người tu hành theo Đạo giáo hoặc Phật giáo. 

-不道 Bất đạo : trái lẽ thường, phản đạo đức. Không nói, không bàn, không 

ngờ, không biết, không hay, không chịu nổi. 

-不道德 Bất đạo đức : không phù hợp tiêu chuẩn đạo đức. 

-步道 Bộ đạo : đường dành cho người đi bộ, lề đường. 

-本道 Bổn đạo : lấy Đạo làm căn bản, tức Đạo gốc. Chánh đạo, chánh phái, 

đứbg đắn, đoan chính. 

-閣道 Các đạo : con đường bắc bằng ván gỗ tại các sườn núi hiểm trở, còn 

gọi là sạn đạo. 

-正道 Chánh đạo : đạo lý đúng. Đường chính, đường đi chủ yếu. Chánh 

phái, đứng đắn, thực thà, tốt. Con đường dẫn đến giải thoát. 

-志同道合 Chí đồng đạo hợp : chung một chí hướng 

-指道 Chỉ đạo : trỏ đường, chỉ đường. Trỏ đường cho mà đi về một hướng đã 

định trước, chỉ cách thi hành làm theo một chính sách đã ấn định. 

-穀道 Cốc đạo : đường lối tu tiên, trường sinh của đạo gia thời cổ, tức nhịn 

ăn mà vẫn sống.  Một tên chỉ hậu môn. 

-公道 Công đạo : con đường lớ ải chung cho mọi người, giống con 

đường chung mà ai cũng phải noi theo. 

-共同閘道介面 Cộng đồng áp đạo giới diện : giao diện cổng truy cập 

chung CGI (danh từ về tin học). 

-衢道 Cù đạo : đường rẽ. 

-引道 Dẫn đạo : đưa đường, ý nói chỉ bảo đường lối hành động. 

-與道 Dữ đạo : tên tự của Phạm Quý Thích, danh sĩ thời Nguyễn sơ. 

-打交道 Đả giao đạo : giao tiếp. Viết tắt thành: đả giao 打交. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%97
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-大道 Đại đạo : con đường lớn. Đạo lý căn bản. Chỉ cách ăn ở chính yếu mà 

ai cũng nên theo. 

-談道 Đàm đạo : trò chuyện. 

-彈道 Đạn đạo : con đường đi của viên đạo khi được bắn ra. 

-達道 Đạt đạo : con đường lớn, ai cũng phải đi, chỉ , ai 

cũng phải theo. 

-得道 Đắc đạo : tu hành đạt được lẽ đạo. 

-地道 Địa đạo : con đường ngầm đi dưới mặt đất. 

-鳥道 Điểu đạo : đường chim bay, con đường thẳng tắp từ nơi này tới nơi 

kia. 

-東道 Đông đạo : vốn nghĩa là đặt tiệc đãi khách, sau chỉ chủ nhân mời tiệc. 

-東道主 Đông đạo chủ : thời Xuân Thu, đại phu nước Trịnh là Chúc Chi Vũ 

燭之武 yết kiến Tần Mục Công 秦穆公, xin quân Tần ngừng tấn công nước 

Trịnh, nước Trịnh nguyện làm chủ nhân trên đường phía đông chiêu đãi sứ giả 

nhà Tần qua lại. Vì nước Trịnh ở phía đông nước Tần, nên gọi là đông đạo 

chủ 東道主. Về sau dùng để phiếm xưng chủ nhân tiếp đãi hoặc mời tiệc tân 

khách. 

-同道 Đồng đạo : cùng một tư tưởng, cùng một quan niệm, cùng chung một 

con đường. 

-當道 Đương đạo : đứng ngay giữa đường. 

-家道 Gia đạo : phép tắc trong một gia đình mà mọi người trong nhà phải 

theo. Sản nghiệp của gia đình. 

-交道 Giao đạo : đạo cư xử giữa bạn bè. Giao điểm chỗ hai con đường gập 

nhau. 

-河道 Hà đạo : dòng sông. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%87%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%87%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A7%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A7%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%BB
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=河
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=河
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-下水道 Hạ thủy đạo : đường cống. 

-海道 Hải đạo : đường biển. 

-孝道 Hiếu đạo : đạo phụng dưỡng cha mẹ. Bổn phận con cái đối với cha 

mẹ. 

-黃道 Hoàng đạo : đường tròn mà từ trái đất nhìn lên, tưởng như mặt trời di 

chuyển theo đường đó ( Boliptic ). Tục gọi ngày Hoàng đạo, giờ Hoàng đạo là 

ngày giờ tốt. 

-興道大王 Hưng Đạo đại vương : tước vương của Ngài Trần Quốc Tuấn, 

tướng đời nhà Trần, hai lần cầm quân đánh tan giặc Tầu xâm lăng nước Việt. 

-嚮道 Hướng đạo : dẫn đường. Người dẫn đường. Tên một tổ chức huấn 

luyện thanh thiếu niên để trở thành những công dân tốt. 

-開道 Khai đạo : mở đường dẫn lối. Chỉ dẫn cho. 

-氣道 Khí đạo : đường thông hơi, tức đường dẫn không khí ra vào trong 

phổi. 

-坤道 Khôn đạo : cách ăn ở của người đàn bà. 

-孔道 Khổng đạo : con đường đi thông suốt, thuận tiện giao thông, không trở 

ngại. Đường lối sống do Khổng Tử đề ra, tức đạo Khổng. 

-樂道集 Lạc đạo tập : tên một tập thơ bằng chữ Hán của Trần Quang Khải, 

danh tướng đời Trần. 

-六道 Lục đạo : sáu con đường tái sinh theo Đạo Phật, tùy theo cái nghiệp 

khi sống đã tạo ra tốt xấu như thế nào sẽ phải đi theo cái kết quả mà mình đã 

tạo. Chỉ các dạng đời sống trong luân hồi. Người ta phân biệt ba thiện đạo và 

ba ác đạo. Ba thiện đạo gồm cõi: nhân 人, thiên 天 và a-tu-la 阿修羅. Ba ác 

đạo gồm: ngạ quỷ 餓鬼, địa ngục 地獄 và súc sinh 畜生. 

-魔道 Ma đạo : con đường gian tà, hung ác, hại người. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%98%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%98%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BE%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A4%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A4%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%9C
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-母道 Mẫu đạo : cách cư xử của bậc làm mẹ. 

-明道 Minh đạo : hiểu rõ lẽ phải để sống ở đời. 

-慕道 Mộ đạo : mến mộ đường lối sống tốt của tôn giáo. 

-難道 Nan đạo : khó nói, chẳng lẽ, lẽ nào, sao lại. 

-外道 Ngoại đạo : người khác với tôn giáo của mình. Khác với tôn giáo mà 

mình đang theo. 

-五道 Ngũ đạo : theo Phật giáo, năm con đường mà người ta phải đi, tuỳ theo 

cái nghiệp của mình, gồm Trời, Người, Địa ngục, Súc sinh và Ngạ quỷ. 

-御道 Ngự đạo : con đường dành cho vua đi. 

-街道 Nhai đạo : đường lớn, đường cái. 

-人道 Nhân đạo : loài người. Đạo lý làm người. Quan hệ về luân lý trong xã 

hội loài người. Quan niệm đạo đức tôn trọng quyền lợi, nhân tính, sinh mạng 

con người. 

-入道 Nhập đạo : tìm hiểu thâm sâu mà thấu hiểu  chân lý. Theo một tôn 

giáo nào. 

-儒道 Nho giáo : đường lối của đạo Khổng do Khổng Tử thiết lập. 

-柔道 Nhu đạo : môn võ thuật Judo của người Nhật, dùng sức yếu chống sức 

mạnh, dùng sự mềm mại chống sự cứng rắn. 

-尿道 Niếu đạo : con đường dẫn nước tiểu ra  (Urètre, Urethra). 

-法道 Pháp đạo : một tên chỉ đạo Phật. Noi giữ đường lối thánh hiền. 

-分道 Phân đạo : chia đường ra mà đi, mỗi người đi một đường. 

-婦道 Phụ đạo : đường lối mà người đàn bà phải theo để cư xử hàng ngày 

trong gia đình và ngoài xã hội. 

-怪道 Quái đạo : hèn chi, thảo nào, chẳng lạ gì. 
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-官道 Quan đạo : đường làm ra để các quan lại triều đình đi. Đường xá do 

triều đình, nhà nước lập ra để mọi người trong nước dùng. 

-管道 Quản đạo : viên quan đứng đầu một địa phương. 

-君道 Quân đạo : đạo làm vua. Đường lối cư xử mà một vị vua phải theo để 

trị nước. 

-詭道 Quỷ đạo : đường lối gian trá, lừa gạt. Cũng chỉ phép dùng binh. 

-軌道 Quỹ đạo : đường vận chuyển của các hành tinh. 

-鬼道 Quỷ đạo : đường lối sinh sống của ma quỷ, chỉ đường lối gian tà, bất 

chánh. 

-豺狼當道 Sài lang đương đạo : chó sói đứng giữa đường, chỉ kẻ tham tàn, 

độc ác cầm quyền trị nước. 

-儳道 Sàm đạo : đường tắt. 

-棧道 Sạn đạo : con đường nhỏ bằng gỗ làm treo trên vách núi. Đường đi 

trên các vùng núi non hiểm trở, dùng cây và gỗ gác lên, treo mà đi. 

-左道 Tả đạo : đường lối sái quấy, không chính đáng. 

-邪道 Tà đạo : con đường hành động xấu xa, không ngay thẳng. Tôn giáo 

dạy thứ xấu xa, gian tà. 

-十道 Thập đạo : đường đi giao nhau như hình chữ thập (thẳng góc với 

nhau). 

-世道 Thế đạo : đường lối xử thế ở đời. Tình thái và trạng huống trong xã 

hội. 

-天道 Thiên đạo : cái lẽ phải của trời mà con người phải sống và tuân theo. 

-鐵道 Thiết đạo : đường sắt. 

-從實道來 Tùng thực đạo lai : nói rõ ra sự thực. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=鐵
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=鐵
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%93
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-說長道短 Thuyết trường đạo đoản : nói này nói nọ, lời ra tiếng vào. 

-水道 Thủy đạo : đường lưu thông trên mặt nước. Nói chung là đường di 

chuyển trên sông và trên biển. 

-水陸道場 Thủy lục đạo tràng : một loại pháp hội, thời gian ít thì bảy ngày, 

nhiều thì bốn mươi chín ngày, tụng kinh, ăn chay, sám hối, cầu xin cho chúng 

sinh lục đạo thoát khỏi bể khổ. 

-仙風道骨 Tiên phong đạo cốt : cốt cách, dáng dấp của bậc thần tiên. Phẩm 

cách cao thượng, phong độ siêu việt phàm tục. Gầy còm hết sức. 

-便道 Tiện đạo : đường tắt, lội tắt. Vỉa hè. 

-知道 Tri đạo : nghe lời nói mà hiểu thấu hết sự việc. 

-朝聞道, 夕死可矣 Triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ : sáng nghe được đạo, tối 

chết cũng được ân hận. (Luận ngữ 論語). 

-傳道 Truyền đạo : các nhà tôn giáo đem các lẽ hay trong tôn giáo mình nói 

cho người biết mà theo.  

-修道 Tu đạo : tu tập đạo đức học vấn. Tín đồ tôn giáo học tập giới luật, giáo 

nghĩa. Sửa mình theo đúng đường lối tu của một tôn giáo. 

-問道 Vấn đạo :  hỏi về những nghi vấn trong giáo lý của đạo.  

-緯道 Vĩ đạo : đường ngang tưởng tượng chạy vòng quanh trái đât, để căn cứ 

vào đó mà tính được vị trí của một vùng trên trái đất. Đường vĩ đạo ở chính 

giữa trái đất là Xích đạo. 

-無道 Vô đạo : không tuân giữ được đường lối tốt đẹp của cách sống ở đời. 

Không theo một tôn giáo nào. 

-王道 Vương đạo : đạo lý của vương giả. 

-赤道 Xích đạo : con đường ngang tưởng tượng (vĩ tuyến) chạy vòng quanh 

trái đất và ở chính giữa trái đất. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AA%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AA%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AB%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AB%96
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-闡道 Xiển đạo : truyền bá đạo giáo. 

-妖道 Yêu đạo : đường lối cư xử độc ác, hại người. Phép thuật của ma quỷ. 

-要道 Yếu đạo : con đường quan trọng, trục lộ giao thông huyết mạch trong 

vùng. Cũng chỉ cái lẽ phải ở đời, cần được giữ gìn noi theo. 

 

-指導 Chỉ đạo : chỉ thị dẫn đạo, hướng dẫn.  

-引導 Dẫn đạo : chỉ bảo đường lối hành động. 

-訓導 Huấn đạo : dạy bảo. 

-開導 Khai đạo : mở lối đạo 

-領導 Lãnh đạo : dẫn đường chỉ lối. 

-前導 Tiền đạo : đi trước đường. 

-倡導 Xướng đạo : đi trước dẫn đường. Đề xướng. 

 

 

答   Đáp  : trở lại nói cho biết. Trả lời. Đền bù. Báo đáp, đáp lại. Trả 

lời lại. Báo đền. Trả lời, ứng đối. Họ Đáp. 

 

Đồng âm đồng nghĩa : 

 

1-畣 Đáp  : Cũng như chữ đáp 答. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-答 Đáp  : trở lại nói cho biết. Trả lời. Đền bù. Báo đáp, đáp lại. Trả lời lại. 

Báo đền. Trả lời, ứng đối. Họ Đáp. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=引
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=引
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=導
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=領
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=領
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2-搭 Đáp  : bắc, dựng, làm. Khiêng, khênh, nhấc. Vắt, treo lên, đắp lên, phủ 

lên, khoác lên. Thêm, góp thêm, phụ vào. Ngồi (xe, thuyền, máy bay, . . .), 

đáp đi. Để lẫn lộn, trộn lẫn, phối hợp. Nối liền, liên tiếp. Móc, dẫn, lôi kéo. 

Tham dự, gia nhập. Đè xuống. Áo ngắn. Họ người. Cùng nghĩa với chữ tháp

搨. 

3-荅 Đáp : hột đậu nhỏ. Hợp lại. Dày, thô. Cũng như chữ đáp 答. 

4-褡 Đáp : áo cụt tay, cái áo chui ở giữa, áo có lỗ chui vào giữa. Áo trấn thủ 

(cộc tay). Áo trấn thủ (không có tay áo). Túi, bao. Cái chăn nhỏ, mền nhỏ. 

5-瘩 Đáp  : mụn nhọt. Ðầu đanh nhọt mọc ở trên đầu, ngoài da nổi cục sù sì. 

6-嗒 Đáp : liếm.  

7-匒 Đáp : chồng chất, trùng điệp. 

 

Từ  kép: 

 

-答案 Đáp án : câu trả lời, lời giải đáp. 

-答拜 Đáp bái : thăm đáp lễ. 

-答辯 Đáp biện : trả lời, biện bác, bào chữa, bênh vực, bảo vệ. 

-答對 Đáp đối : đáp lại, trả lời. 

-答理 Đáp lý :  chào hỏi, thưa, để ý đến, đếm xỉa đến. 

-答禮 Đáp lễ  : chào lại, đền bù lại sự cư sử đẹp đẽ của người khác với mình. 

-答復 Đáp phục : lặp lại, nhắc lại.  

-答 數 Đáp số  : con số tìm được, trả lời cho câu hỏi của bài toán. 

-答謝 Đáp tạ : đáp ơn, đền ơn, báo đáp, đền đáp. 

-答話 Đáp thoại : trả lời, thưa, đáp. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=嗒
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-答詞 Đáp từ : câu nói dùng để trả lời cho những câu nói của người khác 

trước đó. 

-答應 Đáp ứng : trả lời. Bằng lòng, đồng ý, ưng thuận.  

-答問 Đáp vấn : trả lời câu hỏi. 

 

-荅布 Đáp bố : một loại vải dày thô. 

 

-搭膊 Đáp bác : cái túi vải, cái đẫy. 

-搭班 Đáp ban : nhập gánh. 

-搭伴 Đáp bạn : cùng đi cho có bạn, làm bạn đi đường. 

-搭幫 Đáp bang : nhập đám, tụm lại, kết thân với nhau. 

-搭補 Đáp bổ : bù vào, thêm vào. 

-搭救 Đáp cứu : cứu vớt, cứu giúp, cứu nguy. 

-搭頭 Đáp đầu : đồ ghép, hàng bán kèm. 

-搭 檔 Đáp đương : cộng sự, cộng tác, hợp tác, cùng làm việc. 

-搭伙 Đáp hỏa : nhập bọn,nhập đám, họp lại, túm tụm. 

-搭客 Đáp khách : nhận khách. 

-搭橋 Đáp kiều : bắc cầu.  

-搭鋪 Đáp phố : kê giường, đặt giường. 

-搭配 Đáp phối : phối hợp,kèm theo, trộn lẫn. 

-搭訕 Đáp sán : bắt chuyện, nói lảng, nói đãi bôi 

-搭船 Đáp thuyền : theo thuyền mà đi.  

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=荅
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=荅
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=搭
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=搭
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=搭
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=搭
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-搭 手 Đáp thủ : giúp đỡ, đỡ đần. 

-搭帳棚 Đáp trướng bằng : dựng rạp.  

-搭車 Đáp xa : ngồi xe, đạp xe đi.  

-搭腔 Đáp xoang : trả lời, đáp lại. Nói chuyện. 

 

-瘩背 Đáp bối : mụn nhọt ở lưng. 

 

-褡包 Đáp bao : thắt lưng bằng vải. 

-褡漣 Đáp liên : túi thồ, hầu bao, túi bạc. 

 

-報答 Báo đáp : báo đền. 

 -回答 Hồi đáp : trả lời. Báo đáp. 

 

-背褡 Bối đáp : áo cụt tay.  

-錢褡 Tiền đáp : túi đựng tiền. 

 

-勾搭 Câu đáp : dẫn dụ. 

 

-疙瘩 Ngật đáp : ngoài da nổi cục sù sì. Đầu đanh, nhọt mọc ở trên đầu, 

ngoài da nổi cục sù sì. Cục, hòn, búi, cuộn. Chỗ tắc nghẽn, vướng mắc.  

Văn chương không được lưu loát. Thắc mắc, ấm ức, băn khoăn. 

-土疙瘩 Thổ ngật đáp : hòn đất. 
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沓    Đạp : Chồng chất. Nhiều. Tham. Hợp. Tràn đầy, nước lên tràn 

đầy. Tương hợp. Lượng từ: chồng, xấp, đống, tập, thếp. Tham lam. 

Tấp nập, nườm nượp, dồn dập. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-踏 Đạp : Chân sát xuống đất. Xéo, lấy chân xéo vào vật gì. Bước đi. 

Đặt chân, xéo, giẫm. Xem xét, khám nghiệm, khảo nghiệm. Đến tận nơi thăm 

dò. 

2-誻 Đạp : nhiều lời. 

3-涾 Đạp : nước tràn đầy. 

 

Từ  kép : 

 

-沓沓 Ðạp đạp : trễ nải, lảm nhảm (nhiều lời). 

 

-踏板 Đạp bản : bàn đạp. Ghế để chân, cái gác chân. Bàn đạp đàn dương 

cầm. 

-踏冰戲 Đạp băng hí : trò chơi trượt trên tuyết. Ice skating. 

-踏步 Đạp bộ : giẫm chân. Bậc lên xuống, bậc thềm 

-踏歌 Đạp ca : vừa hát vừa giậm chân xuống đất làm nhịp. 

-踏勘 Đạp khám : khảo sát thật tế, xem xét tận nơi. 

-踏看 Đạp khán : đến xem tận nơi. 

-踏月 Đạp nguyệt : đi chơi dưới ánh trăng. 

-踏伏 Đạp phục : tìm kiếm kẻ địch đang ẩn núp. 

-踏牀 Đạp sàng : đồ để kê chân khi ngồi ghế. 
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-踏青 Đạp thanh : đạp lên cỏ xanh, lễ thanh minh khoảng đầu năm âm lịch. 

-踏實 Đạp thực : thận trọng, cẩn thận, thiết thực. Steady, steadfast, to have 

peace of mind, free from anxiety. 

 

-紛至沓來 Phân chí đạp lai : đến đông nườm nượp. 

-颯沓 Táp đạp : đông, nhiều, nườm nượp. Quanh co, xoay vòng. Nhanh 

chóng, vùn vụt, vèo vèo, ào ào, vù vù.  

-雜沓 Tạp đạp : lặt vặt, lộn xộn. 

-噂沓 Tỗn đạp : bàn luận lung tung. 

-往來雜沓 Vãng lai tạp đạp : đi lại tấp nập. 

 

-腳踏車 Cước đạp xa : xe đạp. Bicycle. Bike. 

-糟踏 Tao đạp : giày xéo, chà đạp, xỉ nhục.  

-擠踏 Tễ đạp : sự chạy trốn gấp gáp. Sự chạy trốn hỗn tạp.  Stampede 

-踐踏 Tiễn đạp : đạp, giày xéo. 

 

 

達   Đạt  : Suốt. Phàm từ chỗ này tới chỗ kia mà được thông suốt 

không ngăn trở gì đều gọi là đạt. Hiến đạt. Suốt lẽ, người thông hiểu 

lý sự gọi là người đạt, người không câu nệ tục đời cũng gọi là đạt. 

Tiến đạt lên. Đều. Nên. Đến. Con dê con. Biểu thị, diễn tả. Quyết 

định. Nên, hoàn thành, thực hiện. Không câu nệ thói tục, tự do tự tại. 

Hiển quý. Thường mãi, không đổi. Họ Ðạt. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 
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1-逹 Đạt : qua, thông 

 

2-薘 Đạt  : tên khác của cỏ điềm 菾. Cây cỏ điềm, tức điềm thái 甜菜, rễ 

mập mạp, chứa chất đường, dùng làm nguyên liệu chế tạo đường (Beta 

vulgaris). Tục gọi là quân đạt thái 莙薘菜. 

 

Từ  kép : 

 

-達旦 Đạt đán : suốt đêm, đến sáng. 

-達到 Đạt đáo : đạt tới, đạt được. Lên đến, đi đến. To reach, to achieve, to 

attain. 

-達道 Đạt đạo : đạo thường, đạo không thay đổi. Con đường lớn, ai cũng 

phải đi, chỉ , ai cũng phải theo. 

-達德 Đạt đức : thường đức, đức luôn luôn như vậy (Nhân, Trí, Dũng, v.v.)  

-達好 Đạt hiếu : luôn luôn giữ đạo hiếu, đã đạt tới đạo hiếu thuận. 

-達見 Đạt kiến : cái nhìn, quan điểm, ý kiến khoáng đạt, không câu nệ gò bó. 

Nết tốt phải thường có. 

-達賴 Đạt lại : hiệu của vị giáo chủ Hoàng giáo ở Tây Tạng. Đạt-lại, phiên 

âm tiếng Mông Cổ, có nghĩa là biển lớn, ý nói đạo hạnh của vị giáo chủ mênh 

mông như biển lớn. 

-達言 Đạt ngôn : lời nói thấu lẽ. 

-達人 Đạt nhân : người khoáng đạt tự tại.  

-達觀 Đạt quan : thấu suốt lẽ đời, siêu thoát khỏi quan niệm thường của thế 

tục. Tinh thần lạc quan cởi mở, vui vẻ bình thản. 

-達官 Đạt quan : làm quan hiển đạt. 

-達權 Đạt quyền : thông hiểu quyền nghi, biết ứng biến. 
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-達士 Đạt sĩ : người học rộng hiểu nhiều. 

-達成 Đạt thành : đạt tới, đi tới chỗ, hoàn thành. To reach (an agreement), to 

accomplish. 

-達成任務 Đạt thành nhiệm vụ : làm xong trách nhiệm (nhiệm vụ). 

-達尊 Đạt tôn : người được nhiều người trọng vọng. 

-達意 Đạt ý : diễn đạt được ý nghĩ. 

 

-不達 Bất đạt : không hiểu rõ. Không thành đạt, bất đắc chí. Không thư thái, 

không thông sướng. 

-表達 Biểu đạt : đem tư tưởng cảm tình bày tỏ cho người khác biết.   To 

express, to convey. 

-轉達 Chuyển đạt : đưa thay cho người khác. To pass on, to convey, to 

communicate. 

-演達 Diễn đạt : nói rộng ra để cái ý nghĩa tới được người khác. 

-到達 Đáo đạt : đến, tới. Cùng nghĩa với đạt đáo 達到. 

-道達 Đạo đạt : nói giùm ý kiến của người khác tới người khác nữa. 

-抵達 Để đạt : đến, đạt tới. 

-提達 Đề đạt :nói vấn đề gì để trình lên với người trên. 

-佻達 Điêu đạt : khinh bạc, phóng đãng. Trêu chọc, chế giễu. 

-顯達 Hiển đạt : có được địa vị rực rỡ vẻ vang. Nói về sự thi đậu làm quan. 

-曠達 Khoáng đạt : lòng dạ rộng rãi, không để ý đến chuyện nhỏ. 

-闊達 Khoát đạt : tính tình rộng rãi, không gò bó. 

-溜達 Lựu đạt : dạo chơi, tản bộ. 
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-目的已達 Mục đích dĩ đạt : hoàn thành mục đích. 

-發達 Phát đạt : mở mang tới mức lớn hơn. Developed, flourishing. 

-放達 Phóng đạt : chỉ tính tình rộng rãi, không chịu gò bó trong khuôn khổ 

nào. 

-三達德 Tam đạt đức : ba đức, gồm “trí” 智, “nhân” 仁 và “dũng” 勇. 

-早達 Tảo đạt : có công danh địa vị lúc còn trẻ, quá sớm. 

-識時達務 Thức thì đạt vụ : nhận rõ trào lưu thời đại, biến hóa cục thế. Ý 

nói: biết sự thay đổi của thời thế, khéo xoay xở thích ứng theo cục diện.  

-通達事理 Thông đạt sự lý : hiểu rõ lý lẽ. 

-送達 Tống đạt : chuyển tới. Đưa tới. 

-傳達 Truyền đạt : thông báo. Gửi đi, đưa đi. Chuyển đi biểu đạt. Nhân viên 

thường trực (ở công xưởng, học hiệu, cơ quan... giữ việc canh cửa, ghi tên, 

nhận bưu kiện và dẫn đường quan khách). 

-直達 Trực đạt : thẳng suốt.  

-詞不達意 Từ bất đạt ý : lời nói không diễn tả hết được ý tưởng. 

 

-莙薘 Quân đạt  : rau điềm. 

 

 

登   Đăng  : lên, lên cao. Tiến lên. Chép lên. Thêm vào. Kết quả, chín 

tới. Ngay tức thì. Cao xa. Xin lĩnh nhận của người ta cho cũng gọi là 

đăng là có ý tôn kính. Lên, trèo (từ chỗ thấp tới chỗ cao). Đề bạt, tiến 

dụng. Ghi, vào sổ. In lên, trưng lên. Kết quả, chín. Thi đậu, khảo thí 

hợp cách (thời khoa cử ngày xưa). Xin lĩnh nhận (có ý tôn kính). 

Mang, mặc, đi (tiếng địa phương, bắc Trung Quốc). Ngay, tức thì. Họ 

Đăng. 
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Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-簦 Đăng : cái dù, làm như cái ô, trên lợp bằng lá, để che mưa nắng, như dù, 

lọng bây giờ.  

2-燈 Đăng : cái đèn. Đèn thắp sáng. Chỉ Phật pháp (vì Phật Pháp như đèn 

chiếu rọi, phá tan tà ác, hắc ám, vô minh). 

3-鐙 Đăng : một thứ đồ dùng để đựng các đồ nấu dâng lên cúng. Cái cây nến, 

cây đèn. Cũng như chữ đăng 燈.  

 

Biến  âm : 

 

-鐙 Đặng : cái bàn đạp ngựa, đeo hai bên yên ngựa. 

-鄧 Đặng : tên một nước ngày xưa thời Xuân Thu, nay thuộc tỉnh Hà Nam, 

Trung Quốc. Họ Đặng. Tên huyện. 

-磴 Đặng : bậc đá. 

-, Đặng : giẫm, đạp. Đi, mang, xỏ. 

- 嶝 Đặng : đường nhỏ đi lên núi. 

-凳 Đắng : cái ghế ngồi. Ghế ngồi không có chỗ dựa lưng. Đồ đặt chân ở 

trước giường. Một loại ghế cao thời xưa. 

 

Từ  kép : 

 

-登報 Đăng báo : in lên báo, đăng lên mặt báo cho mọi người cùng biết. 

-登高 Đăng cao : lên trên cao, tức lên núi. 

-登機牌 Đăng cơ bài : vé lên tầu (máy bay). Boarding pass. 
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-登極 Đăng cực : lên ngôi cao nhất, lên ngôi vua. 

-登庸 Đăng dung : đưa lên cao để dùng, tiến cử dùng người tài. 

-登臺 Đăng đài  : bước lên chỗ cao (cái bục) để diễn trò hay nói chuyện. 

-登壇 Đăng đàn : lên đàn tràng. Ngày xưa chỉ nghi thức long trọng đặt đàn 

tràng cử hành hội minh, tế tự, lễ lên ngôi vua, bái tướng, v.v. Lên giảng đài. 

Mượn chỉ sự vật nào đó xuất hiện mở đầu. 

-登登 Đăng đăng : tiếng động. 

-登第 Đăng đệ : thi trúng cách, được tuyển. 

-登假 Đăng giả : đi lên tiên. Tiếng húy nói đế vương chết là “đăng giả” 登假

. Lên tới một cảnh giới nào đó. 

-登遐 Đăng hà : vua chết, vua băng. 

-登閎 Đăng hoằng : cao xa, cao lớn. 

-登科 Đăng khoa : thi đậu. 

-登記 Đăng ký : báo để ghi chép vào sổ sách. 

-登林 Đăng lâm : lên núi nhìn sông. 

-登樓 Đăng lâu : lên lầu. 

-登壟 Đăng lũng : lũng đoạn thị trường. Lên trên đỉnh phần mộ. Lên t-trên 

bờ ruộng.  

-登陸 Đăng lục : lên bờ, đổ bộ. 

-登光 Đăng quang : lên ngôi vua. Cùng nghĩa với Đăng cực. 

-登山 Đăng sơn : leo lên núi. 

-登載 Đăng tái : ghi chép vào sổ.  

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BB
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-登時 Đăng thì : tức thì, ngay bấy giờ, ngay lập tức. 

-登仙 Đăng tiên : lên trời, lên cõi tiên. 

-登上鞋 Đăng thượng hài : đi giày 

-登水車 Đăng thủy xa : đạp (guồng) nước 

-登程 Đăng trình : lên đường. Cũng nói là Đăng đồ 登途. 

-登場 Đăng trường : bước lên sân khấu, diễn viên điện ảnh xuất hiện trước 

sàn quay . To go on stage; to appear on the scene. 

-登位 Đăng vị : lên ngôi vua. 

 

-燈臺 Đăng đài : đèn đặt ở chỗ cao ở bờ biển soi đường cho tàu bè biết, ta 

quen gọi là hải đăng. 

-燈號 Đăng hiệu : ra dấu bằng ánh đèn cho người khác biết. 

-燈花 Đăng hoa : hoa đèn. Bấc đèn hết dầu, phần than ở đầu bấc đèn gọi là 

Đăng hoa. 

-燈火 Đăng hỏa : đèn lửa, chỉ công lao học hành. 

-燈籠 Đăng lung : đèn lồng. 

-燈謎 Đăng mê : đố đèn,đố chữ. Câu đố viết vào giấy treo lên lồng đèn, để 

mọi người đáp, một trò chơi thanh nhã của Trung Hoa trong những dịp lễ thời 

xưa. 

-燈語 Đăng ngữ : làm dấu hiệu báo tin bằng đèn trong đêm. 

-燈心 Đăng tâm : tim đèn, bấc đèn. 

-燈塔 Đăng tháp : tháp thắp đèn báo tin ở bờ sông, bờ biển cho tàu thuyền. 

Thường gọi là hải đăng 海燈. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BB
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-燈市 Đăng thị ; chợ bán đèn, mở về đêm trong những dịp lễ của Trung Hoa 

và Việt Nam thời xưa. 

 

-影燈 Ảnh đăng : loại đèn thắp lên thì thấy có bóng người và vật ở ngoài 

lồng đèn, tức như một loại đèn kéo quân của ta. 

-幻燈 Ảo đăng : đèn chiếu hình từ gương lên một màn ảnh (tiếng Pháp: 

lanterne magique, fantasmagorie). 

-白熱燈 Bạch nhiệt đăng : loại đèn đốt do một sợi kim khí quá nóng mà 

phát ánh sáng. 

-壁燈 Bích đăng : đèn đặt trên tường. 

-篝燈 Câu đăng : đèn lồng. 

-點燈 Điểm đăng : châm đèn, thắp đèn. 

-電燈 Điện đăng  : đèn điện. 

-海燈 Hải đăng : ngọn đèn lớn dựng ở bờ biển, chiếu ra biển dẫn đường cho 

tàu bè. 

-號燈 Hiệu đăng : cái đèn, ánh đèn dùng để ra lệnh cho người khác, cho họ 

biết ý mình. 

-香燈 Hương đăng : nhang đèn, chỉ đồ cúng lễ. 

-氖燈 Nãi đăng : đèn ống, đèn Neon. 

-霓虹燈 Nghê hồng đăng : một loại đèn màu dùng để trang hoàng. 

-法燈 Pháp đăng : ngọn đèn giáo lý, chỉ giáo lýcủa Phật như ngọn đèn soi 

sáng mọi u mê. 

-風燈 Phong đăng : ngọn đèn trước gió. Chỉ sự không bền vững, có thể mất 

đi bất cứ lúc nào. 

-放燈 Phóng đăng : cho thắp đèn và đi lại trong ban đêm, không cấm đoán. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=電
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-殘燈 Tàn đăng : ngọn đèn sắp tắt. 

-心燈 Tâm đăng : ngọn đèn trong tâm, tiếng nhà Phật, chỉ Phật tính trong 

mỗi người, giống như ngọn đèn soi sáng lòng dạ. 

-標燈 Tiêu đăng : đèn hiệu, lửa hiệu. 

-坐燈 Tọa đăng : ngọn đèn dựng ở chỗ ngồi. Cây đèn để bàn, không phải đèn 

treo. 

-桌燈 Trác đăng : cây đèn bàn. 

-傳燈 Truyền đăng : truyền bá Phật pháp. 

 

-馬鐙 Mã  đặng : bàn đạp ở yên ngựa. 

 

-蹭蹬 Thặng đặng : ngơ ngác, thất thế, lận đận, không thỏachí. Nay gọi 

người thân thế không được gặp gỡ gì gọi là thặng đặng. 

 

-巖磴 Nham đặng : bậc đá, trên núi có bậc đá phẳng có thể lên được. 

 

-攀登 Phan đăng : vin, nắm lấy. Leo lên, trèo. Bám víu để leo lên.To 

clamber, to scale. 

-豐登 Phong đăng : được mùa.  

-刊登 San đăng : đăng tải tin tức trên báo. To publish. 

-雙登 Song đăng : hai anh em cùng đậu trong một khoa thi. 

-小登科 Tiểu đăng khoa : chỉ việc cưới vợ .Ý nói việc vui như một sự thi 

đậu nhỏ. 

-摘登 Trích đăng : lựa chọn, lấy ra một phần để in lên  báo. 

  

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=傳
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謄   Đằng : sao, chép, trông bản kia sao ra bản khác cho rõ ràng. Sao, 

chép lại. Nhìn mà viết lại cho đúng. 
 

-誊 đằng như chữ Đằng 謄. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-滕 Đằng : nước chảy vọt lên. Nước Ðằng. Quai mồm ra mà nói. Nước 

Đằng, một chư hầu của nhà Tây Chu 西周 thời xưa, nay ở vào tỉnh Sơn Đông 

山東. Họ Đằng. 

2-縢 Đằng : ghim lại, niêm phong lại. Cái hộp vàng đậy kín. Đóng lại, dán 

kín, đậy kín. Bó buộc, ước thúc. Dây, thừng. Quấn xà cạp. Túi, bị, đẫy. 

3-藤 Đằng : bụi cây quấn quít, loài thực vật thân cây mọc từng bụi. Cây mây, 

cây song mây. Tua dây, các giống thực vật mọc chằng chịt mà có tua xoăn lại 

đều gọi là đằng.  

4-騰 Đằng  : ngựa nhảy chồm lên. Bốc lên. Phàm cái gì nó bốc lên đều gọi là 

đằng (giá hàng hóa). Nhảy. Cưỡi. Chuyển giao. Chuyển đưa tin tức, trạm 

chuyển đưa thư, truyền đi. Dọn ra, dành ra. Chạy nhanh. Chạy mau, nhảy lên, 

rong ruổi. Bốc lên cao, vọt lên. Bốc hơi. Cưỡi. Dành ra, bớt ra. Tục có nghĩa 

là tạm thời thay đổi ý cũ để vận dụng vào lúc cần. 

5-籐 Đằng : cũng như chữ đằng 藤. Bụi cây, dây buộc. 

6-幐 Đằng : cái túi vải lớn, cái tay nải, cái đẫy. 

7-螣 Đằng: con rắn thần.  

8-鰧 Đằng : cá sao biển. 

 

Dị  âm : 
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-螣 Đặc : một thứ sâu hay ăn nõn lúa, lại nhả tơ chằng cả ngọn làm cho lúa 

không nẩy bông tốt được. 

 

Từ  kép : 

 

-謄黃 Đằng hoàng : đời cổ các chiếu của vua được tôi thần chép rõ ràng lên 

giấy vàng rồi ban xuống cấp dưới ngoài châu quận. 

-謄錄 Đằng lục : một phép thi cử xưa : các quyển bài thi được người khác 

chép rõ ràng ra bản khác rồi mới đưa lên quan chấm. 

-謄寫 Đằng tả : sao chép. 

 

-藤牌 Đằng bài : lá chắn bằng mây, cái khiên mây. 

-藤黃 Đằng hoàng : cây hải đằng. Nhựa cây hải đằng dùng làm thuốc vẽ. 

-藤盔 Đằng khôi : mũ mây. 

-藤蘿 Đằng la : cây đậu tía, chỉ chung các loại dây leo. Cũng chỉ người vợ 

bé. 

-藤子 Đằng tử : cây mây. 

-藤椅 Đằng ỷ : ghế mây. 

 

-騰踴 Đằng dũng : giá cả vọt lên cao. 

-騰達 Đằng đạt  : lên cao, vọt lên 

-騰騰 Đằng đằng : lâng lâng, hừng hực, hầm hập, dáng hưng khởi, bừng 

bừng lên.  

-騰黃 Đằng hoàng : lấy giấy vàng viết tờ chiếu cho rõ ràng. 

-騰空 Đằng không : bay lên, bay cao, vọt lên cao. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=謄
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-騰馬 Đằng mã : con ngựa đực. 

-騰挪 Đằng na : di dời, chuyển dịch. 

-騰挪 Đằng nã : thay đổi ý định, chuyển dịch vì sự cần thiết trước mắt. 

-騰貴 Đằng quý : vật giá đắt lên, giá hàng lên vọt. 

-騰雲 Đằng vân : đi trên mây, cưỡi mây mà đi.  

-騰越 Đằng việt : nhảy, nhảy qua, vượt qua. 

 

-螣蛇 Đằng xà : rắn bay, con rắn thần. Một loài rồng, có thể bốc mây và 

sương mù lên cao mà bay lượn ở trong đó. Tên một chòm sao.  

 

-奔騰 Bôn đằng : chạy nhanh. 

-歡騰 Hoan đằng : vui mừng nhẩy nhót. 

-飛騰 Phi đằng : bay bổng lên. 

-翻騰 Phiên đằng : sôi sục, cuồn cuộn. Đảo lộn, bươi móc. Trằn trọc. Biến 

hóa, đổi mới. 

-上騰 Thượng đằng : bốc lên trên. 

 

-金縢 Kim đằng : rương vàng, ngày xưa dùng đựng thư khế, công văn. Sau 

kim đằng chỉ nơi tàng trữ tranh vẽ, thư tịch của vua chúa.  

 

-瓜藤 Qua đằng : tua xoắn cây dưa. 

-紫藤 Tử đằng : hoa tử đằng. Thứ hoa trắng gọi là Ngân đằng 銀藤. 

Loài thực vật mọc thành bụi quấn quýt (W. floribunda DC). 
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丟   Đâu  : Mất hẳn, cái gì đi không lại nữa gọi là đâu. Ném đi, 

quăng. Vứt bỏ. Đưa, liếc. To lose; to put aside; to throw. 

 

丢 Đâu  : nguyên là chữ đâu 丟. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-銩 Đâu : một nguyên tố kim thuộc hóa học Thulium, ký hiệu là Tu. 

 

Từ  kép : 

 

-丢丢 Đâu đâu  : mầu đỏ. 

-丟掉 Đâu điệu : mất. 

-丟棄 Đâu khí  : vứt bỏ. To discard. To abandon. 

-丟臉 Đâu kiểm.  mất mặt, mất thể diện, xấu hổ. Humiliation. 

-丟眉弄眼 Đâu mi lộng nhãn : đưa mày liếc mắt. 

-丟人 Đâu nhân : mất mặt. To lose face. 

-丟三落四 Đâu tam lạc tứ : Fogetful, empty headed. 

-丟失 Đâu thất  : mất, thất lạc. 

-丟手 Đâu thủ : bỏ mặc, buông trôi. 

 

-亂丟 Loạn đâu : xả rác bừa bãi. To dícard litter in the wrong place. 

-弄丟 Lộng đâu : mất mát. To lose. 
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兜   Đâu : Cái mũ sắt đội lúc ra đánh trận. Nón đội của phụ nữ ngày 

nay. Ðứng đằng sau ôm lại gọi là đâu. Như ta nói khóa cánh. Một thứ 

mũ hình giống mũ trụ. Áo yếm, tấm khăn quấn trước ngực, dải lưng. 

Túi, bọc (trên quần áo). Kiệu tre. Âm nhạc của một dân tộc thiểu số ở 

phương Nam Trung Quốc thời xưa. Mê hoặc. Che, trùm. Tụ họp. 

Ôm, đùm. Vòng quanh, xoay vòng. Gánh vác, chịu trách nhiệm. 

Quắp lấy, quơ lấy, bắt. Vá, sửa lại chỗ hư rách, tu bổ. Dẫn, dẫn dụ. 

Chèo kéo, dạm bán. Giương, dùng sức kéo căng (cương ngựa, bắn 

tên...). Múc. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-篼 Đâu :  cái gùi. Cái xe bằng tre. Kiệu tre để ngồi đi đường núi. Giỏ, bịch 

làm bằng tre để đựng đồ vật. Cái máng nước cho ngựa uống. 

 

 

Từ  kép : 

 

-兜捕 Đâu bộ, bổ : vây bắt. Ruồng bố, bố ráp 

-兜兜 Đâu đâu  : cái yếm. 

-兜底 Đâu để  : lật tẩy. 

-兜肚 Đâu đỗ  : cái yếm 

-兜攬 Đâu lãm : đi dạm khách hàng, chèo kéo khách hàng. Ôm đồm nhiều 

việc. Bao bọc kín mít. 

-兜帽 Đâu mạo : mũ của quan lại thời xưa bên Tầu. 

-兜鍪 Đâu mâu : mũ sắt đội khi  ra trận. 
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-兜拿 Đâu nã : ôm bắt. 

-兜翻 Đâu phiên : lục lọi, bới móc. 

-兜風 Đâu phong : lộng gió, buồm căng gió. Đi hóng mát. 

-兜抄 Đâu sao : vòng lại, đánh quặt lại. 

-兜售 Đâu thụ : dạm bán, chào hàng, bán rao. 

-兜銷 Đâu tiêu : cùng nghĩa như Đâu thụ. 

-兜子 Đâu tử : cái túi. 

 

-篼子 Đâu tử. cái kiệu thường làm bằng tre, có ghế ngồi, hai bên kẹp hai 

thanh tre để đi đường núi. 

 

-背篼 Bối đâu : gùi đeo lưng. 

-肚兜 Đỗ đâu : áo yếm, vải quấn bụng. 

-褲兜 Khố đâu : túi quần. 

-圍兜 Vi đâu : khăn che ngực quấn cổ (dùng cho trẻ em khi ăn). 

 

 

鬥   Đấu  : giống như hình kẻ chiến sĩ đối nhau mà đồ binh để đằng 

sau. Đánh nhau, tương tranh. Chọi, đá nhau (khiến cho động vật đánh 

nhau). Đọ tài, so tài (thi nhau giành thắng lợi). Dùng mưu kế tranh 

thắng. Gom, chắp, ghép. Khiến cho, gây ra. Họ Đấu. Cũng viết là 

đấu 鬬. To fight; to struggle; to condemn; to censure; to contend; to 

put together 
 

Đồng âm đồng nghĩa : 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=篼
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=篼
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=背
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=背
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=肚
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=肚
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=褲
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=褲
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=圍
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=圍
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=鬬
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=fight
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=struggle
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=condemn
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=censure
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=contend
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=put
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=together
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1-鬬 Đấu : gặp nhau, ghép lại với nhau. Tranh giành, đánh nhau. Tranh lấy 

phần thắng. Thi nhau, kèn cựa với nhau, so sánh hơn thua. Ganh tị. Phàm 

những sự tranh hơn nhau đều gọi là đấu cả. Tục viết là 鬪. 

2-鬪 Đấu  : Tục dùng như chữ Đấu 鬬. 

3-鬭 Đấu : dùng như chũ đấu 鬥. 

 

Từ  kép : 

 

-鬬牌 Đấu bài  : đánh bài. 

-鬬狗 Đấu cẩu : đấu chó. 

-鬬志 Đấu chí  : ý chí chiến đấu. Will to fight; fighting spirit. 

-鬬嘴 Đấu chủy : cãi nhau, trêu đùa nhau. To quarrel; to bicker; glib 

repartee. 

-鬬花 Đấu hoa : tục so sánh các loại hoa xem loại nào đẹp ở Trường An vào 

đời nhà Đường. 

-鬬價 Đấu giá  : tranh nhau trả giá cao để mua một vật gì. 

-鬬口 Đấu khẩu : cãi nhau, cãi lộn. 

-鬬氣 Đấu khí  : cậy bẩy nhau, kèn cựa nhau. 

-鬥蛐蛐兒 Đấu khúc khúc nhi : đá dế. 

-鬬雞 Đấu kê : chọi gà. 

-鬬棋 Đấu kỳ : chơi cờ phân tranh xem ai thắng. 

-鬬力 Đấu lực  : so hơn thua bằng sức mạnh thể chất. 

-鬬眼 Đấu nhãn : mắt lé, mắt lác. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=狗
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=fight
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=fighting
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=spirit
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=quarrel
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=bicker
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=glib
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=repartee
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%AC%A5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%AC%A5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%9B%90
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%9B%90
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=雞
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-鬬牛 Đấu ngưu  : chọi trâu. 

-鬬法 Đấu pháp : nghĩa là dùng trí, dùng phép, dùng mưu kế mà tranh hơn 

thua. Đấu pháp thuật (ngày xưa). 

-鬥拳 Đấu quyền : võ sĩ quyền anh. Boxing. 

-鬥士 Đấu sĩ : chiến sĩ, võ sĩ giác đấu.   Warrior, activist. 

-鬬爭 Đấu tranh : tranh đấu; phấn đấu. A struggle, fight, battle. 

-鬬智 Đấu trí : tranh giành bằng trí tuệ. 

-鬬武 Đấu võ : dùng võ nghệ để phân hơn kém. 

-鬬巧 Đấu xảo  : thi tài khéo léo. Trưng bầy sản phẩm để xem sản phẩm nào 

được làm khéo léo hơn cả. 

 

-搏鬥 Bác đấu : đánh nhau, đánh lộn. Tranh đấu. 

-格鬬 Cách đấu : đánh nhau. 

-戰鬥 Chiến đấu : đánh nhau để phân hơn thua. 

-械鬥 Giới đấu : đánh nhau bằng vũ khí. 

-打鬥 Đả đấu : dùng tay đánh nhau. 

-內鬥 Nội đấu : cuộc đấu tranh trong nội bộ. 

-奮鬥 Phấn đấu : hăng hái gắng sức tranh đua. To strive, to struggle. 

-武鬥 Vũ đấu : dùng võ lực tranh chấp nhau. 

 

 

 

投   Đầu  : Ném. Quẳng đi. Tặng đưa. Ðến, nương nhờ.Gia nhập. 

Xung vào (quân ngũ) Tặng biếu. Hợp. Rũ. Chiếu, rọi. Nhảy vào, 

https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?word=%E6%90%8F%E9%AC%A5&cache=44716&characterMode=t
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=械
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=械
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?word=%E6%89%93%E6%96%97&cache=41426&characterMode=s
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?word=%E6%89%93%E6%96%97&cache=41426&characterMode=s
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nhảy xuống.  Đưa vào, bỏ vào. Đến lúc, gần, sắp. Hướng về. Hợp. 

Giũ, phất. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-骰 Đầu  :  con súc sắc, hột xí ngầu; Đánh súc sắc, đổ hột xí ngầu. Con thò 

lò. 

2-酘 Đầu : thứ rượu cất lần thứ nhì, xem chữ Đầu tửu ở dưới. 

 

Biến âm : 

 

-投 Đậu : trong văn, dấu đậu để chỉ ngắt tạm một đoạn trong câu văn chữ 

Hán, như 讀 đậu, bộ 言 ngôn. 

 

Từ  kép : 

 

-投案 Đầu án  : tự thú, đầu thú. 

-投影 Đầu ảnh : chiếu, xạ ảnh. 

-投奔 Đầu bôn : đi nhờ vả người khác. 

-投筆 Đầu bút : ném bút đi, ý nói tòng quân, bỏ văn theo võ. 

-投稿 Đầu cảo : gửi bài đăng báo. 

-投球 Đầu cầu : ném bóng.  

-投止 Đầu chỉ : gửi gắm. 

-投至 Đầu chí : đến. 

-投禨 Đầu cơ : nhào vào dịp tốt, ý nói lợi dụng dịp tốt mà làm lợi riêng cho 

mình, lợi dụng đúng thời cơ để kiếm lợi. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=投
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AE%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A8%80
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=投
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=投
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=投
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=投
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=投
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=投
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=投
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=投
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=投
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=投


942 

 

-投醪 Đầu dao : đem rượu đổ xuống sông, cùng uống với binh sĩ. Chỉ quân 

và tướng đồng cam cộng khổ.  

-投彈 Đầu đạn : ném bom. Ném lựu đạn. 

-投桃 Đầu đào : đưa tặng quả đào. 

-投遞 Đầu đệ : đưa, gửi. 

-投敵 Đầu địch : đi theo kẻ địch. 

-投單 Đầu đơn : nạp giấy ghi rõ điều cầu xin, đòi hỏi của mình. 

-投毒 Đầu độc : bỏ chất độc vào đồ ăn hay thức uống mà giết người. 

-投江 Đầu giang : nhảy xuống sông (trầm mình). 

-投河 Đầu hà  : gieo mình xuống sông tự tử. 

-投劾 Đầu hặc: tự hạch hỏi tội mình và xin từ chức. 

-投函 Đầu hàm : đưa thơ. 

-投降 Đầu hàng  : xin chịu thua. 

-投轄 Đầu hạt  : chỉ tình lưu luyến khách. 

-投效 Đầu hiệu : sẵn sàng góp sức. Tự tiến cử bản thân xin việc làm. 

-投荒 Đầu hoang : bị đày đến vùng đất xa xôi hoang vắng. 

-投火 Đầu hỏa : nhẩy vào đống lửa. 

-投合 Đầu hợp : hợp nhau, ăn ý với nhau. 

-投壺 Đầu hồ : ném thẻ vào trong hồ, trò chơi yến ẩm thời xưa. 

-投靠 Đầu kháo : nương nhờ người khác. 

-投考 Đầu khảo : xin thi, dự thi, đi thi. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=投
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=投
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http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=投
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=投
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http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=投
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http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=投
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=投
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=投
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=投
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=投
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=投
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=投
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=投
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=投
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=投
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-投栔 Đầu khế : cùng nghĩa như Đầu hợp. 

-投機 Đầu ki : nghị luận hợp ý nhau . 

-投籃 Đầu lam : ném bóng vào rổ (chơi bóng rổ). 

-投老 Đầu lão : gần già, sắp già, đến lúc già. 

-投暮 Đầu mộ : sắp tối.  

-投入 Đầu nhập : đưa vào, lao vào. 

-投入生產 Đầu nhập sinh sản : đưa vào sản xuất. 

-投票 Đầu phiếu : bỏ tờ giấy  tỏ ý kiến vào thùng, để lựa chọn người thay 

mặt mình,hoặc quyết định về vấn đề gì.  

-投放 Đầu phóng : ném vào, đặt vào. 

-投戈 Đầu qua : ném cây dáo xuống. Chỉ sự ngưng chiến. Cũng chỉ sự hàng 

phục. 

-投軍 Đầu quân  : xung vào lính, đi lính. 

-投產 Đầu sản : đưa vào sản xuất 

-投師 Đầu sư : tìm thầy chỉ dẫn. 

-投石 Đầu thạch : ném đá. 

-投胎 Đầu thai : theo tin tưởng xưa, hồn người chết nhập vào một cái bào 

thai để được sinh ra lại làm người. Cùng nghĩa với Đầu sinh. 

-投誠 Đầu thành : quy hàng, ra hàng. Người trong thành xin hàng. 

-投親 Đầu thân : đi ở nhờ bà con thân thuộc. 

-投身 Đầu thân : hiến thân, dấn mình vào việc gì đó. 

-投刺 Đầu thích : đưa thiếp.  

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=投
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-投鼠忌器 Đầu thử kị khí : ném chuột lại sợ vỡ đồ đạc quý trong nhà, ý nói 

muốn trừ cái hại nhỏ nhưng lại sợ gây thành những cái hại lớn. 

-投槍 Đầu thương : cái lao, cái giáo, cái mác, cái thương. 

-投標 Đầu tiêu : đấu thầu, đấu giá. 

-投井 Đầu tỉnh  : nhảy xuống giếng. 

-投訴 Đầu tố : đưa đơn tố cáo, thưa kiện. Tự thú. 

-投訴無門 Đầu tố vô môn : không biết kêu ca vào đâu, tố cáo với ai. 

-投擲 Đầu trịch : ném, lao, quăng, quẳng. 

-投宿 Đầu túc : xin ngủ nhờ qua đêm, đến ngủ trọ. 

-投胥 Đầu tư  : bỏ vốn ra kinh doanh. 

-投抒 Đầu trữ : ném con thoi trong điển tích bà mẹ Mạnh Tử dạy con. 

-投射 Đầu xạ : ném, quăng, lao, liệng. Tỏa sáng. 

 

-骰子 Ðầu tử : con xúc xắc. 

 

-酘酒 Đầu tửu : rượu cất lần thứ nhì. 

 

-不信任投票 Bất tín nhiệm đầu phiếu : bỏ phiếu bất tín nhiệm, bầu cử bất 

tín nhiệm. 

-針芥相投 Châm giới tương đầu : từ thạch hút kim (châm 針), hổ phách 

dính hạt cải (giới 芥), ý nói hai bên tính tình, ngôn ngữ, ý kiến hợp nhau. 

Cũng như ta nói nghĩa cải duyên kim. 

-以卵投石 Dĩ noãn đầu thạch : lấy trứng ném đá. Ý nói không tự liệu sức 

hoặc lấy yếu chống mạnh, kết quả tất nhiên thất bại. 
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http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=投
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=投
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=投
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=投
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=投
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=投
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=投
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%87%9D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%8A%A5
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-棄暗投明 Khí ám đầu minh : cải tà quy chính (bỏ chỗ tối hướng về chỗ 

sáng). 

-心投 Tâm đầu : lòng dạ hợp nhau. Thường nói: Tâm đầu ý hợp. 

-情投意合 Tình đầu ý hợp : tình ý hợp nhau. 

-自投羅網 Tự đầu la võng : tự chui vào vòng lưới.  

-臭味相投 Xú vị tương đầu : mùi và vị hợp nhau. Chỉ hai bên hợp nhau, 

tương đắc lắm. 

 

 

 

 

斗  Đẩu  : cái đấu, vật dụng đong lường thời cổ. Cái chén vại, phàm 

đồ gì giống như cái đấu đều gọi là đẩu cả. Đồ đựng rượu.Bé nhỏ. Sao 

đẩu. Cao trội lên, chót vót (núi) Thình lình, thốt nhiên. Lượng từ, đơn 

vị dung lượng: mười thăng 升 là một đẩu 斗. Chén đựng rượu. Đồ 

vật, khí cụ giống như cái đấu. Sao Đẩu. Bé nhỏ. Lớn, to. Cao trội lên, 

chót vót. Đột nhiên, bỗng nhiên.  

 
Đồng âm khác nghĩa 
 

1-抖  Đẩu  : Tiếng Phạm là đỗ da "dhuta". Tầu dịch là đẩu tẩu hay đầu đà. Ba 

món độc tham, sân, si như bụi bẩn làm nhơ mất chân tâm, người tu theo hạnh 

đầu-đà của Phật hay phấn khởi trừ sạch được ba món độc đi. Ta quen gọi nhà 

sư là đầu đà là bởi đó. Run, lẩy bẩy. Giũ. Dốc ra hết. Vạch trần, phơi ra, tỏ rõ. 

Làm nên giàu có. Phất. Phấn chấn. 

2-蚪 Đẩu : xem chữ Khoa đẩu ở dưới. Lối chữ ngày xưa giống con nòng nọc. 

3-阧 Đẩu : dốc gần như thẳng đứng, cao chót vót. Khít, sát. Đột nhiên, bỗng 

nhiên. Xưa dùng như chữ 陡 đẩu. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%A3%84
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%A3%84
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%95
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%95
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%83%85
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%83%85
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%84%8F
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%84%8F
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%87%AA
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%87%AA
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%BE%85
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%BE%85
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=升
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=斗
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Biến âm : 

 

-斗 Đấu : cái đấu dùng để đong, đo lường. Chén đựng rượu.  

 

Dị âm : 

 

-斗 Ẩu : vật có hình dáng giống như cái đấu. Dấu điểm chỉ, dấu ngón tay. 

 

Từ  kép : 

 

-斗柄 Đẩu bính : chuôi sao Bắc Đẩu, chỉ 3 ngôi sao, từ ngôi thứ 5 đến ngôi 

thứ 7, trông giống như chuôi cầm của cái soong. 

-斗篷 Đẩu bồng : áo khoác, thường không có ống tay, mặc thêm để chắn gió 

ngự hàn. 

-斗篷 Đẩu củng : cục gỗ vuông trên đầu cột, tiếp với xà nhà. 

-斗膽 Đẩu đảm : lớn gan. 

-斗箕 Đẩu ky : dấu lăn ngón tay, dấu điểm chỉ. 

-斗笠 Đẩu lạp : cái nón. 

-斗門 Đẩu môn : cái lỗ cửa ở đê, đập để thoát nước. 

-斗牜 Đẩu ngưu : tên 2 ngôi sao : Ngưu và Đẩu. 

-斗篷 Đẩu tẩu : hăng hái, phấn khởi. 

-斗城 Đẩu thành : cái thành nhỏ. 

-斗室 Đẩu thất : nhà nhỏ bằng đầu, căn nhà xép, nhà nhỏ lắm. 

-斗食 Đẩu thực : chỉ bổng lộc ít ỏi. 
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斗辟 Đẩu tịch : xa xôi hoang vắng. 

-斗帳 Đẩu trướng : cái màn nhỏ, che ở bên trên, bằng cái đấu. 

-斗宿 Đẩu tú : sao Đẩu, tên một ngôi sao trong Nhị thập bát tú. 

-斗绝 Đẩu tuyệt  :  nơi cao chót vót, nguy hiểm lắm. 

-斗車 Đẩu xa : xe goòng. 

 

-抖動 Đẩu động : rung, rung động, run run. 

-抖摟 Đẩu lâu : giũ; phung phí. 

-抖擻 Đẩu tẩu : Phấn chấn, hăng hái. Hiển lộ, hiển thị. 

 

-枓栱 Đẩu củng : miếng gỗ vuông trên cột trụ trong nhà. 

 

-阧然 Đẩu nhiên : bỗng nhiên, đột nhiên. Tương tự: sậu nhiên 驟然, đột 

nhiên 突然. 

-阧峭 Đẩu tiễu : độ dốc lớn. 

 

-北斗 Bắc đẩu : sao bắc đẩu. 

-八斗才 Bát đẩu tài : tài ba xuất chúng. 

-公斗 Công đẩu : 10 lít. Decalitre. 

-科斗 Khoa đẩu : nòng nọc (ấu thể của loài cóc, nhái). Văn tự cổ (nhà Chu). 

Chỉ kinh sách cổ văn. Chỉ doanh trướng hình như con nòng nọc. 

-漏斗 Lậu đẩu : cái phễu. 

-南斗 Nam đẩu : sao nam đẩu. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=抖
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=抖
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=抖
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=抖
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A9%9F
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A9%9F
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AA%81
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AA%81
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=漏
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=漏
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-發抖 Phát đẩu : run lẩy bẩy. 

-山斗 Sơn đẩu :  chữ gọi tắt của núi Thái Sơn và sao Bắc Đẩu, chỉ người có 

tiếng tăm, được chiêm ngưỡng. 

-泰山北斗 Thái san bắc đẩu :  viết gọn thành Thái Đẩu 泰斗. Chỉ người 

đức cao vọng trọng hoặc có được thành tựu to lớn trác việt, khiến cho người ta 

phải ngưỡng mộ. 

-鐎斗 Tiêu đẩu : một thứ đồ đựng như cái liễn, có 3 chân. 

-朝斗 Triều đẩu : hướng chầu về sao Bắc Đẩu. Tên một loài cá quả, cá sộ

ục truyền ban đêm loài cá này thường hướng về sao 

Bắc Đẩu. 

-紫微斗數 Tử vi đẩu số : một phương pháp bắt nguồn từ đạo gia để xem 

vận mệnh con người dựa theo vị trí 115 sao, đứng đầu là sao tử vi 紫微. 

-熨斗 Uất đẩu : cái bàn ủi, bàn là. 

 

-蝌蚪 Khoa đẩu  : con nòng nọc. 

-蝌蚪文 Khoa đẩu văn : lối chữ ngày xưa giống con nòng nọc. Còn viết là 

科斗文. 

 

 

豆   Đậu : Bát đậu, cái bát tiện bằng gỗ để đựng phẩm vật cúng hoặc 

các thức dưa, giấm v.v. Đỗ, đậu, một loài thực vật để ăn. Như đậu 

tương, đậu xanh, v.v. Một vật dùng để đo, số lượng bằng 4 thăng. Họ 

người. 

 

-荳 Đậu  : Cây đậu. Cùng nghĩa với chữ Đậu 豆.  

 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=抖
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B3%B0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B3%B0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B4%AB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B4%AB
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Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-脰 Đậu  : Cổ, chỗ cổ dưới cằm gọi là đậu. Cũng như “bột tử” 脖子. 

2-逗 Đậu  : Tạm lưu lại. Đi đường vòng. Đứng dừng lại không tiến lên nữa 

gọi là. Vật cùng hòa hợp với nhau. Đùa , giỡn. Hấp dẫn. Buồn cười, khôi hài. 

Dấu ngắt câu. 

3-痘 Đậu  : Lên đậu, lên mùa, bệnh đậu mùa. Cũng gọi là “thiên hoa” 天花. 

Lấy giống đậu ở trâu trồng vào tay người cho khỏi lên đậu gọi là trồng đậu. 

Mụn chứng cá, nổi trên mặt ở tuổi dậy thì. 

4-餖 Đậu  : thức ăn bầy ra mà không được ăn (đồ cúng lễ). Mâm ngũ quả. Lời 

nói văn hoa không thiết thực. 

5-浢 Đậu : tên con sông Đậu Thủy ở tỉnh Sơn Tây. 

6-郖 Đậu : tên một bến trên sông Hoàng Hà, ở Tây-Bắc huyện Linh Bảo tỉnh 

Hà Nam,gọi là Đậu Tân. 

7-鋀 Đậu : xưa dùng như chữ thâu 鍮 . Tên cũ chỉ nguyên tố hóa học 

(thorium, Th), bây giờ gọi là thổ 釷.  Đồ đựng rượu thời xưa. 

8-梪 Đậu : tên một loài cây đậu. Tên một đơn vị đo lường thời xưa, bằng bốn 

thăng.  

 

Từ  kép : 

 

-豆餅 Đậu bính : khô đậu. 

-豆油 Đậu du : dầu đậu nành. 

-豆蓉 Đậu dung : bánh nhân đậu. 

-豆荚 Đậu giáp : quả đậu. 

-豆腐 Đậu hũ : đậu phụ. Tofu. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%84%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%84%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%8D%AE
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%87%B7
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-豆科 Đậu khoa : thực vật thuộc họ đậu. 

-豆蔻 Đậu khấu : đậu khấu. 

-豆萁 Đậu ki : thân cây đậu. 

-豆綠 Đậu lục : xanh lá cây. 

-豆芽 Đậu nha : mầm đậu xanh, cọng giá. 

-豆乳 Đậu nhũ : sữa đậu. 

-豆沙 Đậu sa : nhân đậu đỏ. 

-豆青 Đậu thanh : màu xanh lá cây 

-豆豉 Đậu thị : chao, chao dùng ăn chay, làm bằng đậu hũ để lên men. 

-豆薯 Đậu thự : củ đậu. 

-豆渣 Đậu tra : bã đậu. 

-豆汁 Đậu trấp : nước đậu xanh,; sữa đậu 

-豆子 Đậu tử : đậu. 

-豆浆 Đậu tương : sữa đậu. 

-豆味油 Đậu vị du :  tàu vị yểu. Còn gọi là nước tương, hay xì dầu. 

 

-逗引 Đậu dẫn : đùa bỡn, bỡn cợt. 

-逗點 Đậu điểm : dấu chấm câu; đùa bỡn, cùng nghĩa với Đậu dẫn ở trên 

-逗號 Đậu hiệu : dấu phẩy. 

-逗弄 Đậu lộng : chọc, đùa, trêu. 

-逗遛 Đậu lưu : đình đốn, trì trệ. Đi đường xa, ngừng lại mà nghỉ ngơi. 
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-餖钉 Đậu đính : thức ăn bầy ra mà không cho ăn, ví dụ với văn chương 

không thực tế. 

 

-痘苗 Đậu miêu : vaccine đậu mùa. 

-痘瘡 Đậu sang : nốt đậu. 

 

-巴豆 Ba đậu : tên một loại cây, hạt có thể ép dầu, dầu này có chất độc, dùng 

để sát trùng hoặc làm vị thuốc. Cây này có tên khoa học là Croton Tiglium. 

-藊豆 Biển đậu : đậu cô-ve, đậu ván. 

-種瓜得瓜種豆得豆 Chủng qua đắc qua chủng đậu đắc đậu : trồng dưa 

được dưa, trồng đậu được đậu. Nghĩa bóng: Gieo nhân nào được quả đó. 

-煮豆燃萁 Chử đậu nhiên ky : trong chuyện thời Tam quốc, Tào Thực 曹植 

(192-232) có câu thơ rằng: Chử đậu nhiên đậu ky 煮豆燃萁 nấu đậu đun bằng 

dây đậu, là vì bị anh là Tào Phi 曹 丕 đố kỵ tài năng, ức hiếp muốn làm hại. 

Nay ta nói anh em tàn hại lẫn nhau là đậu ki 豆萁 là vì thế. Tương tự với câu 

này còn có những câu : cốt nhục tương tàn 骨肉相殘, huynh đệ huých tường 

兄弟鬩牆. 

-花生豆兒 Hoa sinh đậu nhi : lạc (đậu phọng) đã bóc vỏ . 

-黃豆 Hoàng đậu : đậu nành, đỗ tương. 

-綠豆沙 Lục đậu sa : món ăn làm bằng đậu xanh nấu nhuyễn. Tức chè lục 

tào xá. 

-萹豆 Phiên đậu : một thứ đậu dùng làm thuốc. 

-獻豆 Ta đậu : tên một thứ đồ thờ thời cổ Trung Hoa, giống như cái bát có 

chân cao, dùng để đựng đồ cúng. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A8%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A8%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A8%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A8%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9B%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9B%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%85%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%85%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%87%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%87%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9B%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B1%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B1%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AA%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AA%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9B%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9B%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AC%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AC%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8A%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8A%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B1%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B1%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BB%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BB%83
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-赤豆 Xích đậu : hạt đậu đỏ. 

 

-種痘 Chủng đậu : cấy giống bệnh đậu vào để phòng bệnh. Tức trồng trái, 

chủng ngừa. Trồng trái (ngừa bệnh lên đậu), chủng ngừa (bệnh sởi). Cũng gọi 

là: chủng ngưu đậu 種牛痘, chủng hoa 種花. 

-水痘 Thủy đậu : bệnh trái rạ, khắp mình mọc mụn như hạt đậu, trong mọng 

đầy nước. 

 

竇   Đậu : Cái lỗ, ở nơi tường vách khoét một cái lỗ để chui vào gọi 

là đậu. Khơi, tháo, mở, đào, khoét. Hầm cất dấu vật. Hang, lỗ. Xoang 

(chỗ lõm kín của các khí quan hoặc bộ phận trong cơ thể). Họ Đậu.  
 

-瀆 Đậu : hang, cửa. Dấu chấm câu. Cùng nghĩa với chữ đậu 竇 ở trên. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-讀 Đậu  : Một cây đậu. Trong bài văn cứ đến chỗ đứt mạch gọi là cú 句, 

nửa câu gọi là đậu 讀. Nghĩa là đến chỗ ấy tạm dừng một tí, chưa phải là đứt 

mạch hẳn, cũng như dấu phẩy vậy. 

2-瀆 Đậu : ngòi, lạch, rãnh.  

 

Dị  âm : 

 

-讀 Độc : đọc, đọc cho ra tiếng từng câu từng chữ. Xem.  Học, nghiên cứu.  

-瀆 Độc: Cái ngòi nước nhỏ. Quấy nhiễu, quấy rầy. Xin đi xin lại mãi cho 

người ta chán phiền gọi là độc. Nhàm, chán, khinh nhờn. Thay đổi.  
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Từ  kép : 

 

-竇窖 Đậu giáo : hầm cất dấu. 

-瀆職 Đậu chức : không làm tròn chức vụ. 

 

-瀆犯 Độc phạm : xúc phạm.  

 

 

-狗竇 Cẩu đậu : hang chó. 

-鼻旁竇炎 Tị bàng đậu viêm : viêm xoang mũi. 

-鼻竇 Tị đậu : xoang mũi.  

 

-伴讀 Bạn độc : Chức quan dạy học cho các con cháu vua chúa. Bạn cùng 

học.  

-耕讀 Canh độc :  cày ruộng và đọc sách. Nghĩa bóng: Ở ẩn. 

-溝瀆 Câu độc : ngòi nước. 

-句讀 Cú đậu : ngày xưa trong cách viết văn, có đủ nghĩa gọi là cú 句, chưa 

đủ nghĩa mà phải ngắt lại một chút gọi là đậu 讀. Chỉ cách chấm câu. Cũng 

viết là cú độ 句度 

-侍讀 Thị độc : chức quan trong việc Hàn lâm, giữ việc đọc sách cho vua. 

 

-滬瀆 Hỗ độc : sông Hỗ Độc. 
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氐  Đê : nền, gốc. Căn bản, cơ sở. Tên một dân tộc thiểu số ở phía 

tây, nay ở vào khoảng các tỉnh Thiểm Tây, Cam Túc, Tứ Xuyên. Sao 

đê 氐, một sao trong nhị thập bát tú.  Một âm khác là Chi. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

1-胝 Đê  : da trên tay và chân trai cứng vì làm việc nặng nhọc. 

2-低 Đê  : hèn, kém, thấp, đối lại với chữ cao. Hèn, kém (năng lực, trình độ). 

Rẻ, hạ. Nhỏ (âm thanh). Buông xuống, xuống thấp. Quẩn quanh, lưu luyến 

không nỡ rời. 

3-袛 Đê : cái áo lót mình. 

4-羝 Đê  : con dê đực. 

5-彽 Đê : xem chữ Đê hồi ở dưới. 

 

Biến  âm : 

 

-氐 Để : Nền, gốc, căn bổn, cơ sở. Cúi, rủ xuống. Tóm lại, đại khái, nói 

chung. 

-底 Để : đáy, trôn, gầm, đế. Định. Ngăn, thôi. Dưới, tẩy. Gốc, cơ sở. Nền. Đạt 

tới, đi tới. Văn thư mới thảo. ngưng trệ, ngừng không lưu thông. Gì, nào. Nơi 

nào, chốn nào. Ðến. Văn thư mới thảo gọi là để.  Sao vậy. Nhời ngờ mà 

hỏi.Đáy, trôn, gầm, đế. Nguồn gốc, căn nguyên. Cuối (nói về thời gian). Văn 

thư mới thảo. Nền. Đạt đến. Ngưng trệ, ngừng. Biểu thị nghi vấn: sao vậy, gì 

vậy? Dùng như đích 的. Trong ngữ lục đời Tống hay dùng.  

-柢 Để : rễ cây. Sự gì bền chắc gọi là Thâm căn cố để 深根固柢.Cơ sở, bổn 

nguyện. Đế, dưới đáy. 

-坻 Để : sườn núi (thung lũng). 

-舐 Để : liếm, lấy lưỡi liếm. Một âm khác là Thỉ. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=的
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-骶 Để : phía sau, sau lưng; xem chữ Để cốt ở dưới. 

-弤 Để : cái cung có chạm trổ hình vẽ và chữ. Loại cung quý sơn đỏ thời xưa. 

-牴 Để : húc, cùng ghì nhau (quần thảo), như trâu bò húc nhau bằng sừng. 

Xung đột, xúc phạm.  

-觝 Để  : Cùng nghĩa với chữ để 牴 húc, chạm.  

Húc, chạm, xung đột.  

-詆 Để : mắng, nói tệ. Vu, vu cáo. Khiển trách, công kích.  

Mắng nhiếc, nói xấu, hủy báng.  

-抵 Để : mạo phạm.  Chống cự. Ðáng. Ðến, tới nơi. Quẳng. Đại để, lời nói 

bao quát tất cả. Chắn chặn. Cầm, cầm cố, gán. Bù đắp, bù lại, bù nhau. Bằng, 

ngang. Chắn, chặn. Mạo phạm, xúc phạm. Một âm là chỉ. Vỗ, đập nhẹ. 

-邸 Để : nhà cho các chư hầu ở khi đến chầu thiên tử. Dinh, phủ (tức nhà của 

các quan viên bậc cao). Tiếng gọi vua chư hầu (thời xưa). Nhà trọ, lữ quán. 

Tấm bình phong. Họ Để. 

-軧 Để : phía sau của xe lớn. 

-柢 Đế : dưới đáy. 

 

Từ  kép : 

 

-低壓 Đê áp : áp lực thấp. Điện thế thấp. Áp xuất thấp. 

-低音 Đê âm : danh từ vật lí học: Tiếng thấp, tiếng trầm. Danh từ âm nhạc: 

Âm trầm, giọng trầm.  

-低級 Đê cấp : cấp thấp, cấp dưới. Thấp kém, tầm thường. 

-低估 Đê cô : đánh giá thấp. 

-低頭 Đê đầu : cúi thấp đầu. Nghiêng mình. Sợ hãi, khiếp sợ. Khuất phục, 

thỏa hiệp.  
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-低地 Đê địa : đất trũng. 

-低調 Đê điệu : tiếng nhỏ, tiếng khẽ. Nhẹ nhàng mềm mỏng, không vênh váo 

huyênh hoang. 

-低下 Đê hạ : thấp, dưới mức bình thường (số lượng, trình độ...). Kém, thấp 

hèn, đê tiện (địa vị, đạo đức, tư tưởng...).  

-低回 Đê hồi : quanh quẩn; nghĩ luẩn quẩn.  

-低空 Đê không : bay thấp, bay là đà. 

-低落 Đê lạc : sụt xuống, giảm sút, sút kém. 

-低欄 Đê lan : chạy vượt rào thấp. 

-低廉 Đê liêm : rẻ, hạ. 

-低劣 Đê liệt : kém, kém hèn, mạt hạng. 

-低末 Đê mạt : thấp kém hèn mọn. 

-低迷 Đê mê : tinh thần hôn trầm, mơ hồ không phân biệt rõ. Mê mẩn, mê ly. 

Giao dịch không thịnh vượng, buôn bán ế ẩm. 

-低能 Đê năng : khả năng yếu kém. 

-低昂 Đê ngang : thấp và cao. 

-低原 Đê nguyên : vùng đồng bằng ở dưới thấp. 

-低語 Đê ngữ : nói khẽ. 

-低洼 Đê oa : chỗ trũng, thấp. 

-低溫 Đê ôn : nhiệt độ thấp, mát, lạnh. 

-低産 Đê sản : sản lượng thấp. 

-低頻 Đê tần : tần số thấp. 
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-低聲 Đê thanh : sẽ, khẽ, thầm. 

-低燒 Đê thiêu : sốt nhẹ. 

-低水 Đê thủy : rủ xuống, lả xuống, uốn câu. 

-低賤 Đê tiện : thấp hèn, ti tiện. Thường dùng nói về thân phận, địa vị trong 

xã hội. Vật giá rất thấp. 

-低速 Đê tốc : tốc độ chậm. 

-低沉 Đê trầm : trời u ám nặng nề, tối sầm; giọng trầm, thấp; tinh thần sa sút, 

sút kém. 

-低潮 Đê triều : con nước thấp, nước ròng. Lúc thoái trào, phong trào xuống 

thấp. 

-低雲 Đê vân : mây thấp. 

-低微 Đê vi : khẽ, thầm, tiếng rất nhỏ; hèn hạ, hèn mọn, hèn kém, thấp kém. 

-低處 Đê xứ : chỗ thấp. 

 

-羝羊觸藩 Đê dương xúc phiên : dê đực húc giậu. 

 

-彽徊 Đê hồi : lòng dạ rung động, không quyết định gì được. Như Bồi hồi. 

 

-袛裯 Đê trù : áo ngắn. 

 

-抵押 Để áp : cầm cố, thế chấp, đợ gán, ngang giá.  

-抵補 Để bổ : bù vào,bù đắp, thêm vào. 

-抵制 Để chế : tẩy chay.  

-抵掌 Để chưởng vỗ tay. 
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-抵擋 Để đáng : chống cự, chốn đỡ, chống chặn. 

-抵達 Để đạt : đến, tới nơi. 

-抵地 Để địa  : quẳng xuống đất.  

-抵當 Để đương : chống cự lại. Dự bị sẵn sàng. 

-抵讕 Để gián : dựa vào để can ngăn. 

-抵換 Để hoán : thay, thế , thay thế. 

-抵抗 Để kháng : chống cự lại, phản kháng, chống lại. 

-抵賴 Để lại  : chối, cãi, chối cãi.  

-抵冒 Để mạo : đụng chạm tới, xúc phạm tới. 

-抵命 Để mệnh : đền mạng. 

-抵啎 Để ngỗ : mâu thuẫn, xung khắc. 

-抵御 Để ngự : chống cự, chống lại, ngăn lại. 

-抵事 Để sự :  làm được, được việc. 

-抵償 Để thường : đền, đền bù. 

-抵罪 Để tội : đáng tội, đền tội. 

-抵消 Để tiêu : trung hòa, làm cho tác dụng. 

-抵債 Để trái : gán nợ, trả nợ. 

-抵脹 Để trướng :  cùng nghĩa như Để trái. 

-抵觸 Để xúc : chọc chạm đến. Đối lập, mâu thuẫn, chống chọi. 

 

-底牌 Để bài : con bài tẩy, bài tủ. 
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-底版 Đề bản : phim ảnh. 

-底本 Đề bản : bản gốc, bản chính, bản lưu. Bản thảo đang viết. 

-底盤 Để bàn : sàn xe, khung gầm xe hơi. 

-底邊 Để biên : danh từ toán học : cạnh đáy. 

-底部 Để bộ : bộ phận đáy, phần đáy. 

-底槁 Để cảo : bản thảo. 

-底止 Để chỉ : giới hạn, chấm dứt,kết thúc. 

-底工 Để công : nghệ thuật cơ bản ( ngành kịch, tuồng). 

-底面 Để diện : cái mặt đáy. 

-底架 Để giá : khung gầm. 

-底角 Để giác : danh từ toán học : góc đáy. 

-底下 Để hạ : dưới, bên dưới, dưới đáy. 

-底火 Để hỏa : lửa lò cháy sẵn. Ngòi nổ, kíp nổ. 

-底襟 Để khâm : vạt nhỏ, vạt dưới. 

-底孔 Để khổng : lỗ lù, lỗ đáy. 

-底裏 Để lý  : nơi sâu kín. 

-底理 Để lý : cứu cánh của đạo lý. 

-底片 Để phiến : phim ảnh. 

-底肥 Để phì : phân lót. 

-底册 Để sách : bản lưu. 

-底事 Để sự : cớ sao, vì sao. 
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-底數 Để số : danh từ toán học : cơ số. 

-底事 Để sự : việc gì vậy ? 

-底漆 Để tất : lớp sơn nền,nước sơn lót. 

-底層 Để tằng : tầng dưới. 

-底細 Để tế : gốc ngọn, gốc tích. Nguyên ủy, nguồn gốc của sự việc. 

-底土 Để thổ : đất cái, đất dưới. 

-底子 Để tử : bản thảo .  

-底蘊 Để uẩn : chi tiết, tình tiết, tỉ mỉ, kỹ lưỡng, cặn kẽ, tường tận. 

-底處 Để xứ : chốn nào vậy ? 

 

-邸閣 Để các : kho cất chứa lương thực thóc gạo. 

 

-牴牾 Để ngộ : đụng chạm, xung đột. 

-牴觸 Để xúc : mâu thuẫn. 

 

-骶骨 Để cốt : xương cùng (cụt). 

-詆毀 Để hủy : bêu xấu. Dối gạt. 

 

-觝排 Để bài : bài trừ, chỉ trích. 

 

- 舐礪 Để lệ :  giồi mài, trau giồi, rèn luyện. Khuyến khích, cổ vũ. 
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-到底 Đáo để : tới đáy. Tới cùng, tới hết. Tất cánh, cứu cánh, mục đích, tóm 

lại. Triệt để, thấu suốt. Rút cục, cuối cùng. Cũng như đáo đầu 到頭 

-海底 Hải để : đáy biển.  

-鞋底 Hài để : đế giầy. 

-花底 Hoa để : dưới hoa,cũng có nghĩa  là năm tháng sắp hết. 

-月底 Nguyệt để : cuối tháng. 

-年底 Niên để : cuối năm. 

-碗底 Oản để : trôn bát. 

-床底 Sàng để : gầm giường. 

-水底 Thủy để : đáy nước.  

-井底 Tỉnh để : đáy giếng. 

-徹底 Triệt để : thấu suốt, đến tận, suốt, thâu. Hình dung nước trong vắt thấy 

đáy. 

 

-眼高手低 Nhãn cao thủ đê : tầm nhìn cao xa nhưng năng lực thấp kém. 

Cũng nói là nhãn cao thủ sanh 眼高手生. 

 

-府邸 Phủ để : nhà ở của các quan to. 

-官邸 Quan để : dinh thự, nhà quan ở. 

 

-根柢 Căn để : gốc rễ cây cỏ. Cơ sở. 

-公羊 Công dương  : con dê đực. 
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-大抵 Ðại để : thể cả, đại để, lời nói bao quát tất cả. 

  

-角觝 Giác để : một trò chơi đời nhà Hán. 

 

 

隄   Đê : bờ đê, đắp đê phòng nước tràn vào. Tục viết là 堤. Đê (đất, 

đá đắp cao lên để ngăn nước tràn vào bờ). Giới hạn, có hạn độ. Cũng 

như đê 堤. 

 

Đồng âm đồng nghĩa : 

 

-堤 Đê : cái đê. Ðồ gốm dưới đít bằng phẳng gọi là đê. Đê (ngăn ngừa nước 

lụt). Đáy hay trôn bằng phẳng của đồ gốm. Bình chậu có đáy bằng.  

Đắp đê. Trì trệ. Ngăn ngừa, đề phòng. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-鞮 Đê : giày hay dép bằng da. Tên một nước ngày xưa, ở Tây-Bắc Trung 

Quốc. Tên một chức quan, coi về âm nhạc của các dân tộc thiểu số. Họ Đê. 

 

Biến  âm : 

-提 Để : dứt ra, ném vào. 

-諟 Đế : Xét rõ, thẩm hạch. Một âm là thị : đúng, phải. 

-踶 Đệ : đá, lấy chân đá. Xéo, đi. 

 

 

Từ  kép : 
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-堤岸 Đê ngạn : tiếng gọi khu Chợ Lớn, ở Saigon. Đê phòng nước lụt. 

 

-隄防 Đê phòng : đắp đê ngăn nước, ví dụ với sự ngăn cấm đề phòng. 

 

 

提 Đề : nâng lên, nâng đỡ, đưa lên. Cầm nắm.Tên một loại mõ bằng 

gỗ thời cổ. Nét bút nhấc lên trong thư pháp viết chữ Hán. Họ người. 

Phàm dắt cho lên trên, kéo cho tiến lên đều gọi là đề, Kéo dậy. Bày 

ra, kể ra.  
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-偍 Đề : chậm chạp. 

2-禔 Đề : phúc. Phúc lành an ổn. Cùng nghĩa với chữ Kì 祇. 

3-緹 Đề : lụa đỏ, lụa mùi phơn phớt. Vải màu vàng đỏ. Đất màu vàng đỏ.    

4-醍 Đề : sữa đặc, tính chất của sữa đặc. 

5-騠 Đề : xem chữ Quyết đề ở dưới. 

6-鯷 Đề : cá lóc, cá trê 

7-題 Đề : cái trán. Tục mán miền nam ngày xưa hay chạm trổ vào trán rồi bôi 

thuốc đỏ thuốc xanh vào. Tiên đề lên, viết chữ lên trên khiến cho người trông 

thấy là biết ngay gọi là đề. Ðề mục, đầu đề, đầu bài. Ðầu bài văn hay bài thơ, 

nêu cái ý chỉ lên để làm mẫu mực cho cả một bài.  

8-踶 Đề :  móng chân giống thú. 

9-題 Đề : cái trán. Viết lên, ký lên. Đầu bài ra cho các thí sinh thi. Phê bình, 

phẩm bình. Tấu chương dâng lên vua, dùng ở đời Minh. 
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10-鍉 Đề : muỗng ăn cơm. Một âm là Thi : chìa khóa. Một âm khác là Đích : 

mũi tên bọc sắt. 

11-鶗 Đề : xem chữ Đề quyên ở dưới. 

12-醍 Đề : sữa đặc, một thứ mỡ sữa đông đặc nhất (xem chữ lạc 酪) vị nó rất 

nồng rất đặc, cho nên được nghe các đạo thiết yếu gọi là Quán đính đề hồ 灌

頂醍醐 (chữ kinh Phật). Cũng dùng để ví dụ với chính pháp của Phật, tinh hoa 

của đạo Phật. Một âm là Thể : rượu trong mà sắc hồng hồng, rượu đỏ. 

 

Biến âm : 

 

-提 Để : dứt ra, ném vào. 

-踶 Đệ : đá, lấy chân đá. Xéo, đi. 

-題 Đệ : nhìn, xem. 

-諟 Đế : Xét rõ, thẩm hạch. Một âm là thị : đúng, phải. 

 

Dị âm :  

 

-提 Thì : đàn chim xum họp. 

 

Từ kép : 

 

-提案 Đề án : đưa ra đề nghị bằng văn bản để thảo luận. 

-提婆 Đề bà  : phiên âm từ tiếng Phạn, có nghĩa là Trời. Tên một vị Bồ tát. 

-提拔 Đề bạt : dẫn tới và tiến cử lên. Cất nhắc. 

-提筆寫作 Đề bút tả tác : cầm bút viết. 

-提高 Đề cao  : đưa lên cao, ý nói khen tặng, nâng cao người nào đó. 

javascript:animation('984c');
javascript:animation('8adf');
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8F%90
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8F%90
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AF%AB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AF%AB


965 

 

-提及 Đề cập : nói tới một vấn đề. 

-提振精神 Đề chấn tinh thần : làm cho tinh thần được phấn khởi lên. 

-提舉 Đề cử : đưa một việc ra để bàn cãi. Tiến cử người ra để làm việc. 

-提名 Đề danh : nêu tên. 

-提燈 Đề đăng : cầm đèn. 

-提達 Đề đạt : nói đến một vấn đề để đưa lên người trên. 

-提提 Đề đề : an nhàn, thong thả. Bày ra, làm cho thấy rõ. 

-提點 Đề điểm : nắm giữ kiểm soát công việc. 

-提督 Đề đốc : nắm giữ coi sóc công việc. Tên một chức quan võ thời xưa, 

hàm Nhị phẩm, nắm giữ binh quyền một tỉnh. Tên một sĩ quan cao cấp trong 

binh chủng , Hải quân ngày nay, tương đương với cấp bậc Thiếu tướng bên 

Bộ binh. 

-提衡 Đề hành : bằng nhau. 

-提刑 Đề hình : nắm giữ coi xét việc xử án, trừng phạt kẻ phạm tội. Tên một 

tòa án đặc biệt thời Pháp thuộc, nhóm họp để xử các vụ án chính trị lớn. 

-提貨 Đề hóa : lấy hàng hóa. 

-提攜 Đề huề : dắt díu. Nắm tay nhau dắt đi. Cùng nhau làm việc, giúp đỡ 

nhau. Ngày nay được hiểu là đông đủ vui vẻ cả. 

-提挈 Đề khiết : cùng giúp đỡ lẫn nhau, dẫn dắt nhau. 

-提款 Đề khoản : rút tiền. 

-提吏 Đề lại : người giúp việc quan, nắm giữ giấy tờ, tức  thư ký của các 

quan phủ, huyện. 

-提牢 Đề lao : người giữ việc xem xét tội nhân trong lúc bị giam giữ. Quan 

coi tù. 
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-提議 Đề nghị  : đưa một việc ra để bàn cãi. 

-提月 Đề nguyệt : trăng mờ. 

-提票 Đề phiếu : giấy tờ của tòa án hoặc cơ quan an ninh đòi một người tới 

để hỏi việc. 

-提封 Đề phong : các chư hầu được phong đất. 

-提防 Đề phòng : chú ý phòng bị. 

-提心在口 Đề tâm tại khẩu : lo lắng, sợ hãi, không yên lòng.  

-提水桶 Đề thủy dũng : xách thùng nước. 

-提撕 Đề tê : xách dậy, nhấc dậy.  

-提標 Đề tiêu : lính dưới dinh quan đề đốc.  

-提醒 Đề tỉnh : làm cho người khác hiểu ra sự việc. 

-提約 Đề ước : giao hẹn với nhau. 

-提出 Đề xuất  : đưa ra, đưa ra việc gì. Như Đề nghị. 

-提唱 Đề xướng : nêu lên, khởi xướng. Đưa ra việc gì và khuyến khích người 

khác làm theo. 

-提要 Đề yếu : nêu ra ý chính. 

 

 -題跋 Đề bạt : viết bài văn ở đầu sách là Đề, ở cuối sách là Bạt, gọi chung 

viết bài văn để giới thiệu sách hay tác giả. 

-題主 Đề chủ : bài vị người chết trước khi đưa vào thờ, đề tên người chết lên. 

-題名 Đề danh : viết tên lên, ký tên. 

-題題 Đề đề : đề mục, tên sách tên gọi. Cớ, danh nghĩa. Bình phẩm, phẩm đề. 

-題解 Đề giải  : lời giải, lời chú thích. 
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-題橋 Đề kiều : viết bài thơ lên thành cầu để kỷ niệm. 

-題目 Đề mục : phẩm bình, đề tài. Đầu bài văn hay bài thơ, nêu cái ý chỉ lên 

để làm mẫu mực cho cả một bài, có khi gọi tắt là đề. 

-題額 Đề ngạch : viết trên bức hoành phi, viết bức biển ngang. 

-題材 Đề tài : một vấn đề, một sự việc được nêu ra  khảo cứu hay viết sách, 

truyên.  

-題詩 Đề thi : đề thơ.  

-題僉 Đề thiêm : ký tên, đề tên. 

-題請 Đề thỉnh : sớ tấu xin dâng lên trên. 

-題籤 Đề tiêm : viết vào cái thẻ. 

-題詞 Đề từ : một loại văn chương, thường có vần,viết tùy theo ý mình, để ở 

cuối sách của người khác. 

-題辭 Đề từ : đề lời văn, lời tựa.  

-題序 Đề tự  : đề chữ. 

 

-鶗鴃 Đề quyết : chim Đỗ quyên, chim quốc. 

 

-緹騎 Đề kị : các võ sĩ ngày xưa quàng khăn đỏ. 

 

-醍醐 Đề hồ : chất tinh túy của sữa đặc tức chất bơ (beure,butter). 

 

-不提 Bất đề : chẳng nhắc lại nữa. 

-別提 Biệt đề : không cần nói, khỏi nói. Thường biểu thị trình độ sâu sắc: 

khỏi phải nói nhiều.  
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-菩提 Bồ đề : dịch âm chữ Phạm "bodhi", nghĩa là tỏ biết lẽ chân chính. Dịch 

nghĩa là chính giác 正覺. 

-菩提達摩 Bồ đề đạt ma : dịch âm tiếng Phạm Bodhidharma. Người Ấn Độ, 

đến Trung Quốc hoành dương Phật pháp, người đời xưng là Bích Quán Bà 

La Môn 壁觀婆羅門, được coi là Sơ tổ Thiền tông của nước Tầu. 

-菩提心 ề tâm : tâm hướng về Giác ngộ, một trong những thuật ngữ 

quan trọng của Ðại thừa. Theo cách định nghĩa của Phật giáo Tây Tạng 

thì Bồ-đề tâm 菩提心 có hai dạng, tương đối và tuyệt đối. Bồ đề tâm tuyệt 

đối chính là sự chứng ngộ được tính Không 空 của mọi hiện tượng. 

- 菩 提 薩 埵  Bồ đề tát đóa : Bồ-đề-tát-đóa 菩 提 薩 埵  (Pāli:  

bodhisatta, Phạm:  bodhisattva), gọi tắt là Bồ tát 菩薩. 

-菩提樹 Bồ đề thụ : một loại cây với tên khoa học là Ficus religiosa, thuộc 

họ Dâu tằm (moraceae), có nguồn gốc từ châu Á (Ấn Ðộ). Tương truyền rằng, 

thái tử Tất-đạt-đa Cồ Đàm (Siddhārtha Gautama) tức Đức Phật Thích Ca Mâu 

Ni  đã giác ngộ hoàn toàn dưới một cây bồ đề. 

-招提 Chiêu đề : vốn chỉ chỗ ở của các vị tăng từ các nơi đến. Sau phiếm chỉ 

chùa hoặc tăng phòng. Cũng chỉ tăng lữ xuất gia. 

-舊事重提 Cựu sự trùng đề : nhắc lại sự cũ. 

-閻浮提 Diêm phù đề : dịch tiếng Phạn: , Jambudvīpa. Tức Nam 

thiệm bộ châu 南贍部洲: diêm phù 閻浮 là tên cây;đề 提 gọi tắt của đề 

bính ba 提鞞波, nghĩa là châu 洲. Trên châu mọc rất nhiều cây diêm phù, 

nên có tên như vậy. Trong thi văn thường chỉ cõi người ta.  

-油提 Du đề : gáo múc dầu. 

-大前提 Đại tiền đề : nguyên tắc cơ bản hoặc điều kiện trọng yếu (trong vấn 

đề hoặc sự kiện). Phép tam đoạn luận trong Luận lý học gồm có ba bộ 
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phận:đại tiền đề 大前提, tiểu tiền đề 小前提 và kết luận 結論. Đại tiền 

đề là nguyên tắc cơ bản. Tiểu tiền đềlà trường hợp đặc thù. Kết luận là ứng 

dụng đại tiền đề vào tiểu tiền đề. 

-前提 Tiền đề : điều kiện ban đầu (Luận lý học). Phần phải được chú ý trước 

tiên, bộ phận trọng yếu nhất. 

-小前提 Tiểu tiền đề : trường hợp đặc thù, một bộ phận trong phép Tam 

đoạn luận của môn Luận lý học. 

-酒提 Tửu đề : gáo đong rượu. 

 

-河堤 Hà đê : đê sông. 

 

-不題 Bất đề : không nói tới nữa (thường dùng trong tiểu thuyết xưa sau một 

hồi, một đoạn chuyện). 

-表題 Biểu đề : ghi dấu (dùng cho việc khai khẩn ruộng hoang). 

-主題 Chủ đề : đề mục chính. 

-雕題 Điêu đề : tục mán miền nam ngày xưa hay chạm trổ vào trán rồi bôi 

thuốc đỏ thuốc xanh vào. 

-結題 Kết đề : đóng bài. Ðoạn cuối kết lại cho đủ ý nghĩa. 

-破題 Phá đề : mở đầu. Đoạn đầu văn giải thích cả đại ý trong bài. 

-品題 Phẩm đề : phê bình. Cũng như nghĩa chữ Bình phẩm 評品 hay Phẩm 

bình 品評 vậy. 

-在壁上題詩 Tại bích thượng đề thi : đề thơ lên vách. 

-試題 Thí đề : đề bài thi. 

-選擇題 Tuyển trạch đề : đề của bài thi tuyển. 
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-問答題 Vấn đáp đề : bài thi vấn đáp. 

 

-灌頂醍醐 Quán đính đề hồ : Tiếng nhà Phật, khi được nghe đạo thiết yếu 

gọi là quán đính đề hồ. Cũng dùng để ví dụ với trí tuệ của Phật pháp, tinh 

hoa của đạo Phật. 

-駃騠 Quyết đề  : tên gọi khác của con lư loa 驢騾 (lừa la do ngựa đực và lừa 

cái giao phối sinh ra). Tên một tuấn mã thời xưa. 

 

 

 

帝   Đế : Vua, quân chủ, hoàng đế. Vị thần rất tôn gọi là đế. Tiếng 

gọi Trời. Ngày xưa gọi bậc thống trị tối cao của quốc gia là Đế 帝. 

Bậc chúa tể trong vũ trụ. Thiên thần làm chủ một phương. Thời Tam 

Đại gọi vua đã chết là Đế 帝. Thời thái cổ, Đế 帝 chỉ lãnh tụ của 

nhiều bộ tộc liên minh với nhau.  
 

Đồng âm khác nghĩa : 
 

-蒂 Đế : cuống, núm, cành, gốc, rễ. Thời cơ đã đến, điều kiện chín mùi. Cũng 

viết là Đế 蔕 hay 慸.  

-碲 Đế : một nguyên tố hóa học tên là Tellurium, ký hiệu là Te. 

-禘 Đế : lễ tế 4 mùa,một trong lễ tế, tế vào mùa hạ. Tế đế một trong những tế 

lễ trọng đại nhất thời xưa. 

-諦 Đế: xét kỹ, tỉ mỉ, chăm chú. rõ. Kêu gào. Lẽ, ý nghĩa. Lời chân thật, chân 

ngôn. Kỹ càng, kỹ lưỡng. Xem xét kỹ. Đạo lý, nghĩa lý, chân lý. 

-渧 Đế: nước nhỏ giọt.  Tinh dịch. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%95%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%95%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A1%8C
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%81%8C
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%81%8C
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%86%8D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%86%8D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A7%83
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A7%83
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A9%A2
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A9%A2
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=帝
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=帝
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=帝
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=蔕
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=慸


971 

 

-締 Đế : thắt, buộc, uất kết. Giao kết, giao ước, kết hợp, đính lập. Thành lập, 

sáng lập. 

-揥 Đế : bỏ đi 

 

Biến âm :  

 

-諦 Đề : khóc lóc. 

-啼 Đề : kêu khóc. Hót. Kêu gào khóc lóc. 

-締 Đề : ràng buộc. Kết hợp. Không mở ra được. Thành lập, sáng lập. Cấm 

chỉ, ước thúc. 

-蹄 Đề : Móng, chân giống thú. Cái lưới đánh thỏ. Hai chân sát vào nhau. 

-渧 Đề : như chữ đề 啼 cổ, và chữ tích 滴 cổ. 

-帝 Đễ : người con trai sinh sau. Người em gái. 

-娣 Đễ : cô phù dâu, cô dâu phụ. người thiếp trẻ tuổi. 

-帝 Đệ : thứ tự. Dễ dãi vui vẻ. Kính trọng người trên. Dùng chung với chữ Đệ 

第 và chữ Đễ 悌. 

 

Dị âm : 

 

-揥 Thế : đeo vào, cài vào cho đẹp. 

 

Từ  kép : 

 

-帝制 Đế chế  : chế độ có hoàng đế (vua). 

-帝弓 Đế cung : tên gọi khác của cầu vồng. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%95%BC
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-帝居 Đế cư  : nơi ở của thiên đế. 

-帝都 Đế đô : nơi vua đặt triều đình. 

-帝圖 Đế đồ : mưu lược của đế vương (để trị nước). Chỉ sự nghiệp của nhà 

vua. Đồ lục (sách bùa sấm) của vua ứng với mệnh trời. 

-帝號 Đế hiệu : tên đẹp và có ý nghĩa để chỉ một vị vua, tức hiệu của vua. 

-帝虎 Đế hổ : viết sai, sai sót, vì 2 chữ có hình dạng hơi giống nhau, như 2 

chữ Đế và Hổ rất giống nhau. 

-帝鄉 Đế hương : quê cũ của đế vương. Nơi ở của thiên đế. 

-帝京 Đế kinh : cùng nghĩa như Đế đô bên trên. 

-帝業 Đế nghiệp : công lao to lớn của vua. 

-帝君 Đế quân : tên hiệu tôn kính của vị thần. 

-帝國 Đế quốc: nước có thể chế quân chủ, nước có vua đứng đầu. Nước lớn 

theo chế độ quân chủ (vua cầm quyền). Nước mạnh xâm chiếm nước khác để 

mở rộng lãnh thổ hoặc thế lực, để khai thác tài nguyên, quyền lợi của những 

nước này. 

-帝室 Đế thất : họ hàng nhà vua, hoàng gia. 

-帝位 Đế vị : ngôi vua. 

-帝王 Đế vương : vua, chúa. 

 

-蒂芥 Đế giới : trong lòng có sự hiềm khích, vướng mắc, không thoải mái. Ý 

kiến hai bên chưa thiệt hợp nhau. 

 

-締交 Đế giao : kết bạn,  

-締姻 Đế nhân : kết dâu gia.  

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=蒂
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-締造國家 Đế tạo quốc gia : thành lập quốc gia, tạo dựng một đất nước. 

 

-諦視 Đế thị : coi kỹ càng. Nhìn kỹ, nhìn chăm chú. Đạo lý, nghĩa lý, chân 

lý. Tiếng nhà Phật dung như nghĩa chữ chân ngôn 真言. 

-諦聽 Đế thính : nghe kỹ, lắng nghe. 

 

-締交 Đề giao : kết bạn, 

-締姻 Đề nhân : kết dâu gia. 

 

-蹄髈 Đề bảng : chân giò heo. 

-蹄 筋 Đề cân : gân chân bò (cừu, heo . . .làm thức ăn) 

-蹄 子 Đề tử : móng, vó, chân thú vật. 

 

-啼哭 Đề khốc : khóc, khóc lóc. 

 

-帝父 Đệ phụ : thầy thuốc thời cổ. 

-帝子 Đệ tử  : người ít tuổi, đáng tuổi con. Học trò. 

-帝媳 Đệ tức : vợ của em, em dâu. 

 

-大帝 Đại đế : trời. Cũng nói Thiên đế 天帝. Vua lớn. 

-后帝 Hậu đế :  thiên đế, trời. 

-黃帝Hoàng đế : hiệu của vị vua thời tối cổ Trung Hoa, họ Công Tông. 

Tương truyền Hoàng đế là người nghĩ ra cách dùng cây cỏ để chữa bệnh, được 

coi là thánh tổ của ngành đông y. 
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-五帝 Ngũ đế : năm đời vua tối cổ Trung Hoa, trong thời đại hoàng kim, gồm 

Phục Hi, Thần Nông, Hoàng Đế, Đường Nghiêu, Ngu Thuấn 伏羲, 神農, 帝

嚳, 唐堯, 虞舜. Có thuyết khác cho rằng Ngũ đế 五帝 gồm Hoàng Đế, 

Chuyên Húc, Đế Khốc, Đường Nghiêu, Ngu Thuấn 黃帝, 顓頊, 帝嚳, 唐堯, 

虞舜. Lại một thuyết ghi Ngũ đế 五帝 gồm Thiếu Hạo, Chuyên Húc, Đế 

Khốc, Nghiêu, Thuấn 少昊, 顓頊, 帝嚳, 堯, 舜. 

-反帝 Phản đế : chống đế quốc. 

-廢帝 Phế đế : vị vua bị phế bỏ, bị buộc phải rời ngôi vua. 

-關帝 Quan đế : danh hiệu dân chúng dùng để chỉ Quan Vân Trường thời 

Tam quốc. 

-聖帝 Thánh đế : cũng như : thánh chủ 聖主, thánh quân 聖君.  

-天帝 Thiên đế : vua trên cõi Trời. Cũng gọi là Ông Trời. 

-上帝 Thượng đế : trời, chúa trời, thiên đế. Vua, quân vương, đế vương.  

-先帝 Tiên đế : tương tự: Tiên chủ 先主. 

-炎帝 Viêm đế : hiệu của vua Thần Nông thời thượng cổ bên Tầu. 

-赤帝 Xích đế : chỉ vị Thần lửa. 

-稱帝 Xưng đế : tự tôn xưng mình làm vua. 

 

-根蒂 Căn đế : rễ cây và cuống hoa quả. Cơ sở, căn cứ.  

-根深蒂固 Căn thâm đế cố : gốc cây sâu, cuống hoa vững. Tỉ dụ rất bền 

vững, không thể dao động.  
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-芥蒂 Giới đế : vật nhỏ nhặt làm vướng mắc, nghẽn tắc. Lo nghĩ tới, bận tâm, 

lưu tâm. Làm cho vướng mắc, nghẽn tắc. Tỉ dụ những oán hận, bất mãn hoặc 

không thích ý chất chứa trong lòng. Đánh động, xúc động. 

-梵蒂岡 Phạm đế cương : thành Vatican.  Tiếng Ý: Stato della Città del 

Vaticano. 

-並蒂 Tịnh đế : hai hoa chung một đài. Cũng viết là Tịnh đế 並蔕. 

 

-真諦 Chân đế : chân lý tuyệt đối. Chân Ðế (499-569), cao tăng người Ấn 

Ðộ, chuyên dịch kinh Phật ra tiếng Hán. 

-滅諦 Diệt đế : chữ nhà Phật, một trong Tứ Diệu Đế nói muốn cho khỏi khổ, 

cần phải tới cõi Niết bàn tịch diệt, sẽ không còn một tí gì là khổ nữa. 

-得妙諦 Đắc diệu đế : được phép rất mầu khi tham thiền hiểu thấu lẽ Đạo. 

-道諦 Đạo đế : chữ nhà Phật, là một trong Tứ Diệu Đế nói muốn được tới cõi 

Niết bàn, cần phải tu đạo 

-苦諦 Khổ đế : chữ nhà Phật, một trong Tứ Diệu Đế nói đời người là khổ, 

đúng là khổ là một chân lý. Sở dĩ phải khổ là vì trước đã làm nhiều nhân xấu 

như tham lam, giận dữ, ngu si nó gom góp lại thành các nỗi khổ. 

-集諦 Tập đế : chữ nhà Phật, một đế trong Tứ Diệu đế, nghĩa là góp các nhân 

duyên phiền não lại thành ra quả khổ. 

-四妙諦 Tứ diệu đế : bốn chân ngôn của nhà Phật. Bốn điều chân thực 

không hề sai. 

 

-馬蹄 Mã đề : vó ngựa. 

-鶯啼 Oanh đề : chim vàng anh hót. 

-祭禘 Tế đế : thiên tử tế tổ tiên sánh ngang với trời. Một trong những tế lễ trọng 

đại nhất thời xưa. 

 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=並
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=並
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BE%97
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BE%97
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AB%A6
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-取締 Thủ đế : thủ tiêu hoặc cấm chỉ. 

 

 

 

嗁   Đề  : khóc lóc; tiếng chim hót. Tục dùng như chữ Đề 啼. 

 

謕 Đề  : cách viết khác của chữ Đề 啼. Dùng như chữ đề 諦 

 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-蹏 Đề  : móng, vó, chạy, đi mau; nguyên là chữ Đề 蹄.  

 

Biến  âm : 

 

-遞 Đệ  : thay đổi, lần lượt.  

 

 

Dị  âm : 

 

-遞 Đái : đưa, chuyển, xúm quanh. Thay đổi, thay nhau, lần lượt. 

-遞 Đãi : vây qunh, vòng quanh. 

-遞 Đệ : đưa, chuyển. Lần lượt, theo thứ tự. 

 

Từ  kép : 

 

-遞補 Đệ bổ : lần lượt bổ sung, bổ sung dần theo tứ tự. 

-遞代 Đệ đại : theo thứ tự mà thay đổi cho nhau. 
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-遞加 Đệ gia  : tăng dần. 

-遞解 Đệ giải  : dẫn giải tội phạm đi đến nơi xa xôi. 

-遞減 Đệ giảm : giảm dần, bớt dần. 

-遞降 Đệ giáng : giảm dần, hạ dần. 

-遞交 Đệ giao : đệ, trình, trao. Đem tới trao cho người khác. 

-遞增 Đệ tăng  : tăng dần. 

-遞升 Đệ thăng  : tăng lên dần. 

-遞信 Đệ tín : gửi thư. Đem thư từ đi. 

- 遞進 Đệ tiến : lần lượt tiến lên. 

-遞送 Đệ tống  : đưa, chuyển giao. 

-遞相 Đệ tương  : lẫn nhau. 

 

-轉遞 Chuyển đệ : đưa lên, truyền tống. 

-迢遞 Điều đệ : xa xôi không biết tin tức nhau. 

-呈遞 Trình đệ : đệ trình, nộp. 

-傳遞 Truyền đệ : truyền đạt, đưa lại. Chuyển giao. 

 

 

 

弟   Đệ : em trai. Con trai, đàn ông trong thân thích, cùng lứa mà nhỏ 

tuổi hơn mình gọi là đệ. Ngày xưa, em gái cũng gọi là đệ. Tiếng tự 

xưng (khiêm tốn) với bạn bè. Tiếng dùng để gọi bạn bè nhỏ tuổi hơn 

mình. Thứ tự, thứ bậc. Môn đồ. Dễ dãi. Họ Đệ.  
 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%9E
javascript:animation('5f1f');
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Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-娣 Đệ : ngày xưa người vợ gọi em trai của chồng là đệ. Thời cổ, nhiều phụ 

nữ cùng thờ một chồng, họ gọi nhau là Đệ tỷ. Ngày xưa chị em cùng lấy một 

chồng, chị gọi em là Đễ 娣. Ngày xưa phiếm xưng em gái là Đễ. Cũng như 

nói Muội muội 妹妹.  

2-第 Đệ : thứ, bậc, hạng . Nhà ở, dinh thự. Thứ hạng trong các cuộc thi cử 

xưa. Chỉ, chỉ những. Dinh thự, nhà cửa của quan lại và quý tộc. Họ Đệ 

3-睇 Đệ : hé mắt nhìn, liếc trộm, nhìn trộm, nhìn nghiêng. 

4-銻 Đệ : nguyên tố kim thuộc hóa học có tên là Antimony, ký hiệu là Sb. 

 

 

Biến  âm : 

 

-睇 Đê : Hé mắt nhìn. Cũng đọc là chữ thê. 

-稊 Đề : Cỏ đề, trong có hạt gạo nhỏ. Cắt cỏ, dẫy cỏ. Dùng như chữ Đề 第.  

-綈 Đề : Vải dày, đũi. Lụa dầy mà trơn. Hàng tơ pha bông, vải sồi. Ðề bào 

tương tặng 綈袍相贈 tặng cho áo đũi dày.  

-鮷 Đề : cá lóc lớn. 

-鵜 Đề : chim bồ nông (pelican), chim chàng bè. 

-弟 Đễ : thuận theo, kính thờ anh, vâng lời anh. Cũng như Đễ 悌. Dễ dãi. Vả 

lại, nhưng. Dùng như Đãn 但, Thả 且. 

-悌 Đễ : hòa thuận, biết kính trọng người lớn tuổi, người trên. Thân ái, hữu ái 

(giữa anh em). 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=娣
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=妹
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=妹
javascript:animation('5f1f');
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=悌
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=但
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=且
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-銻 Đễ : nguyên tố loài kim (stibium, Sb), sắc trắng có ánh sáng, chất mềm 

chóng tan, pha với chì với thiếc để đúc chữ được. 

-娣 Đễ : ngày xưa chị em cùng lấy một chồng, chị gọi em là đễ. Cô phù dâu, 

cô dâu phụ. người thiếp trẻ tuổi cũng gọi là đễ. 

 

Từ  kép : 

 

-弟弟 Đệ đệ  : em trai, em bé 

-弟兄 Đệ huynh : anh em. 

-弟妺 Đệ muội : em trai và em gái. Em dâu. 

-弟靡 Đệ mỹ : thuận theo sóng trôi. 

-弟婦 Đệ phụ : em dâu. 

-弟子 Đệ tử : học trò, học sinh, đồ đệ, đệ tử. Phiếm chỉ người tuổi nhỏ. Tiếng 

tự xưng của tín đồ tôn giáo. 

 

-第一 Đệ nhất  : thứ nhất,hạng nhất, bậc nhất,số 1, đứng đầu,hàng đầu, đầu 

tiên. 

-第宅 Đệ trạch : nhà ở, nhà riêng. 

-第序 Đệ tự : thứ tự. 

 

-綈袍 Đề bào : áo may bằng lụa dầy. Lúc Phạm Tuy bị nạn, có người bạn 

tặng cho cáo áo đũi dày, vì thế gọi cái nghĩa bè bạn Đề bào. 

 

-稊米 Đề mễ : hạt gạo nhỏ. 

  

-娣婦 Đệ phụ : vợ của em. 

javascript:animation('92bb');
javascript:animation('5f1f');
javascript:animation('5f1f');
javascript:animation('5f1f');
javascript:animation('5f1f');
javascript:animation('5f1f');
javascript:animation('5f1f');
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=娣
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=娣
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-娣姊 Đệ tỷ :  nhiều phụ nữ cùng thờ một chồng, họ gọi nhau là Đệ tỷ. Vợ 

của anh hay em cũng gọi là Đệ tỷ. 

 

-胞弟 Bào đệ : em trai ruột. 

-胞兄 Bào huynh : anh ruột. 

-胞兄弟 Bào huynh đệ : anh em ruột. 

-表兄弟 Biểu huynh đệ : anh em họ, con cô, con cậu, con dì. Người lớn tuổi 

hơn mình thì gọi là biểu huynh 表兄, nhỏ tuổi hơn gọi là biểu đệ 表弟. 

-高弟 Cao đệ : thứ bậc cao. 

-膏粱子弟 Cao lương tử đệ : con em nhà giàu nhà quan, ăn no ở không, 

chẳng phải lo lắng việc đời. Cũng viết cao lương chi tử 膏粱之子.  

-昆弟 Côn đệ : anh em. Thân mật như anh em. 

-姨兄弟 Di huynh đệ : anh em bạn dì, tức an hem con dì. 

-徒弟 Đồ đệ : học trò. 

-堂弟 Đường đệ : em cùng tổ. 

-堂兄弟 Đường huynh đệ : anh em họ, tức anh em con chú hoặc con bác. 

Cũng gọi là tòng huynh đệ 從兄弟. 

-家弟 Gia đệ : tiếng xưng em mình đối với người khác. 

-賢弟 Hiền đệ : tiếng dùng để gọi bạn bè nhỏ tuổi hơn mình.  

 

-孝弟 Hiếu đễ : hiếu với cha mẹ, kính mến anh. 

 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A1%A8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A1%A8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A1%A8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A1%A8
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=高
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=高
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%86%8F
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%86%8F
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B9%8B
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B9%8B
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=徒
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=徒
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=堂
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=堂
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BE%9E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BE%9E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BC%9F
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=賢
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=賢
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=弟


981 

 

-兄弟 Huynh đệ : anh và em (ruột thịt). Họ hàng nội ngoại (ngày xưa). 

Phiếm chỉ người ý khí tương đầu hoặc chí đồng đạo hợp. Tiếng tự khiêm của 

người đàn ông.  

-兄友弟恭 Huynh hữu đệ cung : anh em hòa mục thân ái tôn kính lẫn nhau.  

-契兄弟 Khế huynh đệ : bạn bè kết làm anh em. 

-令弟 Lệnh đệ : tiếng tôn xưng em trai người khác. 

-難兄難弟 Nan huynh nan đệ ( nạn huynh nạn đệ) : anh em hai người tài 

đức đều tốt, khó phân cao thấp. Tỉ dụ hai vật đều tốt đẹp, mỗi bên đều có cái 

hay. Người cùng cảnh ngộ, người cùng hội cùng thuyền.  

-愚弟 Ngu đệ : kẻ đàn em này. 

-內兄弟 Nội huynh đệ : anh và em trai của vợ. Con trai của cậu (cữu 舅 cậu, 

là anh hay em của mẹ). 

 

-不第 Bất đệ : không hợp cách, tức thi hỏng. Không những, không chỉ. Họ 

kép. 

-高第 Cao đệ : thi đậu hạng cao. 

-及第 Cập đệ : thời khoa cử ngày xưa gọi thi đậu là cập đệ 及第. 

-居第 Cư đệ : nhà ở. Thường chỉ loại nhà cao lớn sang trọng.  

-登第 Đăng đệ : thi đậu (thời đại khoa cử). 

-寒第 Hàn đệ : lời nói khiêm, chỉ ngôi nhà của mình. Cũng như hàn xá 寒舍

.  

-府第 Phủ đệ : dinh thự. 

 

-綈袍相贈 Đề bào tương tặng  : tặng cho áo lụa dày.  

 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=愚
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=愚
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%88%85
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8F%8A
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8F%8A
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AF%92
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AF%92
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B6%88
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B6%88
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9B%B8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9B%B8
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-友悌 Hữu đễ : anh em thân ái. 

 

-豈弟 Khải đễ : vui vẻ dễ dãi. 

 

 

 

蒂   Đế : cuống, gốc. 

 

-蔕 Đế : cuống của cành hay quả, núm quả. Nói đến cỗi nguồn của sự gì. Như 

căn thâm đế cố 根深蔕固 rễ sâu núm chặt. Vướng. Hai bên ý kiến chưa thiệt 

hợp nhau. Tục viết là Đế 蒂. Cũng viết là Đế 慸. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-螮 Đế : cầu vồng, mống trời, ráng cầu vồng. 

2-慸 Đế : thắc mắc, trong lòng có sự thắc mắc không sao bỏ bẵng đi được. 

Cao. Khốn đốn. Rất, lắm. 

3-殢 Đế : đọng lại, rất đau đớn. Khốn cùng. Khổ sở cùng cực. 

4-摕 Đế : bắt lấy, túm lấy. 

 

Biến  âm : 

 

-遰 Đệ : đi xa. Đưa, chuyển giao. 

-殢 Đệ : rất khốn đốn, rất khốn khổ. Đọng lại. Rất đau đớn. 

-墆 Đệ : khuất đi, bị che khuất.  

 

Dị âm : 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8F%8B
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8F%8B
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=豈
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=豈
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-殢 Thế : trì trệ, nấn ná. Ràng rịt, vướng mắc. Trầm mê, chìm đắm 

 

Từ  kép : 

 

-螮蝀 Ðế đông : ráng cầu vồng sau cơn mưa. 

 

-慸芥 Đế giới : trong lòng có sự hiềm khích, vướng mắc, không thoải mái. 

Thắc mắc mãi không quên. 

 

-根蔕 Căn đế : nói đến nguồn gốc của sự việc.  

-迢遰 Ðiều đệ : xa xôi không biết tin tức nhau. Có khi viết là 迢遞. 

 

-殢酒 Thế tửu : mê đắm rượu. 

 

 

啇   Đích : cái gốc, cội gốc, rễ cây, gốc cây, móng chân thú. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-嫡 Đích  : Vợ cả, con vợ cả. Vợ chính, vợ cả. Dòng chính (không phải là 

dòng bên, Bàng chi 旁支). Cùng huyết thống, ruột thịt gần nhất. Đích đường 

huynh đệ 嫡堂兄弟 anh em chú bác ruột. 

2-鏑 Đích : Cái mũi tên bịt sắt. Đầu mũi tên. Cái tên. Nguyên tố hóa học 

(dysprosium, Dy). 

3-甋 Đích : ngói, cái hũ không quai. (a jar without years). 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=慸
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=慸
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AE%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AE%A2
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=旁
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=旁
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=嫡
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=嫡
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=兄
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=兄
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4-適 Đích : theo; chính, con của vợ chính, chuyên chủ. Như vô sở đích tòng 

無所適從 không chuyên chủ theo vào đâu. Cùng nghĩa với chữ Đích 嫡. Cũng 

cùng nghĩa với những chữ sau : Địch 敵, Trích 謫, Thích 惕.  

5-蹢 Đích : móng chân giống vật. 

6-嘀 Đích : thầm thì, thì thào, ngờ vực, nghi ngờ. 

7-豴 Đích : móng heo. Đi. Gửi đi. A pig's hoof; to go, to send. 

8-滴 Đích : giọt nước (drip; drop of water). 

9-樀 Đích :  chỗ nước giọt gianh ở mái nhà nhỏ xuống. 

 

Biến  âm : 

 

-嘀 Đê : tiếng giọt nước nhỏ xuộng tí tách. Tiếng tí tách của đồng hồ. Sound 

of dripping water, a ticking clock etc 

 

Dị âm : 

 

-敵 Địch : giặc thù. Ngang. Chống cự, đối địch. Enemy; to be a match for; to 

rival; to resist; to withstand 

-蹢 Trịch : chùn bước, trù trừ, do dự. 

 

Từ  kép : 

 

-嫡堂 Đích đường : cùng chung ông nội, tức anh chị em con chú bác. Anh 

em cùng chung một ông tổ. 

-嫡堂兄弟 Đích đường huynh đệ : anh em chú bác ruột. 

https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=pig
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=hoof
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=go
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=send
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=sound
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=dripping
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=water
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=ticking
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=clock
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=enemy
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=match
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=rival
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=resist
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=withstand
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B9%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AB%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AB%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%84
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-嫡母 Đích mẫu : mẹ chính.  Mẹ ruột.Con cái của vợ lẽ gọi vợ cả của cha là 

Đích mẫu 嫡母. 

-嫡派 Đích phái : dòng chính trong họ. Chi trưởng. Trực hệ.Dòng chính gốc. 

-嫡父 Đích phụ : cha ruột. 

-嫡婦 Đích phụ : con dâu trưởng, các con dâu thứ đều gọi là Phụ. Người vợ 

chính thức. 

-嫡親 Đích thân : bà con gần. 

-嫡室 Đích thất  : vợ chính, vợ cả. 

-嫡妻 Đích thê : vợ chính, vợ cả. 

-嫡孫 Đích tôn : cháu trưởng, cháu đích tôn, con trưởng của người con cả. 

-嫡傳 Đích truyền : dòng chính thống của một tôn giáo hay một học thuật. 

Nối dòng chính.(Đích truyền đệ tử 嫡傳弟子 : đệ tử chân truyền). 

-嫡子 Đích tử : con trưởng của vợ cả. Ngôi Thái tử. 

 

-適室 Đích thất : chỗ ngủ chính. 

 

-嘀咕 Đích cô : thì thào, thì thầm. Phân vân, đắn đo do dự.  

-嘀嗒 Đích đáp  : như 滴答 Đích đáp. 

 

-敵愾 Địch khái :  lòng căm thù, thù địch. 

-敵國 Địch quốc : nước thù. 

-敵體 Địch thể : ngang nhau. 

 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=嫡
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=嫡
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=嫡
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=嫡
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=嫡
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=嫡
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=嫡
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=嫡
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=弟
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=弟
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-嘀嘀咕咕 Đê đê cô cô : thì thầm, thì thào, xì xầm. Lẩm bẩm, lầm bầm. 

 

-瓴甋 Linh đích : lọ đựng nước có quai thời xưa. Cái bình sành. 

-鋒鏑 Phong đích : mũi tên nhọn. 

 

-蹢躅 Trịch trục : đi luẩn quẩn, quanh co, do dự, không bước lên được. 

 

 

的  Đích : sáng sủa, tươi sáng, rõ ràng, thấy rõ, lộ ra ngoài. Ðúng, 

đích thực, đích xác, chân xác,xác thực. Trang sức của phụ nữ thời cổ 

lấy màu son bôi lên mặt. Trán trắng của ngựa. Cũng chỉ ngựa trán 

trắng. Đích để bắn tên. Mục đích, tiêu chuẩn, chuẩn thằng. Chỉ ngọn 

núi cao và nhọn. Bổ nghĩa cho động từ hoặc hình dung từ đặt trước. 

Really and truly. Aim; clear 
 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-菂 Đích : hạt sen, hột sen. 

2-靮 Đích  : dây cương ngựa. Reins; bridle. 

3-玓 Đích : ánh sáng của châu ngọc. Pearly. 

 

Từ  kép : 

 

-的當 Đích đáng : đúng thật, xác thật. Tài giỏi, có năng lực. 

-的的 Đích đích : xác thực, đích xác. 

-的身 Đích thân : chính mình làmn không phải người khác. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B9%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B9%A2
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=really
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=truly
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=aim
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=clear
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=reins
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=bridle
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-的實 Đích thật : đúng như sự thực, xác thật, chân thật. 

-的確 Đích xác : đúng thật, xác thật. 

-玓瓅 Đích lịch : ánh sáng của ngọc, màu ngọc sáng. 

 

-表的 Biểu đích : cái nêu và cái đích. Tỉ dụ mục tiêu cho người ta công kích. 

-真的 Chân đích : đúng thật, xác thật. 

-主的 Chủ đích : mục tiêu chủ yếu. 

-準的 Chuẩn đích : đích bắn tên. Tiêu chuẩn. Dùng làm tiêu chuẩn, dùng làm 

chuẩn tắc. 

-鵠的 Cốc đích : trung tâm cái đích để tập bắn. Mục đích. Cũng đọc là Hộc 

đích. 

-端的 Đoan đích : rất đúng, quả nhiên. Cứu cánh, rốt cuộc. Đầu đuôi, kĩ càng 

từ đầu tới cuối. 

-好的 Hảo đích : tốt đấy. 

-冷的 Lãnh đích : lạnh thật đấy. 

-目的 Mục đích : mục tiêu, điều mình nhắm đạt tới. 

-是的 Thị đích : ừ, đúng, phải (câu trả lời khẳng định). 

-中的 Trúng đích : bắn trúng mục tiêu. Đạt được mục đích. Nói đúng, đích 

đáng. 

-絶旳 Tuyệt đích : chỗ cuối cùng cao nhất. 

 

 

迪   Địch : tới đến, giẫm. Dắt dẫn, mở bảo, dắt dẫn lên, dìu dắt, 

hướng dẫn, mở đường. Ðạo phải. Làm, tạo tác. Lấy dùng. Ðến. Lấy 
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dùng, nhậm dụng, tiến dụng. Làm, thực hành. Tuân theo, dựa theo. 

Đạo, đạo lí. Từ phát ngữ, dùng để điều hòa âm tiết. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-笛 Địch : ống sáo ngắn, một thứ nhạc khí thời xưa. Ðời sau gọi thứ sáo thổi 

dọc là cái tiêu 蕭, thứ thổi ngang là địch 笛. Còi.  

2-苖 Địch : tên cây, rễ to thô, màu vàng, lá như cái móng chân thú, dùng làm 

thuốc được. Còn gọi là dương đề thảo 羊蹄草. 

 

Từ  kép : 

 

-迪吉 Địch cát : sự tốt lành tới, phúc tới. 

 

-笛膜 Địch mô : màng sáo. 

-笛子 Địch tử :  

 

-警笛 Cảnh địch : còi cảnh sát. 

-橫笛 Hoành địch : ống sáo thổi ngang. 

-汽笛 Khí địch : còi hơi (xe lửa, tàu thủy). 

-牧笛 Mục địch : cái còi của người chăn thú vật, thổi lên để gọi thú vật. 

 

-笛子獨奏 Địch tử độc tấu : độc tấu sáo. 

 

-啟迪 Khải địch : mở bảo, dắt dẫn lên, dìu dắt, hướng dẫn, mở đường. 

 

javascript:animation('82d6');
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=羊
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=羊
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=草
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=警
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=警
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=汽
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=汽
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AC%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AC%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8D%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8D%A8
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狄   Địch : rợ Ðịch, một giống dân ở phương bắc Trung Quốc. Một 

chức quan cấp thấp nhất thời xưa. Chim trĩ, lông chim trĩ. Nhảy. Cắt 

bỏ, tiễn trừ. Họ Địch. Cùng nghĩa với chữ địch 翟.  

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-荻 Địch : cỏ địch, một loài cỏ lau (Anaphalis yedoensis). Loài lau sậy mọc 

ở chỗ nước cạn, bờ nước. Ông Âu Dương Tu 歐陽修 đời nhà Tống 宋 thủa bé 

mồ côi bố, nhà lại nghèo quá, bà mẹ dạy học cứ lấy cỏ lau vạch chữ xuống đất 

cho học. Vì thế khen người mẹ hiền cũng hay dùng chữ hoạch địch 畫荻. Họ 

Địch 

2-逖 Địch : xa. Đi xa; xa xôi. 

 

Từ  kép : 

 

-狄粱 Địch lương : gạo cao lương. 

-逖逖 Địch địch : dáng của người thèm muốn điều lợi. 

-荻花 Địch hoa : hoa lau. 

 

-八狄 Bát địch : thời cổ chỉ chung các giống dân sống phía bắc Trung Quốc. 

-北狄 Bắc Địch : một giống dân ở phương bắc Trung Quốc. 

-夷狄 Di địch : ngày xưa, chỉ những dân tộc chưa "khai hóa" ở phía đông và 

phía bắc Trung Quốc. 

 

 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=北
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=北
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趯   Địch : nhảy nhót. Nhảy. Đá. Đập, gõ. Nét móc, phép viết chữ 

(thư pháp), nét móc lên gọi là địch. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-糴 Địch : mua thóc, gạo, ngũ cốc; đong thóc bên ngoài mang về xứ mình 

gọi là địch (nhập cảng). Họ Địch. 

2-翟 Địch : chim trĩ, gà gô, đa đa; lông trĩ, đuôi con trĩ ở núi dài và đẹp. 

Trong khi nhạc múa dùng cầm cho đẹp. Áo  vẽ trang trí hình lông chim trĩ cho 

đẹp. Cùng nghĩa với chữ địch 狄 giống rợ Ðịch. Một âm là trạch. Họ Trạch. 

3-籊 Địch : cây tre dài dần dần nhỏ lại ở đầu. 

4-藋 Địch : gạo cao lương. 

5-鸐 Địch : chim trĩ núi. 

6-嚁 Địch : tiếng động, tiếng cười nói. 

 

Dị âm : 

 

-糶 Thiếu : bán thóc ra. 

 

Từ  kép : 

 

-趯趯 Địch địch: dáng nhảy nhót. Dáng qua lại.  

 

-糴米 Địch mễ : mua gạo, đong gạo. 

-遏糴 Át địch : cấm bán thóc gạo ra ngoài. 

 

-糶米 Thiếu mễ : bán gạo. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=趯
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=趯
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B3%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B3%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B3%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B3%B6
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-平糶 Bình thiếu : năm mất mùa, giá thóc gạo tăng vọt, quan phủ đem thóc 

trong kho ra bán để cho giá cả xuống bình thường trở lại. 

 

 

敁   Điêm  : nhấc, nâng lên, cân nhắc; dùng tay nhấc vật lên. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-詀 Điêm : nói khéo, lời khéo léo giả dối, xảo ngôn. Ăn nói gian xảo. 

 

Biến âm :  

 

-坫 Điếm : cái bục, cái bệ.  (chỗ ngày xưa để vua chúa, khi hội họp xong, bày 

yến tiệc hoặc tế lễ). Góc nhà. Chỗ đắp bằng đất để chứa đồ ăn ở trong nhà. 

Đắp đất cao đặt vật dụng khi có yến tiệc thời cổ. 

-玷 Điếm : tì, vết, ngọc có vết. Phàm cái gì còn khuyết điểm đều gọi là điếm. 

Khuyết điểm, sai sót. Sứt mẻ, hư hỏng.Điếm nhục, nhục nhã, làm cho mang 

tiếng xấu. Dùng trong lời nói khiêm. 

-阽 Điếm  : nguy. Lâm nguy. Nguy hiểm khó khăn. Gần với sự nguy hiểm. 

-點 Điểm : chấm, điểm, nốt, giờ. Ngấn, vết nhỏ. Dấu chấm câu. 

 

Dị âm :  

 

-阽 Diêm : nguy, nguy khốn. 

-沾 Điếp  : hí hửng, tự đắc. 

 

Từ  kép : 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B3
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-敁對 Điêm Đối: bàn, bàn bạc, thương lượng. 

-敁量 Điêm lượng : nhấc xem nặng nhẹ ra sao. Cân nhắc, đắn đo, suy nghĩ. 

-敁揣 Điêm súy : lấy tay cầm vật gì lên, ước lượng xem nó nặng bao nhiêu. 

-敁算 Điêm toán : ước lượng, tính toán, đánh giá. 

-敁敪 Ðiêm xuyết : cân nhắc, suy tính, dùng tay ước lượng một vật nặng nhẹ. 

Cân nhắc. 

 

-玷辱 Điếm nhục : rất hổ ớn. Làm xấu hổ. 

 

-點播 Điểm bá  : tra hạt, chọ, điểm tiết mục. 

-點撥 Điểm bát  : chỉ bảo, bảo. 

-點兵 Điểm binh : xem xét quân lính, duyệt binh lính. 

-撥補 Điểm bổ  : ăn lót dạ, ăn lót lòng. 

-點指 Điểm chỉ : ấn ngón tay vào, tức lăn tay. Bảo cho biết, chỉ ra cho biết. 

-點種 Điểm chủng : tra hạt, rắc hạt. 

-點饑 Điểm cơ : ăn một ít cho đỡ đói, ăn lót dạ. 

-點名 Điểm danh  : gọi tên, điểm danh. Chỉ tên, chấm tên. 

-點頭 Điểm đầu : gật đầu. 

-點燈 Điểm đăng : thắp đèn. 

-點點 Điểm điểm : tế toái vụn vặt.  

-點交 Điểm giao  : kiểm lại cho đúng rồi bàn giao. 

-點化 Điểm hóa : chỉ điểm và cảm hóa. 
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-點火 Điểm hỏa  : châm lửa, nhóm lửa, đốt. 

-點穴 Điểm huyệt : ấn vào chỗ hiểm yếu trên thân, một kỹ thuật võ học. Chỉ 

cho chỗ đất tốt để chôn người chết. 

-點卯 Điểm mão : ngày xưa, lệ các quan làm việc từ gìờ Mão, do trưởng 

quan điểm danh.  

-點驗 Điểm nghiệm : kiểm nghiệm, soát từng cái một. 

-點染 Điểm nhiễm : gọt giũa. 

-點燃 Điểm nhiên : châm đốt, nhen lên. 

-點破 Điểm phá : vạch trần, bóc trần. 

-點發 Điểm phát : bắn tỉa, bắn từng phát một. 

-點數 Điểm số : đếm. 

-點心 Điểm tâm : ăn lót dạ. Ăn điểm tâm. Bánh điểm tâm, bánh ngọt. 

-點菜 Điểm thái  : chọn thức ăn, gọi thức ăn. 

-點收 Điểm thu : kiểm nhận. 

-點算 Điểm toán: đếm và tính toán. Xem xét và sắp đặt công việc. 

-點粧 Điểm trang : sắp xếp, them bớt, sửa sang cho đẹp mắt. 

-點滴 Điểm trích  : chút ít, từng chút, vài nét, vài điều vụn vặt. 

-點將 Điểm tướng  : chấm tên, điểm danh. 

-點子 Điểm tử : giọi, hạt. Chấm, vết. Cái chính, điểm chủ yếu. Biện pháp, 

cách làm. Nhịp. Một ít. 

-點序 Điểm tự : chữ nổi cho người mù. 

-點射 Điểm xạ : bắn tỉa, bắn từng phát một. 
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-點綴 Điểm xuyết : sửa sang tô vẽ thêm cho đẹp. Trang điểm. 

 

-冰點 Băng điểm : độ lạnh (bằng không độ) từ đó trở xuống nước đóng thành 

băng. 

-糕點 Cao điểm : bánh điểm tâm.  

-高點 Cao điểm :  điểm cao (tỷ dụ giờ cao điểm). 

-質點 Chất điểm : hạt vật chất không có thể tích. Trong vật lí học, dùng để 

thuyết minh trạng thái chuyển động của mọi vật thể. Cũng gọi là lạp tử 粒子. 

-珠點 Châu điểm : hạt trai. 

-指點 Chỉ điểm : chỉ dạy, dẫn đạo. Nghị luận, phê bình, bới lông tìm vết. 

-終點 Chung điểm : chỗ cuối cùng. 

-鐘點 Chung điểm : giờ đồng hồ (bằng 60 phút). 

-基準點 Cơ chuẩn điểm : điểm mốc 

-句點 Cú điểm : dấu chấm câu. 

-極點 Cực điểm : chỗ cao nhất. 

-逗點 Đậu điểm : dấu chấm hết câu.  

-地點 Địa điểm : chỗ, nơi chốn.  

-交點 Giao điểm : kiểm điểm tài vật và giao phó cho người tương quan.  

Chỗ gặp nhau (giữa hai đường hoặc giữa đường và bề mặt). Tỉ dụ chỗ có mâu 

thuẫn. 

-起點 Khởi điểm : điểm bắt đầu. 

-缺點 Khuyết điểm : chỗ thiếu sót. 

-檢點 Kiểm điểm : xem xét và đếm cho đủ. 
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-墨點 Mặc điểm : vết mực. 

-弱點 Nhược điểm : điều yếu kém. 

-污點 Ô điểm : vết bẩn. 

-沸點 Phí điểm : điểm sôi. 

-觀點 Quan điểm : cách nhìn sự vật hoặc vấn đề theo một lập trường nhất 

định hoặc từ một góc độ riêng. 

-早點 Tảo điểm : bánh ăn lót dạ buổi sáng.  

-小雨點 Tiểu vũ điểm : giọt mưa phùn. 

-查點 Tra điểm : tra xét, kiểm ta.  

-裝點 Trang điểm : sửa soạn, trau dồi làm đẹp bằng cách tô son điểm phấn.  

Tô chấm, sửa soạn trang sức cho đẹp. 

-優點 Ưu điểm : chỗ tốt, điểm trội hơn, phần ưu tú. 

-雨點 Vũ điểm : hạt mưa. 

 

 

掂 Điểm : cân nhắc nặng nhẹ. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 
 

1-踮 Điểm : đứng nhón gót, đứng bằng mũi chân (gót nhón lên). 

 

  Biến âm : 

 

-掂 Điêm  : cân nhắc, lấy tay cân nhắc xem đồ nặng nhẹ thế nào. Bẻ gãy. 
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-掂 Điếm : cân nhắc, lấy tay cân nhắc xem đồ nặng nhẹ, nặng chừng bao 

nhiêu 

-店 Điệm : cái then cài cử, cái chốt cửa. 

-店 Điếm : tiệm, chỗ để chứa đồ cầm đồ. Cửa hàng, nơi bày đồ vật thức ăn. 

Tiệm, hiệu, cửa hàng. Nhà trọ, lữ quán.  

-惦 Điếm : nhớ, nhớ nhung, ghi nhớ. Suy nghĩ, nhớ tới. 

 

Từ  kép : 

 

 

-撥補 Điểm bổ  : ăn lót dạ, ăn lót lòng. 

 

-掂挅 Điêm đóa : lấy tay cân nhắc xem đồ nặng nhẹ thế nào. 

 

-店主 Điếm chủ : chủ tiệm, chủ quán, chủ cửa hang. 

-店東 Điếm đông : chủ hiệu, chủ tiệm 

-店鋪 Điếm phô : cửa hàng, cửa hiệu. 

-店員 Điếm viên : người làm công ở cửa hiệu, nhân viên ở cửa hàng. 

 

-惦記 Điếm ký : nhớ, nghĩ đến, ghi nhớ trong lòng 

-惦念 Điếm niệm : nhớ, nghĩ đến, như Điếm ký. 

 

-玷辱 Điếm nhục : làm nhục, làm xấu hổ, sỉ nhục. Rất hổ thẹn đau đớn. 

-玷污 Điếm ô : vết xấu, vết bẩn. 
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-本店 Bản điếm : cửa tiệm chính, ngoài ra còn các chi nhánh nhỏ nữa. 

-布店 Bố điếm : tiệm vải. 

-支店 Chi điếm : tiệm buôn nhánh, cửa tiệm thuộc một hãng buôn lớn. 

-打店 Đả điếm : vào quán ăn uống mua bán. 

-店主 Điếm chủ : chủ tiệm, chủ quán, chủ cửa hàng. 

-客店 Khách điếm : nhà trọ. 

-零售店 Linh thụ điếm : cửa hàng bán lẻ. 

-旅店 Lữ điếm : tiệm ăn, nhà trọ bên đường. 

-茅店 Mao điếm : chòi tranh. 

-飯店 Phạn điếm : tiệm ăn, quán ăn. 

-書店 Thư điếm : tiệm sách. 

-商店 Thương điếm : hiệu buôn, cửa hàng buôn bán.  

-住店 Trụ điếm : ở nhà trọ. 

-巡店 Tuần điếm : chòi canh gác ban đêm.  

-酒店 Tửu điếm : tiệm rượu, quán bán rượu. 

 

 

 

 

恬   Điềm : yên, yên tĩnh, yên ổn, an nhiên, dửng dưng, lặng lẽ. Đạm 

bạc. Thản nhiên, bình thản, không động lòng.  
 

Đồng âm khác nghĩa : 
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1-甜 Điềm : ngọt, vị ngọt. Tốt đẹp. Say, chín, ngon. Ngủ say. 

2-湉 Điềm : nước phẳng lặng. 

3-餂 Điềm : lấy được. Dùng mưu mô mà chiếm được. 

 

Dị  âm : 

 

-舐 Để : liếm, lấy lưỡi liếm vật. Cũng đọc là thỉ. 

 

Từ kép : 

 

-恬波 Điềm ba : nước yên lặng không có sóng. 

-恬不為怪 Điềm bất vi quái : coi như không có gì lạ. Thản nhiên chẳng cho 

là lạ. 

-恬不知恥 Điềm bất tri sỉ : trơ mặt ra không biết nhục. 

-恬逸 Điềm dật : vui vẻ, yên ổn, an lạc. 

-恬淡 Điềm đạm : nhạt nhẽo, thanh đạm, dửng dưng; không say mùi đời, 

không đuổi theo danh lợi. 

-恬漠 Điềm mạc : yên tĩnh. 

-恬然 Điềm nhiên : thản nhiên. 

-恬靜 Điềm tĩnh : yên lặng. Lòng dạ yên lặng, không vui buồn giận ghét. 

-恬適 Điềm thích : an nhiên tự tại.  

-恬睡 Điềm thụy : ngủ yên, ngủ ngon. 

 

-湉湉 Điềm điềm : mặt nước phẳng lặng. Nước trôi lững lờ. 
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-甜頭 Điềm đầu : ngon ngọt. Món hời, của bở. 

-甜蜜 Điềm mật : ngọt ngào, hạnh phúc, tươi vui. 

-甜美 Điềm mỹ : ngọt ngào, thơm ngon. Vui tươi , thoải mái. 

-甜言蜜語 Điềm ngôn mật ngữ : lời ngon tiếng ngọt. 

-甜品 Điềm phẩm : mứt, kẹo, bánh ngọt. 

-甜瓜 Điềm qua : dưa bở. 

-甜泰 Điềm thái : củ cải đường. 

-甜水 Điềm thủy : nước ngọt. 

-甜睡 Điềm thụy : ngủ say. 

-甜絲絲 Điềm ti ti : món ăn ngon ngọt. Vui sướng. 

-甜味 Điềm vị : vị ngọt. 

 

-風恬浪靜 Phong điềm lãng tĩnh : gió yên sóng lặng. 

 

 

傎   Điên : điên rồ. Ngược chiều, không thuận. Rơi rụng, ngã đổ. 

Ðỉnh đầu. Gốc. Gốc ngọn, nói về sự trước và sau. Ngã nghiêng. Cùng nghĩa 

với chữ điên 癲. Cũng viết là 顚 rồ dại. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-顛 Điên : Đỉnh đầu. Đỉnh, ngọn, chóp, chỗ cao nhất. Trán. Gốc rễ.  

Họ Điên. Xóc, rung chuyển. Nghiêng ngã. Đảo lộn, chổng ngược, ngã, lật. 

Phát cuồng. Bị bệnh cuồng dại. 
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2-蹎 Điên : Té ngã, nghiêng ngả. Như chữ Điên 顛.  

3-巔 Điên  : đỉnh, ngọn, chóp, chỏm. Ðỉnh núi. Rất cao. Cũng viết 巓 

4-癲 Điên : điên, đỉên rồ, điên dại; mừng giận bất thường điên đảo hỗn độn 

gọi là điên. Tinh thần thác loạn, lời nói cử chỉ bất thường. Cách viết khác của 

chữ Điên 癲. 

5-槙 Điên : ngọn cây. Cũng viết là 槇. 

6-攧 Điên : ngã, té. Đánh rơi, làm rớt. 

 

Biến  âm : 

 

-滇 Điền  : Tỉnh Ðiền, tỉnh Vân Nam gọi là Tỉnh Ðiền. Tên gọi tắt của tỉnh 

Vân Nam 雲南. Tên hồ nước. Tên nước thời Chiến Quốc, nay ở vào tỉnh Vân 

Nam. Họ Điền. 

-搷 Điền : đánh gấp. Dơ, dương lên. 

-闐 Điền  : đầy ních, đầy ắp, đông nhiều. Đầy, chứa đầy. Đầy cửa, đầy nhà. 

-填 Điền : lấp đầy. Dồn ứ, chứa đầy. Trám vào.Viết thêm vào (trên đơn từ). 

điền tên vào, điền từ 填詞 dựa theo thanh luật âm vận để viết thêm vào. Tiếng 

trống thùng thùng. Cũng viết là 塡 Điền. Một âm là trấn. 

-瑱 Điền : đá dưới cột trụ. Ngọc che tai từ trên mũ rủ xuống hai bên của 

người đời xưa. 

-填 Điển : hết. 

 

Từ  kép : 

 

-巔末 Điên mạt :  từ đầu tới cuối. Cũng như điên mạt 顛末 
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-巔峰 Điên phong : đỉnh núi cao. 

-巔越 Điên việt : rơi rụng, bị vất bỏ. 

 

-癲狂 Điên cuồng : mất trí, rồ dại. Mạnh mẽ là, không biết suy nghĩ. Thế 

mạnh mẽ hung hăng. 

-癲癇 Điên giản : bệnh động kinh. 

 

-蹎跌 Điên điệt : té ngã. 

 

-顛簸 Điên bá : tròng trành, lắc lư, xóc. 

-顛沛 Điên bái : trốc gốc, đổ bật, nghiêng đổ. 

-顛狽 Điên bối : trôi nổi, lênh đênh. 

-顛倒 Điên đảo : đảo lộn, đảo ngược, xáo trộn. Đảo điên, rối rắm. 

-顛倒衣裳 Điên đảo y thường : quần áo xốc xếch. 

-顛顛 Điên điên : dáng lo buồn. 

-顛頓 Điên đốn : ngã té, trở ngại, không làm được. 

-顛茄 Điên già : chất hóa học Benladon. 

-顛連 Điên liên : vấp váp, gian truân. Khốn khổ. 

-顛末 Điên mạt : từ đầu đến cuối, gốc ngọn, ngọn ngành 

-顛冥 Điên minh : mù mờ, tối tăm, mê muội. 

-顛覆 Điên phúc : lật đổ, đổ nhào. Phát cuồng. 

 

-攧下水中 Điên hạ thủy trung : rơi xuống nước. 
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-填鴨 Điền áp : vịt nhồi. Nhồi cho vịt ăn. 

-填報 Điền báo : khai báo, kê khai. 

-填平 Điền bình  : san bằng, lấp cho phẳng. 

-填補 Điền bổ : bổ khuyết, bổ sung, bù vào. 

-填填 Điền điền : tiếng sấm. Dáng tràn đầy. Tràn đầy, đầy ắp. Thùng thùng, 

thì tùng. Ngay ngắn chỉnh tề. 

-填空 Điền không : lấp chỗ trống, bổ khuyết. 

-填料 Điền liệu :  vật liệu pha trộn. 

-填方 Điền phương : khối đất đá lấp. 

-填充 Điền sung : nhồi, nhét, lèn. Chèn vào chỗ trống. 

-填 寫 Điền tả : viết vào, điền vào chỗ trống. 

-填帖 Điền thiếp : chép kinh văn. 

-填星 Điền tinh : sao Thổ. 

-填詞 Điền từ : các nhà làm bài từ khúc theo quy định số chữ, số âm, câu dài, 

ngắn để viết. 

 

-闐闐 Điền điền  : vốn nghĩa là thanh thế ngựa xe đội ngũ lớn mạnh. Cũng để 

tỉ dụ dáng vẻ lớn lao, thịnh đại. 

 

-滇紅 Điền hồng : chè đen Vân Nam. 

-滇劇 Điền kịch : tuồng Vân Nam. 

-滇沔 Điền miến : dáng sông lớn. 

javascript:animation('586b');
javascript:animation('586b');
javascript:animation('586b');
javascript:animation('586b');
javascript:animation('586b');
javascript:animation('586b');
javascript:animation('586b');
javascript:animation('586b');
javascript:animation('586b');
javascript:animation('586b');
javascript:animation('586b');
javascript:animation('586b');
javascript:animation('586b');
javascript:animation('586b');
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=闐
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=闐


1003 

 

-滇池 Điền trì : tên hồ nước cũng gọi là Côn Minh trì 昆明池, ở tỉnh Vân 

Nam. 

 

-華顛 Hoa điên : đầu tóc hoa râm. 

-喜欲顛 Hỷ dục điên : mừng muốn phát cuồng. 

-山顛 Sơn điên : đỉnh núi. 

-塔顛 Tháp điên : đỉnh tháp, chóp tháp. 

-七顛八倒 Thất điên bát đảo : cuộc đời bị xáo trộn nhồi lên, hụp xuống. 

-樹顛 Thụ điên : ngọn cây.  

 

 

 

典   Điển : chuẩn mực, mẫu mực. Kinh điển, phép thường. Sự cũ, 

sách ghi các sự cũ. Viết văn dẫn điển tích ngày xưa là điển. Giữ, chủ 

trương một công việc gì gọi là điển. Cầm cố. Thế cái gì vào để vay 

gọi là điển. Phép thường. Sách được coi là mẫu mực, dùng làm tiêu 

chuẩn. Quy tắc, pháp độ, chuẩn tắc. Việc thời trước, tích cũ. Lễ nghi, 

nghi thức. Họ Điển. Quản lý, trị lý, coi sóc. Cầm, cầm cố. Văn nhã.  
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-碘 Điển : Chất điển (iodine, ký hiệu I) dùng để làm thuốc để chụp ảnh, để 

nhuộm. 

2-覥 Điển : e thẹn. Trơ. Tục dùng như điến 靦. 

 

Biến  âm : 
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-淟 Điến : đục bẩn. Xem chữ Điến niễn ở dưới. 

-腆 Điến : đầy đủ, dồi dào. Khéo, hay. Bẽn lẽn, thẹn thùng. Trơ trẽn, không 

biết xấu hổ. Ưỡn. Cũng đọc là Thiển. 

-捵 Điến : Nắn ra, căng ra. Dùng tay kéo. Lấy tay sẽ moi cho lên. Dẫn, vuốt.  

Níu, lôi, kéo. Chống, đẩy. Cạy ra, nạy. Rón rén. Cũng đọc là Điền. 

-澱 Điến : cặn bã, lắng xuống, kết tủa. Thuốc nhuộm chàm. 

-癜 Điến : bệnh nổi mụn ở trên da. 

 

 

Từ  kép : 

 

-典押 Điển áp : cầm, cầm đồ, cố, đợ. 

-典簿 Điển bạ, Điển bộ : văn thư triều đình. 

-典制 Điển chế :  phép tắc, luật lệ. Cầm đầu, quản lý. 

-典志 Điển  chí : sách chép lại các phép tắc xưa. 

-典故 Điển cố : điển lễ và thành lệ. Điển tích. Từ ngữ trong thơ văn dẫn dụng 

sự việc thời xưa hoặc có lai lịch xuất xứ. 

-典章 Điển chương : chế độ, pháp lệnh, quy chế. Phép tắc, chương pháp. 

-典當 Điển đương : cầm đồ, đem đồ vật cầm thế để lấy tiền. Tiệm cầm đồ. 

-典型 Điển hình : phép tắc xưa, thường quy. Khuôn mẫu, tiêu biểu, điển 

phạm. Nhân vật hoặc sự kiện có đủ tính cách làm đại biểu. Có đủ tính cách 

làm đại biểu. Cũng viết là Điển hình 典刑. 

-典客 Điển khách : vị sư có nhiệm vụ tiếp đãi khách tới viếng chùa. 

-典禮 Điển lễ : lễ nghi, phép tắc lễ nghi. Nghi thức long trọng. Trông coi về 

lễ nghi. Chức quan coi việc lễ nghi. 
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-典賣 Điển mại : Cầm bán. Bán tạm thời, coi như một hình thức cầm thế, để 

sau này có thể chuộc lại được.  

-典雅 Điển nhã : cao nhã không tục, thường dùng nói về văn chương. Phiếm 

chỉ sách vở tài liệu thời xưa. 

-典儀 Điển nghi : điển lễ, nghi thức. 

-典獄 Điển ngục : chức quan trông coi về các việc hình ngục. Phiếm chỉ 

quan giữ ngục. 

-典範 Điển phạm : khuôn mẫu, mẫu mực, kiểu mẫu. 

-典法 Điển pháp : phép tắc, khuôn phép. 

-典貼 Điển thiếp : bán mình làm nô bộc cho người khác để trả nợ (tục lệ thời 

cổ). 

-典試 Điển thí : quan coi thi 

-典常 Điển thường : phép tắc thường ngày phải theo, đạo thường, thường 

quy. 

-典籍 Điển tịch : sổ sách, điển chương. Sách xưa, sách cổ điển.  Cũng gọi là 

Đồ thư 圖書. Tên chức quan coi giữ đồ thư. 

-典座 Điển tọa :vị sư có trách nhiệm coi chín việc về chỗ nằm, chỗ ngồi 

(trong chùa).  

-典祀 Điển tự : quan coi việc cúng tế. 

-典物 Điển vật : đem đồ đi cầm để thế lấy tiền. 

 

-淟涊 Ðiến niễn : vẩn đục, dơ dáy, đục, dơ, không tươi sáng. 

-淟濁 Điến trọc : ô uế, bẩn thỉu. 
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-腆儀 Điến nghi : đầy đủ, dồi dào, phong thịnh. 

 

-捵麵 Điền miến : kéo mì sợi. mì sợi. 

 

-澱粉 Điến phấn : lấy phấn hoà vào nước cho nó lắng đọng lại. 

 

-癜風 Điến phong : bệnh ở trên da có mọc những mụn nhỏ. 

 

 

-恩典 Ân điển : ân huệ vua ban cho bầy tôi hoặc nhân dân. Phiếm chỉ ân huệ. 

Phiếm chỉ thi ân. 

-百科辭典 Bách khoa từ điển : bộ từ điển tóm lược các kiến thức về khoa 

học, kỹ thuật, văn chương, nghệ thuật. Tương tự: Bách khoa toàn thư 百科

全書. 

-邦交典例 Bang giao điển lệ : tên một bộ sách của Phạm Đình Hổ thời 

Nguyễn sơ nói về các phép tắc trong việc giao thiệp giữa các quốc gia. 

-古典 Cổ điển : chế độ phép tắc thời cổ. Sách vở thời xưa lưu truyền lại. Điển 

cố, tích cổ. Theo phong cách truyền thống thời quá khứ. 

-引經據典 Dẫn kinh cứ điển : trích dẫn kinh, y cứ vào sách làm mẫu mực. 

-用典 Dụng điển : dùng điển cố.  

-會典 Hội điển : sách ghi chép phép tắc luật lệ của một triều đại. Chẳng hạn 

Quốc triều hội điển, soạn xong năm 1776, chép luật lệ triều Lê. 

-慶典 Khánh điển : lễ mừng long trọng thịnh đại. 

-經典 Kinh điển : hình dung chế tác hay đẹp, có thể lưu truyền lâu dài, trở 

thành khuôn mẫu cho đời sau. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu_ndv.php?unichar=%E8%85%86
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu_ndv.php?unichar=%E8%85%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BE%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BE%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%9C
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu_ndv.php?unichar=%E7%99%BE
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu_ndv.php?unichar=%E7%99%BE
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu_ndv.php?unichar=%E5%85%A8
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu_ndv.php?unichar=%E5%85%A8
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu_ndv.php?unichar=%E5%BC%95
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu_ndv.php?unichar=%E5%BC%95
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu_ndv.php?unichar=%E6%93%9A
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu_ndv.php?unichar=%E6%93%9A
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=用
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=用


1007 

 

-梵典 Phạn điển : sách vở của nhà Phật. 

-法典 Pháp điển : bộ sách ghi chép đầy đủ luật lệ của quốc gia. 

-國典 Quốc điển : phép tắc chỉ luật lệ chung của một nước. Chỉ chung các 

sách vở ghi chép việc tổ chức của một nước. Cuộc lễ lớn của một nước. 

-操典 Thao điển : điều lệ tập luyện. 

-盛典 Thịnh điển : lễ lớn. 

-辭典 Từ điển : văn từ điển nhã. Bộ sách công cụ dùng để tra âm nghĩa từ 

ngữ. 

-字典 Tự điển : bộ sách dùng để tra âm nghĩa từng chữ.  

 -出典 Xuất điển : cầm đồ, đem đồ vật cầm thế để lấy tiền. Chỉ xuất xứ của 

điển tích. 

 

-把袖子捵出長 Bả tụ tý điến : kéo tay áo ra  . 

 

-白癜風 Bạch điến phong : bệnh ngoài da, da lan từng mảng trắng. Cũng gọi 

là “bạch ban” 白斑. 

-紫癜風 Tử điến phong : bệnh ở ngoài da mọc nốt nhỏ có mầu đỏ tía. 

-沉澱 Trầm điến : lắng đọng, chìm xuống đáy. 

-越捵越長 Việt điến việt trường : càng kéo càng dài ra. 

 

 

殄   Điển : hết, dứt. Làm hết, diệt sạch, phá sạch, dứt, tận. Khéo, hay. 

Tốt lành. Cùng nghĩa với chữ điễn 腆. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 
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1-紾 Điển : chuyển động, vặn, xoán, Turns or twist; a switch. 

 

Biến âm : 

 

-紾 Điến : nhám thô, không trơn bóng.    

 

Từ  kép :  

 

-殄滅 Điển diệt : diệt hết. 

-殄沌 Điển độn : đục ngầu. 

 

-紾抱 Điến bão : xoắn vặn ngược lại. 

 

-暴殄天物 Bạo điển thiên vật : tàn hại hết của trời. 

 

 

殿  Điến : trấn định, yên tĩnh. Đi sau quân cũng gọi là điến. Xét công 

thua kém người gọi là điến. Sảnh đường cao lớn (thường chỉ chỗ vua 

chúa ở, chỗ thờ thần thánh). Cuối, sau cùng. Trấn định, trấn thủ, bảo 

vệ. Kết thúc, chấm dứt. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-澱 Điến : cặn, cặn nước. Kết tủa. Dạng sóng nước. Lóng nước. Lấy phấn 

hòa vào nước cho nó lắng đọng Thuốc nhuộm chàm. Lắng xuống.  

2-癜 Điến : chứng điến. Bệnh ngoài da mọc nốt nhỏ, lâu thành từng mảng, có 

màu trắng hay màu tía. 
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Biến  âm : 

 

-殿 Điện : cung đền, nhà cao lớn. Nhà vua ở gọi là điện, chỗ thờ thần thánh 

cũng gọi là điện.  

 

Từ  kép : 

 

-殿下 Điện hạ : tiếng tôn xưng Thái tử và các Hoàng tử, Vương hầu, tiếng 

xưng hô vua chư hầu. 

-殿後 Điện hậu : sau cùng, sau chót, đoạn hậu. Đội quân đi sau cùng. Hạng 

bét, cuối bảng. 

-殿屎 Điện hi : tiếng rền rầm. 

-殿元 Điện nguyên : người đỗ đầu khoa thi trên điện, tức đỗ đầu thi đình. 

-殿軍 Điện quân : quân ở sau cùng. Cùng nghĩa với chữ Hậu quân 後軍 

 -殿試 Điện thí : vua tự ra đề thi cho các sĩ tử ngay dưới điện đình, tức kỳ thi 

đình. 

-殿軍 Điến quân : quân đi sau cùng để bảo vệ toàn quân, hậu quân 後軍. 

-殿最 Điến tối : người có công trạng đầu gọi là tối, người có công trạng sau 

là điến. 

 

-澱粉 Điến phấn : lấy phấn hòa vào nước cho nó lắng đọng. 

 

-宮殿 Cung điện : phòng ốc chỗ ở của đế vương. 

-佛殿 Phật điện : đền thờ Phật. 

-白癜 Bạch điến : bệnh ngoài da mọc nốt nhỏ, lâu thành từng mảng, có màu 

trắng. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=殿
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=殿
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=軍
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=軍
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=佛
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=佛
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 -沉澱 Trầm điến : lắng đọng. 

-紫癜 Tử điến : bệnh ngoài da mọc nốt nhỏ, lâu thành từng mảng, có màu tía. 

 

 

田  Điền : ruộng, nơi trồng lúa; ruộng đất cầy cấy được gọi là điền. 

Ði săn. Trống lớn. Mỏ. Trống lớn. Làm ruộng, canh tác, trồng trọt. 

Họ Điền. Agricultural land; cultivated land; field; rice-field. To hunt 

game. A Chinese family name. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-佃 Điền : làm ruộng. Ði săn. Người cho thuê ruộng hoặc làm ruộng trên đất 

của người khác. Cho thuê ruộng hoặc đi làm ruộng thuê. Trồng trọt, canh 

chủng. To till; lease; hunt. 

2-畂 Điền  : làm ruộng. Săn bắn. 

3-鈿 Điền : cái bông bèo. Một thứ làm bằng vàng, trên cắm lông con chả, 

dùng làm đồ trang sức đầu của đàn bà. Vật trang sức hình hoa khắc hoặc khảm 

bằng vàng bạc châu báu. Đồ trang sức chế bằng vỏ sò, vỏ ốc... Tiền (tiếng 

người Ngô 吳) . Khảm (dùng vàng, bạc, xà cừ ... khắc lên đồ vật để trang sức). 

Được trang sức bằng vàng bạc châu báu. Cũng đọc là Điến.Filagree, enamel, 

inlaid work. 

4-畋 Điền : làm ruộng. Săn bắn.  

5-甸 Điền : săn bắn. Sản vật nơi đồng ruộng. Trị lý, cai trị, sửa sang. Khu 

ngoài, cõi ngoài, vùng quanh thành quách của nhà vua. The imperial domain; 

to rule, cultivate. 

6-沺 Điền : sông rộng. Dáng nước mênh mông, không thấy đâu là bờ bến. 

 

Biến  âm : 

 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=沉
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=沉
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=吳
javascript:animation('754b');
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-甸 Điện: khu, cõi. Vùng quanh thành của nhà vua cách 500 dặm gọi là điện. 

Thuế điện, một thứ thuế ruộng ngày xưa. Tên chức quan coi về việc ruộng 

nương.  

 

Dị  âm : 

 

-疊 Điệp : Trùng điệp, chồng chất. Thu thập, thu xếp. Xếp, gấp. Vang dội, 

rúng động. Đập nhẹ, gõ. Thếp, chồng (giấy, văn kiện). Tầng, lớp (núi, đèo). 

Nhiều tầng, nhiều lớp, chập chồng. Trùng lập, tới tấp nhiều lần. Sợ hãi. 

Repeat, duplicate; repetitious .Pile up. 

 

 

Từ  kép : 

 

-田埂 Điền canh : bờ ruộng. Ridges between plots of farm land. 

-田主 Điền chủ : thần ruộng. Người có nhiều đất ruộng. Landlord (of an 

agricultural land). 

-田野 Điền dã : đồng ruộng. Countryside, open country. 

-田單 Điền đan : văn tự, bằng khoán ruộng. Title deeds. 

-田頭 Điền đầu : người quản lý đất ruộng. A manager of agricultural lands. 

-田地  Điền địa : ruộng đất, ruộng nương. Agricultural land. Position; 

condition; state of affairs. 

-田田 Điền điền : tiếng động ầm ầm. Healthy, beautifully green (of ponds, 

fields). 

-田家 Điền gia : gia đình nông dân. A farming family;  a peasant family. 

-田間 Điền gian : đồng ruộng. In the field. 

-田者 Điền giả :người làm ruộng. Husbandman. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=田
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=田
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-田假 Điền giả : nghỉ việc để về làm ruộng. Ngày xưa học trò đi học, tới 

ngày mùa thì được nghỉ để về gặt hái lúa. 

-田雞 Điền kê : con ếch, gà đồng. Chim bìm bịp. Frog. 

-田客 Điền khách : người cày thuê ruộng cho điền chủ. 

- 田 器 Điền khí : dụng cụ để làm ruộng. Agricultural tools; farming 

implements. 

-田徑 Điền kinh, Điền kính : chỉ các môn vận động thể thao, gồm khoảng ba 

mươi loại: chạy đua, nhảy xa, ném tạ, v.v. Đường nhỏ bên bờ ruộng. 

-田獵 Điền lạp (liệp) : săn bắn. Đi săn. To hunt game. 

-田鷚 Điền liêu : chim sẻ đồng. 

-田螺 Điền loa : ốc rạ, ốc. A mud snail; a pond snail. 

-田夫 Điền phu : người nông phu lớn tuổi, người làm ruộng già lão. Farmer; 

husbandman.  

-田父 Điền phủ : ông già làm ruộng. Old farmer; aged farmer. 

-田賦 Điền phú : thuế ruộng đất thời phong kiến. Taxes on agricultural lands. 

-田鳧 Điền phù : chim le le. 

-田産 Điền sản : của cải ruộng nương. 

-田作 Điền tác : nghề nông, nông nghiệp. Husbandry, make; work; compose, 

write; act, perform.  

-田心 Điền tâm : ruộng tâm (chữ nhà Phật chỉ tấm lòng). The heart, moral 

field. 

-田土 Điền thổ : đất ruộng, ruộng đất. 

-田鼠 Điền thử : chuột đồng. The field mouse, mole. 

-田租 Điền tô : thuế ruộng. Land rental paid by a tenant farmer.  
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-田宅 Điền trạch : ruộng nương nhà cửa. 

-田賽 Điền trại : thi đấu điền kinh. Field events. 

-田莊 Điền trang : đồn điền. A farmhouse; a farmstead. 

-田疇 Điền trù : đồng ruộng, ruộng đất. 

-田字面 Điền tự diện : mặt vuông chữ điền. 

-田園 Điền viên : ruộng vườn, nông thôn. Fields and gardens. Rural pastoral; 

bucolic. 

-田車 Điền xa : loại xe dùng trong việc săn bắn thời cổ. 

-田舍 Điền xá : ruộng đất và nhà cửa. Nhà ở giữa ruộng đất. A farmhouse. 

-田舍翁 Điền xá ông : người nhà quê. 

 

-佃户 Điền hộ : người làm ruộng thuê (tá điền).  A husbandman, laborer. 

-佃農 Điền nông : nông dân không có ruộng phải đi cày thê cho điền chủ. 

-佃作 Điền tác : việc làm ruộng. 

 

-鈿盒 Điền hạp : hộp khảm (xà cừ, vàng, bạc, v.v.). 

-鈿 車 Điền xa : trang trí xe bằng hoa văn nạm vàng. 

-畋獵 Điền liệp : săn bắn. 

 

-沺沺 Điền điền : sông rộng không thấy bờ. 

 

-甸甸 Điền điền : tiếng xe ngựa chạy. 

 

javascript:animation('8cfd');
javascript:animation('7587');
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=佃
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http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=佃
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=佃
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=鈿
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=鈿
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http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=畋
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-甸候 Điện hầu : các chư hầu ở xa kinh thành. 

-甸子 Điện tử : bãi cỏ chăn. 

 

-疊皷 Điệp cổ : đánh cái trống nhỏ. 

-疊基 Điệp cơ : việc nguy hiểm. 

-疊被 Điệp bị : xếp chăn. 

-疊浪 Điệp lãng : sóng chập trùng. 

-疊序 Điệp tự : chữ trùng điệp, chữ láy. 

-疊韻 Điệp vận : cùng vần, láy vần. Chữ trùng âm, cùng một âm đọc. 

-疊衣服 Điệp y phục : xếp quần áo. 

 

-恩田 Ân điền : ruộng ơn, tiếng nhà Phật, chỉ việc phụng dưỡ , vì 

phụng dưỡ ấy vào ruộ ợc hưởng phúc. 

-薄田 Bạc điền : ruộng xấu. 

-寶田 Bảo điền : ruộng quý, chỉ sách vở. Do câu của Đỗ Mạnh đời Tấn dạy 

con: “ Kinh sử ngô gia chi điền”. Nghĩa là kinh sử tức ruộng nương của nhà 

ta. 

-駢田 Biền điền : la liệt, tiếp nối. 

-耕田 Canh điền : cày ruộng. 

-求田問舍 Cầu điền vấn xá : chỉ biết mua sắm nhà cửa ruộng vườn, không 

có chí hướng cao xa. 

-賑田 Chẩn điền : ruộng đất để dự bị việc chẩn cứu. 

-公田 Công điền : ruộng của quốc gia. Public  farm. 

-鹽田 Diêm điền : ruộng muối, mỏ muối. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=疊
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=疊
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=疊
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=疊
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%96%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%96%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%8D
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=鹽
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-營田 Doanh điền : làm ruộng. Khai khẩn đất hoang, tụ dân lập ruộng. 

-度田 Đạc điền : đo ruộng. 

-丹田 Đan điền : tiếng của các đạo gia, chỉ phần bụng ở phía dưới rốn 

khoảng một tấc rưỡi đến ba tấc ta. 

-屯田 Đồn điền : lập trại đóng quân và cho lính khai khẩn đất hoang thành 

ruộng mà cầy cấy để tự túc. Một phương thế dưỡng quân lâu dài ngày xưa, mà 

không làm hao tốn công quỹ. Ngày nay ta lại hiểu là khu đất lớn trồng cây. 

-銅鈿 Đồng điền : tiền đồng. 

-旱田 Hạn điền : ruộng khô. Dry land, farm for wheat, cotton, other than 

rice. 

-荒田 Hoang điền : ruộng bỏ không không canh tác. 

-墾田 Khẩn điền : cày cấy ruộng đất. 

-藍田 Lam điền : tên núi thuộc tỉnh Thiểm Tây, tương truyền nơi đây có 

nhiều ngọc. 

-螺鈿 Loa điền : đồ khảm xà cừ, đồ làm bằng vỏ sò, vỏ ốc. 

-良田 Lương điền : ruộng tốt. Good farm. 

-力田 Lực điền : đem sức ra mà làm ruộng 

-煤田 Môi điền : mỏ than. 

-義田 Nghĩa điền : thửa ruộng mà hoa lợi dùng để giúp đỡ người nghèo, theo 

đạo phải. 

-硯田 Nghiễn điền : cái nghiên dùng để mài mực viết coi như thửa ruộ ý 

nói dùng văn chương làm sinh kế, cũng như người nông dân sống nhờ ruộng 

đất. 

-爾田 Nhĩ điền : ruộng tư, ruộng của người dân. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=銅
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-沃田 Ốc điền : ruộng mầu mỡ. 

-肥田 Phì điền : ruộng tốt, mầu mỡ. 

-福田 Phúc điền : ruộng phước, ý nói thửa ruộng trồng may mắn tốt lành. 

Tiếng nhà Phật, chỉ sự cung dưỡng Phật và đối xử tốt với mọi người, sau sẽ 

được hưởng may mắn tốt lành (cũng như gieo may mắn tốt lành vào ruộng để 

sau được hưởng vậy). 

-官田 Quan điền : ruộng công, của triều đình, nhà nước. Cũng như: Công 

điền 公田. 

-畇田 Quân điền : chia ruộng đất đồng đều cho dân. 

-歸田 Quy điền : trở về làm ruộng, chỉ sự từ quan. 

-桑田 Tang điền : ruộng dâu, nương dâu. Mulberry field. 

-桑田蒼海 Tang điền thương hải : ruộng dâu biến thành biển xanh, chỉ sự 

thay đổi ở đời không có gì là bền vững. 

-借田 Tá điền : người thuê ruộng của người khác để cày cấy. Người cày 

thuê. 

-祭田 Tế điền : ruộng công dành riêng, cấy lúa lấy gạo cúng tế. 

-石田 Thạch điền : ruộng không canh tác được. 

-水田 Thủy điền : đồng lúa. Paddy field.   

-籍田 Tịch điền : ruộng do vua hay các quan thay mặt vua, đích thân ra cày 

cấy để làm gương, khuyến khích nông nghiệp. 

-井田 Tỉnh điền : phép chia ruộng ở Trung Hoa thời xưa, thành 9 khu như 

hình chữ Tỉnh 井, 8 khu xung quanh chia cho 8 nhà cày cấy riêng, khu ở giữa, 

gọi là công điền, do 8 nhà họp lại cày cấy để đóng thuế cho triều đình. 

-澤田 Trạch điền : ruộng có nước. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%AC
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=井
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-祀田 Tự điền : ruộng cày cấy để lấy hoa lợi dùng vào việc cúng tế trong 

làng. 

 

-銅鈿 Đồng điền : tiền đồng. 

-螺鈿 Loa điền : đồ khảm xà cừ, đồ làm bằng vỏ sò.. 

-車鈿 Xa điền : tiền xe. 

 

-帛疊 Bạch điệp : tên một loại lụa trắng quý thời xưa. 

-打疊 Đả điệp,摺疊 Tập điệp: thu nhặt. 

-疊床架屋 Điệp sàng giá ốc : trùng lập, chồng chất lên nhau. Lập đi lập lại 

(để nhấn mạnh). 

-層疊 Tằng điệp : chồng chất nhiều tầng. 

-重疊 Trùng điệp : nhiều lớp chồng chất. 

-重巖疊嶂 Trùng nham điệp chướng : núi non chập trùng. 

 

 

喋   Điệp : nói nhiều, nói luôn miệng. Dẫm lên.  

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-鍱 Điệp : lá kim khí (đồng, sắt). 

2-堞 Điệp : cái tường ngắn trên thành. Tường ngắn hình răng trên thành. 

3-牒 Điệp : điệp, một lối văn thư của nhà quan. Tức là cái trát hay tờ trình 

bây giờ. Gia phả, sách chép dòng dõi gia tộc. Phả điệp, sách biên chép thế hệ 
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nhà vua gọi là ngọc điệp 玉牒. Thẻ tre hoặc mảnh gỗ mỏng dùng để viết ngày 

xưa.  

4-渫 Điệp : dáng sóng nước chảy. 

5-碟 Điệp : cái đĩa. Cái mâm nhỏ. Vật thể có hình như cái đĩa. 

6-蝶 Điệp : con bươm bướm. 

7-諜 Điệp : rình mò, rình xét, rình rập. Quân do thám, điệp báo. Quân trang bị 

nhẹ, khinh binh. Sổ bạ, sách ghi chép. Thao thao, nói không dứt. Dò xét, 

người đi dò thám quân lính bên giặc gọi là điệp, tục gọi là tế tác 細作. Cùng 

nghĩa với chữ điệp 喋 nhiều lời. Cùng nghĩa với chữ điệp 牒 

8-褋 Điệp : áo đơn. Cái áo may một lần vải. 

9-蹀 Điệp : dẫm, xéo, đạp. Bước lên, bước đi, dẫm lên. 

10-艓 Điệp : thuyền nhỏ mà nhẹ. 

11-鰈 Điệp : cá điệp, cá bơn, thứ cá mắt dính liền nhau lệch về bên hữu. Một 

tên là vương dư ngư 王餘魚. Cũng có tên là tị mục ngư 比目魚. 

12-揲 Điệp : theo số mà phân chia ra. Dùng tay mà đếm vật. Đập, nện. Xếp, 

gấp lại. Cũng đọc là Thiệt : dùng tay mà đếm vật. Ngày xưa, đếm cỏ thi để bói cát 

hung.  

13-楪 Điệp : cái thang giường. 

14-惵 Điệp : sợ hãi. 

15-渫 Điệp : song nước liên tiếp. Rơi lã chã. 

 

Từ  kép : 

 

-喋喋 Điệp điệp : thao thao, lem lém, nói không dứt. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=喋
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=喋


1019 

 

-喋血 Điệp huyết : đẫm máu (giết người nhiều, giẫm lên máu mà đi). Cũng 

viết là: 蹀血, 啑血. Đổ nhiều máu; giết nhiều người. 

 

-諜報 Điệp báo : làm gián điệp trong quân đội. 

-諜員 Điệp viên : người dò xét tình hình bên địch. 

 

-蝶骨 Điệp cốt : xương bướm. 

-蝶夢 Điệp mộng : giấc mộng hóa thành bướm, ví dụ với việc không có thật. 

Nói tới tích Trang Chu nằm mơ hóa thành bướm. 

-蝶泳 Điệp vịnh : bơi trườn, kiểu bơi  như bướm đập cánh. 

 

-牒報 Điệp báo : giấy tờ của vua hay của chính quyền, nói cho dân chúng 

biết việc gì. 

-牒文 Điệp văn : bài nói chuyện của chính quyền với dân chúng về vấn đề gì. 

Cùng nghĩa với Thông điệp. 

 

-碟子 Điệp tử : cái đĩa. Cái mâm nhỏ. 

-蹀躞 Điệp tiệp : đi bước nhỏ. Đi đi lại lại. Đi chầm chậm. Cũng viết Điệp 

điệp 蹀蹀. 

 

-諜諜不休 Điệp điệp bất hưu : nói luôn mồm không thôi. 

 

-苕秀 Điều tú : trẻ con thông minh xinh đẹp, ý nói như hoa lau một ngọn đã 

nứt ra hoa vậy. 

 

-案牒 Án điệp : giấy tờ việc quan. 
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-玉牒 Ngọc điệp : sách biên chép thế hệ nhà vua. 

-通牒 Thông điệp : văn thư hai nước trao đổi ý kiến hoặc từ một nước thông 

báo cho nước kia.  

-最後通牒 Tối hậu thông điệp : tối hậu thư. 

 

-蝴蝶 Hồ điệp : con bươm bướm. 

-蛺蝶 Kiệp điệp : tên một loài bướm. 

-蜂蝶 Phong điệp : ong và bướm. Ngày xưa thường mượn dùng chỉ người 

làm trung gian môi giới chuyện trăng gió. Chỉ người tìm hoa hỏi liễu ham mê 

nữ sắc.  

-蜂媒蝶使 Phong môi điệp sứ : ong bướm bay múa trong hoa. Tỉ dụ trai gái 

tụ hội gặp gỡ nhau hoặc người truyền đưa thư từ.  

 

-間諜 Gián điệp : quân do thám. 

-簡劄 Giản tráp : thư tín, công văn. 

 

-使蝶 Sứ điệp  : bướm trao tin, chỉ thư từ trao đổi trai gái. 

-飛碟 Phi điệp : đĩa bay. 

-光碟 Quang điệp : đĩa CD, DVD, Blu-ray... optical disc. 

 

-躡蹀 Niếp điệp : bước gần. 

-躞蹀 Tiệp điệp : đi bước ngắn, lững thững.  Bồi hồi, quẩn quanh quyến 

luyến. 
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-唼喋 Xiệp điệp : tiếng loài chim nước (đàn le, đàn nhạn) hoặc loài cá mổ, 

đớp ăn. Nói khẽ. Bôn tẩu, rảo bước. 

 

 

慴 Điệp : sợ, khiếp. Thu phục, nhiếp phục. Cũng có khi đọc là chữ 

Triệp. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-褶 Điệp : áo kép. Áo hai lớp trong và ngoài, không có bông tơ ở giữa. Áo 

may từ 2 lần vải trở lên. Một âm là triệp. Gấp nếp. Một âm nữa là tập. Quần 

cưỡi ngựa. 

 

 

軼  Điệt : thay đổi, luân lưu. Vượt lên, phi thường, siêu việt. Xung 

đột, đột kích. Thất lạc. Chạy trốn.  Excel. Lost, missing. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-迭 Điệt : đắp đổi, thay đổi phiên, luân phiên,  lần lượt. Xâm lấn. Sổng ra. 

Ngừng, thôi. Kịp, đạt tới. Mất, thoát mất. Nhiều lần, liên tiếp. 

2-昳 Điệt : mặt trời xế bóng. Xế chiều (lúc mặt trời ngả về Tây). The setting 

sun. 

3-瓞 Điệt : thứ dưa nhỏ. Dài dặc. 

4-眣 Điệt : mắt lác. Prominent eyes¸ squinting eyes.  

5-镻 Điệt : tên một loại rắn độc. Chỉ chung loài rắn độc. 
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6-跌 Điệt : ngã, té. Sụt giá, xuống giá. Giậm chân. Đè nén (cách hành văn). 

Sai lầm, lỡ lầm. Đi mau. Tục gọi văn chương cố ý làm cho khó hiểu, trúc trắc. 

Fall down. 

7-佚 Điệt : lần lượt, thay đổi nhau. 

8-胅 Điệt : sai khớp xương, khớp xương lòi ra. 

 

Dị âm :  

-軼 Dật : vượt qua, siêu việt. 

-佚 Dật : ở ẩn, lánh đời. Yên vui, an lạc. Trốn chạy, đào vong. 

-昳 Diễm : đẹp, tốt. 

 

Từ  kép : 

 

-跌交 Điệt giao : ngã. 

-跌價 Điệt giá : sụt giá,mất giá. Fall in price. 

-跌倒 Điệt đảo ngã nhào, té nhào. 

-跌蕩 Ðiệt đãng : sấc lấc, hành vi phóng túng, không giữ phép tắc. Hình 

dung văn chương đè nén, cô đọng, đốn tỏa, ba chiết. Cũng viết là điệt 

thảng 跌踼. 

-跌蹏 Điệt đề : vội vội vàng vàng, tất bật. 

-跌落 Điệt lạc : ngã,rơi, rụng. Hạ giá, sụt giá, mất giá. Drop, fall. 

-跌水 Điệt thủy : nước rút, mực nước sụt xuống thình lình. Đập nước. 

-跌足 Điệt túc : hụt chân, hẫng chân. 

-跌傷 Điệt thương : ngã đau.  

   

javascript:animation('4f5a');
javascript:animation('4f5a');
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B7%8C
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B7%8C
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=跌
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=跌


1023 

 

-迭遭挫敗 Điệt tao tỏa bại : liên tiếp gặp phải thất bại. 

-迭次 Điệt thứ : nhiều lần. 

-迭為賓主 Điệt vi tân chủ : thay nhau làm chủ và làm khách 

 

-軼群 Dật quần : hơn hẳn mọi người. 

-軼事 Dật sự :  sự thất lạc, sách không thấy chép, chỉ nghe thấy di truyền lại. 

-軼材 Dật tài : nhân tài phi thường. 

 

-佚遊 Dật du : chơi bời phóng túng. 

-佚樂 Dật nhạc : nhạc phóng đãng, buông lung 

-佚女 Dật nữ . 

-佚書 Dật thư : sách cổ đã thất tán. 

 

-更迭 Canh điệt :  thay đổi, thay phiên nhau. 

-忙不了迭 Mang bất liễu điệt : vội quá, quá vội vàng. 

 

-道軼百王 Đạo dật bách vương : đạo cao vượt cả trăm vua trước. 

 

-淫則生佚 Dâm tắc sanh dật : quá độ thì sinh ra lầm lỗi. 

-散佚 Tán dật :  tán thất, thất lạc. 

 

-昳麗 Diễm lệ : tươi đẹp. 

-瓜瓞 Qua điệt : tỉ dụ con cháu đông đúc phồn thịnh, nối dõi lâu đời. 

 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BF%AD
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BF%AD
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8C%AB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8C%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BF%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BF%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B3%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B3%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BB%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BB%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BB%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BB%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BB%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BB%BC
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BD%9A
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BD%9A
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BD%9A
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BD%9A
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BD%9A
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BD%9A
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9B%B4
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9B%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BE
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B7%AB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B7%AB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%94%9F
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%94%9F
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%95%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%95%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%98%B3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%98%B3
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=瓜
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=瓜


1024 

 

 

 

侄 Điệt : cháu. Cứng. Nephew. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-垤 Điệt : đống đất nhỏ. Đống đất do kiến đùn. 

2-姪 Điệt : cháu, con của anh hay em, tiếng xưng hô đối với chú bác. Tiếng tự 

xưng với người lớn tuổi. Người đi theo cô dâu về nhà chồng. 

Tiếng gọi con của bạn bè mình. 賢姪 Hiền điệt, 世姪 Thế điệt. Tiếng tự xưng 

đối với bậc tuổi tác tương đương với cha mình. 

3-耊 Điệt : già tám mươi gọi là điệt. Tuổi cao, tuổi lớn.  Phiếm chỉ người già, 

người cao tuổi. 

4-絰 Điệt : Thứ gai để làm đồ tang. Mũ gai, thắt lưng gai đều gọi là điệt. 

5-耋 Điệt : Cũng như chữ điệt 耊. 

6-蛭 Điệt : con đỉa. 

7-咥 Điệt : cắn, gặm. Dùng răng mà cắn. 

 

Dị âm : 

 

-咥 Hí : cười lớn tiếng. 

 

 

Từ  kép : 

 

-侄兒 Điệt nhi : cháu 

-侄女 Điệt nữ : cháu gái. 
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-侄婦 Điệt phụ : cháu dâu. 

-侄孫 Điệt tôn : cháu trai (gọi bằng ông bác, ông chú, ông cậu, ông trẻ). 

-侄子 Điệt tử : cháu trai. 

 

-姪女 Điệt nữ : cháu gái, cũng như chữ Điệt nữ 侄女. 

-姪女婿 Điệt nữ tế: cháu rể. 

-姪子 Điệt tử : cháu trai, cũng như chữ Điệt tử 侄子. 

-表姪 Biểu điệt : cháu họ, tức là con của Biểu huynh đệ 表兄弟 hoặc Biểu tỉ 

muội 表姊妹. 

-姪婦 Điệt phụ : vợ cháu mình, tức cháu dâu. Cũng gọi là Điệt nhi tức phụ 

姪兒媳婦. 

 

-賢姪 Hiền điệt : tiếng gọi con của bạn bè mình. 

-令姪 Lệnh điệt : tiếng tôn xưng cháu trai người khác. 

-世姪 Thế điệt :  tiếng tự xưng đối với bậc tuổi tác tương đương với cha 

mình. 

 

-蟻垤 Nhị điệt : đống đất kiến đùn. 

-丘垤 Khâu điệt :  gò đống. 

-馬蛭 Mã điệt : con đỉa lớn, tục gọi là Mã hoàng 馬蝗. 

-水蛭 Thủy điệt : con đỉa. 

 

-首絰 Thủ điệt : mũ tang đội trên đầu. 
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-腰絰 Yêu điệt : sợi dây gai (để tang) buộc (thắt) ở lưng. 

 

蛁  Điêu : con ve. Pomponia maculatiocollis. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-貂 Điêu: một loại chồn đen ở vùng Tây-bá-lợi-á, hay loài chuột to (chuột 

điêu, chồn mactet) như con rái cá, đuôi to lông rậm dài hơn một tấc, sắc vàng 

và đen, sinh ở xứ rét, da nó làm áo mặc rất ấm, nên rất quý báu. Lối phục sức 

nhà Hán, mũ của quan Thị-trung thường-thị đều cắm đuôi con điêu, đúc con 

ve vàng đeo vào cho đẹp, vì thế gọi các kẻ quyền quý là 珥貂 Nhị điêu  . Họ 

Điêu.  The sable; the marten; mink. Genus Mates 

2-鼦 Điêu : con chồn. Cũng như chữ Điêu 貂. 

 

Biến  âm : 

 

-迢 Điều : xa xôi, xa lắc, dằng dặc. 

-齠 Điều : trẻ con mới thay răng sữa. Thuộc thời kỳ ấu thơ. Trẻ còn để tóc trái 

đào rủ trước trán.   

-苕 Điều : cây lăng tiêu. Hoa lau, cành nứt nở ra hoa, không có bầu có cánh. 

Nay ta gọi trẻ con thông minh xinh đẹp là 苕秀 Điều tú : trẻ con thông minh 

xinh đẹp, ý nói như hoa lau một ngọn đã nứt ra hoa vậy. Người ta lại dùng 

những cánh nó làm chổi gọi là 苕帚 Điều trửu. Ta quen đọc là chữ thiều. 

-笤 Điều : cái chổi tre. 

 

Dị  âm : 

 

-鞀 Đào : cái trống cơm.  

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%85%B0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%85%B0
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=珥
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=珥
javascript:animation('9f26');
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=貂
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Từ  kép : 

 

-蛁蟟 Điêu liêu : một loài ve sầu có thân dài chừng một tấc, màu lục, có vằn 

đen, xuất hiện trong tháng 7-8 

 

-貂皮 Điêu bì : da chuột điêu, da chồn mactet. Sable skin (fur); mink 

-貂裘 Điêu cầu : lông chuột điêu, lông chồn mactet. 

-貂裘換酒 Điêu cầu hoán tửu : đem lông chuột điêu đổi lấy rượu. 

-貂璫 Điêu đang : hoạn quan. A eunuch. 

-貂熊 Điêu hùng : chồn gulô. 

-貂鼠 Điêu thử : con chồn. Cái quạt làm bằng đuôi chồn. A fan made of 

sable tails. 

-貂寺 Điêu tự : hoạn quan. Cũng như chữ Điêu đang. A eunuch. 

-貂羽 Điêu vũ : lông chồn. The fur of sable. 

 

-苕苕 Điều điều : xa xăm. 

-苕帚 Điều trửu : lấy hoa lau kết thành chổi quét nhà. 

 

-笤帚 Điều trừu : cái chổi quét nhà. 

 

-迢遙 Điều dao : xa thăm thẳm. 

-迢遙 Điều diêu, 迢迢 Điều điều, 迢遠 Điều viễn: đều có nghĩa là xa xôi cả. 

-迢遰 Ðiều đệ : xa xôi không biết tin tức nhau. Có khi viết là 迢遞. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=貂
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-迢迢 Điều điều : xa xôi, xa lắc, triền miên. Dằng dặc, dài lâu. Cao vót, chót 

vót. 

 

-齠年 Điều niên : tuổi thơ, ấu niên. 

-齠齔 Điều sấn : tuổi trẻ mới thay răng sữa. tuổi thơ, tuổi ấu niên. 

 

-狗尾續貂 Cẩu vĩ tục điêu : lấy đuôi chó mà nối vào lông điêu, tiếng khiêm 

nhường, chỉ sự nối không xứng đáng, sự hoạ thơ người khác vv…. 

 

-垂齠 Thùy điều : trẻ con. 

 

 

凋  Điêu : tơi tả, tàn, rạc. Héo rụng. Bị tổn hại, hư hại. Gần tan nát 

rơi rụng hết. Có khi viết là điêu 雕 hay 彫. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-彫 Điêu : chạm trổ, khắc, vạch, vẽ. Tàn rạc, tàn tạ, héo úa. Được chạm trổ 

thành nét, trang trí. Trang sức văn vẻ cho đẹp. 

2-碉 Điêu : đài, cái nhà xây bằng đá để phòng giặc cướp (cái lô-cốt). 

3-蜩 Điêu : con ve sầu. 

4-琱 Điêu : sửa sang ngọc, mở nghĩa thành chạm khắc. Vẽ vời, vẽ lên. 

Engrave, inlay, carve; exhaust.  

5-錭 Điêu : chèn ép người. Chạm trổ, khắc. Mài rũa,  

6-雕 Điêu : chim diều hâu, có khi viết là 鵰, một loài chim ưng. Chạm khắc 

ngọc, nói rộng ra thì các lối chạm trổ gọi là điêu cả. Giả dối, gian lận. Tàn tạ. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=齠
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=齠
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=齠
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=齠
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=垂
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7-鯛 Điêu : Cá điêu, cá mui. Tục gọi là Đồng bồn ngư 銅盆魚. Tên một loại 

cá gần giống cá diếc. 

8-鵰 Điêu : kên kên, một giống chim cắt lớn, rất hung tợn. Còn gọi là thứu 

鷲 hay Lão điêu 老鵰. 

9-奝 Điêu : to lớn. Nhiều. Đông đảo. 

 

Biến  âm : 

 

-調 Điều : Điều hòa. Hợp, thích hợp. Thu xếp cho việc nó xong xuôi. Cười 

cợt. Điều động, phân phối. Giọng nói.  

-稠 Điều : dung như chũ điều 調 ở trên. 

-調 Điệu : sai phái đi. Nhịp, nhịp điệu. Âm điệu. Đổi ngôi thứ đi cũng gọi là 

điệu. Lường tính . Thuế hộ, một thứ thuế nhà Đường, tức là lối đánh thuế lấy 

hàng tơ hàng vải đời xưa vậy. (Trong ba nghĩa này ta quen dùng là chữ điều 

cả). Điệu đàn điệu hát. Điệu có ý nghĩa là khi với vận ăn nhau mà nên dịp hay. 

 

 

Từ  kép : 

 

-凋落 Điêu lạc : héo rụng, tơi tả, gần tan nát rơi rụng hết. Tương tự: Điêu 

linh 凋零. 

-凋零 Điêu linh : héo rụng, trôi nổi. Rơi rụng tan tác.Suy bại rời rã, rời rạc 

tan tác. Tương tự: Điêu lạc 凋落. 

-凋疏 Điêu sơ : tiêu điều, xơ xác. Tóc ngắn và rối. Cũng gọi là: điêu tao 刁

騷. 

-凋謝 Điêu tạ : héo tàn. Suy sụp. Ví dụ với sự suy sụp thất bại, rơi rụng. 

javascript:animation('9d70');
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-凋殘 Điêu tàn : héo úa, tan nát. Hư nát. 

-凋敝 Điêu tệ : hư hỏng, tồi xấu đi,suy bại khốn khổ. Chỉ cảnh tượng suy bại. 

Chỉ nhân dân khốn khổ. 

 

-彫 版 Điêu bản : bản khắc. 

-彫弓 Điêu cung : cái cung được chạm trổ. 

-彫 花 Điêu hoa : chạm hoa, trổ hoa. 

-彫刻 Điêu khắc : điêu khắc, chạm trổ, chạm khắc. 

-彫落 Điêu lạc : rơi rụng, tàn úa. 

-彫 漆 Điêu tất : trổ sơn. 

-彫砌 Điêu thế : gò, chấp nối. 

-彫 塑 Điêu tố : khắc nặn, nặn tượng. 

-彫琢 Điêu trác : chạm trổ; chạm, trổ (đá, ngọc). Trau chuốt câu văn. 

-彫牆 Điêu tường : khắc vẽ trên tường. 

-彫像 Điêu tượng :  khắc tượng. 

 

-琱琢 Điêu trác : chạm khắc hoa văn. 

 

-碉堡 Điêu bảo : cái lô cốt. 

-碉樓 Điêu lâu : tháp canh. 

 

-錭鈍 Điêu độn : chèn ép người. 

 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BD%AB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BD%AB
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-雕雕 Điêu điêu : dáng sáng sủa. 

-雕悍 Điêu hãn : ngông ngênh, dữ tợn. 

-雕刻 Điêu khắc : chạm trổ, khắc trên sừng hoặc đá hay ngọc. 

-雕煉 Điêu luyện : chạm khắc nung rèn, chỉ sự đào tạo. Được đào tạo kỹ 

càng, ý nói tài giỏi, khả năng vững chắc. 

-雕人 Điêu nhân : thợ làm nghề khắc, chạm. 

-雕戈 Điêu qua : cái giáo có chạm trổ. 

-雕蟲 Điêu trùng : chạm khắc những vật nhỏ bé, ví dụ với tài nghệ hèn mọn, 

thấp kém. 

 

-調音 Điều âm : điều chỉnh âm thanh. 

-調白 Điều bạch : một xảo thuật lừa người. 

-調 撥 Điều bát : phân phối, chia phần. 

-調兵 Điều binh : sắp đặt quân lính. 

-調皮 Điều bì : nghịch ngợm, ngang bướng. Kẻ gian ngoan,giảo hoạt. 

-調羹 Điều canh : cái thìa, cái muôi. Nêm món canh cho vừa ăn. Còn chỉ tài 

trị nước. 

-調整 Điều chỉnh : sắp đặt cho ngay ngắn, thứ tự, cho phù hợp với thực tế 

của sự vật (điều chỉnh giá cả, lương bổng, chức vụ . . .) 

-調制 Điều chế : điều chỉnh tần số máy thu thanh. 

-調職 Điều chức : đổi người làm việc đi nơi khác, thuyên chuyển công tác. 

-調用 Điều dụng : thuyên chuyển, điều động. 
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-調養 Điều dưỡng : sắp xếp mọi cái cho tốt và nuôi dưỡng cho đủ. Nuôi 

dưỡng chăm sóc cho thân thể được khỏe mạnh. 

-調擋 Điều đáng : thay bánh xe răng, sang số tốc độ (xe hơi). 

-調頭 Điều đầu : điệu hát. Tiếng, giọng. 

-調停 Điều đình : thu xếp cho việc nó xong xuôi. Làm ngưng sự tranh chấp 

và khiến cho đôi bên hòa hợp. 

-調度 Điều độ : điều hành, điều động, quản lý và sắp xếp (công việc, xe cộ . . 

.) Điều hòa theo mức thường. 

-調 動 Điều động : điều động, di chuyển. 

-調解 Điều giải : điều đình, hòa giải, dàn xếp. 

-調諧 Điều hài : sửa đổi cho được hài hòa, ổn thỏa. 

-調戲 Điều hí : đùa bỡn. 

-調和 Điều hòa : điều hòa, dàn xếp. 

-調換 Điều hoán : đổi, đổi nhau. Dùng như chữ 掉換 Điệu hoán. 

-調護 Điều hộ : điều dưỡng, trông nom. 

-調遣 Điều khiển : sai phái. 

-調經 Điều kinh : điều hòa kinh nguyệt. 

-調料 Điều liệu : đồ gia vị. 

-調類 Điều loại : thanh âm, âm loại. 

-調弄 Điều lộng : chọc ghẹo, trêu chọc. Sắp xếp, sắp đặt. Xúi giục, xúi bẩy. 

Đánh đàn, chơi nhạc. 

-調理 Điều lý : trông nom, quản lý. 
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-調任 Điều nhiệm : điều động công tác, thuyên chuyển công việc khác. 

-調派 Điều phái : sai, phái, cắt đặt nhân viên. 

-調防 Điều phòng : thay đổi vị trí đóng quân, dời đổi nơi đồn trú. 

-調配 Điều phối : phân phối, phân chia. Pha trộn vật liệu. 

-調 符 Điều phù :  dấu hiệu để phân biệt âm thanh của một chữ. 

-調勻 Điều quân  : hòa đều nhau. 

-調 色 Điều sắc : trộn màu, pha màu. 

-調 集 Điều tập : tập hợp (binh sĩ). 

-調 劑 Điều tễ : pha chế thuốc.  

-調試 Điều thí : thử máy để điều chỉnh. 

-調式 Điều thức : điệu nhạc. 

-調節 Điều tiết : điều hòa, điều chỉnh nhiệt độ. Hạn chế bớt cho được đều 

hòa, không dưới mà cũng không quá mức bình thường. 

-調焦 Điều tiêu : điều chỉnh tiêu điểm. 

-調笑 Điều tiếu : cười cợt, nói đùa, trêu đùa, đùa bỡn. 

-調情 Điều tình : tán tỉnh, ve vãn, chim chuột. 

-調唆 Điều toa : xúc xiểm, xúi giục. 

-調茬 Điều tra : trồng trọt luân canh. 

-調查 Điều tra : tìm tòi tra xét để biết rõ sự thật. 

-調治 Điều trị : xem xét, sếp đặt để chữa bệnh. 

-調運 Điều vận : phân phối và vận chuyển (hàng hóa, vật liệu) 
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-調味 Điều vị : đồ gia vị. 

-調處 Điều xử : điều đình, hòa giải, dàn xếp. 

 

-調兵 Điệu binh : phái lính đi. 

-調兵遣將 Điệu binh khiển tướng : chỉ huy điều khiển binh và tướng. 

-調度 Điệu độ : sắp đặt, sắp xếp. 

-調任 Điệu nhậm : đổi quan đi chỗ khác. 

-調查 Điệu tra : tra xét tính toán lại xem. 

 

-不蜩 Bất điêu : con ve sầu thật to lớn. 

-螗蜩 Đường điêu : một loài ve sầu sắc xanh, tiếng trong và cao. 

-浮雕 Phù điêu : chạm nổi; 

-石雕 Thạch điêu : khắc đá, trổ đá. 

 

-協調 Hiệp điều : kết hợp, phối hợp. 

-空調 Không điều : điều hòa không khí. Air-condition. 

-烹調 Phanh điều : nấu nướng đồ ăn và nêm nếm cho vừa. 

-風調雨順 Phong điều vũ hòa : mưa gió thuận hòa. 

-查調 Tra điều : điều tra, xem xét. 

 

-音調 Âm điệu : thanh điệu cao hoặc thấp (khi nói ra tiếng, ngâm tụng thơ 

văn). Trình độ cao thấp này biến đổi theo tần số của âm ba 音波 (làn sóng âm 

thanh). Luật của nhạc khúc. Phiếm chỉ tiếng nhạc. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AA%BF
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AA%BF
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%81%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%81%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AA%BF
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AA%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B5%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B5%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9F%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9F%B3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A2%A8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A2%A8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%9B%A8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%9B%A8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%9F%B3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%9F%B3
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-步調 Bộ điệu : bước đi dài hay ngắn, nhanh hay chậm. Nhịp điệu. Như: bộ 

điệu nhất trí 步調一致 bước đi nhịp nhàng. 

-高調 Cao điệu : điệu đàn cao khó họa. Nghĩa bóng: Lý tưởng xa vời, không 

thật tế. 

-宮調 Cung điệu : gọi chung các điệu nhạc khúc cổ. 

-強調 Cường điệu : nhấn mạnh điều muốn nói (sự vật, ý niệm), làm cho 

người ta chú ý hoặc tin theo. 

-低調 Đê điệu : tiếng nhỏ, tiếng khẽ. Nhẹ nhàng mềm mỏng, không vênh váo 

huyênh hoang. 

-單調 Đơn điệu : âm điệu đơn giản, thiếu biến hóa. Thiếu linh động, không 

biến đổi, không có thú vị, nhàm chán. 

-同調 Đồng điệu : âm điệu giống nhau. Tư tưởng, chí hướng tương hợp. 

Cùng một thanh điệu (âm vận học). 

-論調 Luận điệu : lời nói, ý kiến.. 

-南腔北調 Nam khang bắc điệu : giọng nam tiếng bắc. 

-情調 Tình điệu : tình ý, tình vị. Cách điệu biểu hiện tư tưởng cảm tình. Tính 

chất các thứ cảm tình khác nhau sẵn có trong sự vật.  

 

 

 

條   Điều : cành nhỏ, cây mới nẩy cành. Dài, cao. Thông suốt, không 

trở ngại. Mạch lạc có thứ tự đâu vào đó. Đưa đi xa. Trình bày đưa lên 

trên. Điều khoản trong văn thư. Vật có dạng nhỏ mà dài. Dáng buồn 

bã.Tên một loại cây : cây Sơn thu. Họ người. Ðời thái bình. Ðiều lý 

(ngành thớ). Tiêu điều, nói cảnh tượng tiêu điều như lá rụng trụi chỉ 

còn cành lơ thơ vậy.  

Một âm là thiêu. Cành rụng, cành cây gẫy ra. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%AD%A5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%AD%A5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%80
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%80
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AB%96
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AB%96
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8D%97
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8D%97
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8C%97
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8C%97
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Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-窱 Điều : sâu xa, kín đáo. 

2-蓧 Điều : tên một loại rau : rau móng dê  (dương đề). 

3-鰷 Điều  : xem chữ Bạch điều ở dưới. 

 

Biến âm :  

 

-蓧 Điệu : cái giỏ tre. Tên một vùng đất thời cổ (nay thuộc tỉnh Hà Bắc của 

Trung Quốc) 

-蓧 Điếu: cái bồ cào để cào cỏ. (bamboo basket; weeder; rake ) 

-蓧 Địch : đồ để đựng các loại lúa thóc hoa màu thời xưa.  

 
Từ  kép : 

 

-條條 Điều điều : có trí, thông minh. 

-條件 Điều kiện : yêu cầu, các hạng mục đúng theo tiêu chuẩn. 

-條款 Điều khoản : hạng mục. 

-條理 Điều lý : mạch lạc rõ ràng. 

-條目 Điều mục : chia ra từng phần, từng mục rõ ràng. 

-條貫 Điều quán : mạch lạc rõ ràng, cùng nghĩa như Điều lý. 

-條奏 Điều tấu : dâng trình lên vua từng điều, từng phần của vấn đề. 

-條陳 Điều trần : bày tỏ từng điều, từng phần của vấn đề ra cho rõ. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%A2%9D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%A2%9D
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-條約 Điều ước : các điều mục ước định, điều lệ. Khế ước, văn thư ràng 

buộc quyền lợi và nghĩa vụ giữa hai quốc gia với nhau (về mặt chánh trị, quân 

sự, kinh tế hoặc văn hóa, v.v.)  

 

-窱案 Điều án : bàn hẹp và dài. 

-窱播 Điều bá : gieo hạt thành hàng. 

-窱幅 Điều bức : bức tranh hoặc chữ viết treo dọc. 

-窱款 Điều khoản : những điều nhỏ nằm trong vấn đề lớn, những điều nói 

riêng biệt. Một phần nhỏ trong một đạo luật, hay một hiệp ước. 

-窱件 Điều kiện : một sự việc nhỏ nằm trong vấn đề lớn có chia ra thành 

từng phần. Cái phải có để có được cái khác. 

-窱例 Điều lệ : phần nhỏ được chia ra rồi so sánh với nhau mà thành vấn đề 

chính. Nhiều chi tiết hợp lại thành cái mục đích chính (điều lệ của một tổ chức 

hay hội đoàn). Phép tắc được chia thành từng phần rõ rệt. 

-窱令 Điều lịnh : những mệnh lệnh trong quân đội. 

-窱絨 Điều nhung : nhung (vải) có sọc. 

-窱鰨 Điều tháp : cá điệp (Pleuronectes AP) 

-窱子 Điều tử : mảnh giấy, mẩu thư ngắn. Thoi vàng. 

-窱文 Điều văn : các điều khỏan (pháp luật, điều lệ) 

-窱紋 Điều văn : đường sọc, đường vân hoa. 

-窱約 Điều ước : sự giao ước với nhau theo từng phần một. 

 

-鰷鰤 Điều sư : còn có tên là bạch điều 白鰷. 

 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%99%BD
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%99%BD
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-不平等條約 Bất bình đẳng điều ước : hiệp ước không bình đẳng. Đặc chỉ 

loại hiệp ước quốc tế mà các nước xâm lược cưỡng ép các nước khác phải kí 

kết, làm tổn hại lợi ích cũng như phá hoại chủ quyền của các nước này. 

-屛條 Bình điều : bộ tranh, thường gồm bốn hoặc tám bức. Cũng viết là bình 

điều 屏條. 

-布條 Bố điều : vải vụn. 

-枝條 Chi điều : cành cây. 

-有條不紊 Hữu điều bất vặn : Mạch lạc, có thứ tự, có trật tự; có ngành thớ 

không rối. 

-柳條 Liễu điều : cành liễu, chỉ các vằn hoa thẳng thắn.  

-麵條 Miến điều : sợi mì. 

-苗條 Miêu điều : hình vóc dài mà nhỏ (thon thon). 

-法條 Pháp điều : phần nhỏ của một đạo luật, nói riêng về một vấn đề gì. 

-風不鳴條 Phong bất minh điều : bình yên như gió lặng chẳng rung cành 

(cảnh thái bình). 

-封條 Phong điều : tờ có chữ dán trên cửa nhà hoặc đồ vật để thông báo đã 

bị niêm phong, đóng lại, cấm sử dụng... Cũng viết là: phong bì 封皮.  

-十條演歌 Thập điều diễn ca : tên một cuốn sách chữ Nôm của vua Tự 

Đức, gồm 10 bài thơ dạy về 10 điều đạo đức. 

-便條 Tiện điều : mẩu thư, mẩu giấy ghi tin nhắn. Thư từ. 

-蕭條 Tiêu điều : vắng vẻ, tịch mịch. Chỉ kinh tế, chính trị... suy vi, yếu kém. 

Thưa thớt, tản mát. Thiếu thốn. Vẻ gầy gò, ốm yếu. 

-信條 Tín điều : chuẩn tắc phải tuân thủ. 

-井井有條 Tỉnh tỉnh hữu điều : ngay ngắn thứ tự.  

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B1%8F
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B1%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B8%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B8%83
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=枝
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=枝
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=柳
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=柳
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=麵
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=麵
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A2%A8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A2%A8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%B3%B4
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%B3%B4
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B0%81
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B0%81
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BE%BF
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BE%BF
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-蒜條 Toán điều : thoi, thỏi. Dùng chỉ vật hình trạng dài và tròn. Như: toán 

điều kim 蒜條金 thoi vàng, toán điều trạc tử 蒜條鐲子 vòng đeo trang sức. 

-抽條 Trừu điều :cây mới nẩy cành  

-線條 Tuyến điều : sợi dây. 

 

-金窱 Kim điều : vàng thỏi. 

 

-白鰷 Bạch điều : cá điều, cá vền, mình trắng mà dẹt, sinh sản ở nơi nước 

ngọt. Hemiculeer leucisculis. 

 

悼   Điệu : thương. Thương cảm, đau buồn, đau thương. Sợ hãi. 

Thương tiếc, phàm viếng kẻ đã qua đời đều gọi là điệu. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-掉 Điệu : xứng đáng, sự gì đầu cuối ứng nhau gọi là điệu. Lắc. Rơi, rớt. 

Mất, đánh mất, bỏ sót. Giảm sút. Lay động, vẫy. Ngoảnh lại, quay lại. Trao 

đổi, thay thế. Mất đi. Cũng đọc là Trạo. 

 

Từ  kép : 

 

-悼念 Điệu niệm : thương nhớ, thương tiếc. 

-悼詞 Điệu từ : điếu văn, lời điếu. 

-悼亡 Điệu vong : vợ chết, thương tiếc vợ. 

 

-掉包 Điệu bao : đánh tráo. Đổi lén, lén lút đánh tráo cái xấu lấy cái tốt. 

-掉皮 Điệu bì : giả dối lừa bịp. Dối trá, khinh lờn 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%92%9C
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%92%9C
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%87%91
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%92%9C
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%92%9C
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%90%B2
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%90%B2
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=線
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=線
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=掉
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=掉
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=掉
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-掉轉 Điệu chuyển : quay lại 

-掉頭 Điệu đầu : lắc đầu, quay đầu lại (xe, tàu). 

-掉隊 Điệu đội : tụt lại sau, lạc đơn vị, tụt hậu. 

-掉換 Điệu hoán : đổi lẫn nhau. 

-掉了幾個字 Điệu liễu kỷ cá tự : bỏ sót mấy chữ. 

-掉了錢包 Điệu liễu tiền bao : đánh mất ví tiền. 

-掉眼淚 Điệu nhãn lệ : rơi nước mắt, rớt nước mắt 

-掉膘 Điệu phiêu : gầy (ốm) đi (xúc vật). 

-掉色 Điệu sắc : giảm màu, phai màu, bay màu. 

-掉在水裡 Điệu tại thủy lý : rơi xuống nước.  

- 掉座位 Điệu tọa vị : đổi chỗ ngồ. 

-掉臂 Điệu tý : vẫy tay bỏ đi. Giơ tay lên. 

 

-把頭掉過來 Bả đầu điệu quá lai : ngoảnh đầu lại 

-把這個壞習慣改掉 Bả giá cá hoại tập quán cải điệu : sửa cái thói xấu ấy 

đi! 

-剝掉 Bác điệu : đẽo gọt. 

-丟掉 Đâu điệu : ném, quăng. 

-吃掉 Ngật điệu : ăn mất, ăn đi 

-扔掉 Nhưng điệu : vứt đi! 

-擦掉 Sát điệu : lau chùi sạch sẽ 

-嗟悼 Ta điệu : than tiếc.  

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=掉
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=掉
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=掉
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=掉
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=掉
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8E%89
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8E%89
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B9%BE
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B9%BE
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AD%97
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8E%89
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8E%89
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%8C%A2
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%8C%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8E%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8E%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B7%9A
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=掉
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=掉
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=掉
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8E%89
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8E%89
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B0%B4
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B0%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8E%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8E%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%8D
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=掉
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8A%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8A%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8E%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8E%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8A%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8A%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%80%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%80%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BF%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BF%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%94%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%94%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%89%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%89%94
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=嗟
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=嗟
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-燒掉 Thiêu điệu : đốt đi. 

-除掉 Trừ điệu : trừ bỏ đi. 

-將車頭掉過來 Tương xa đầu điệu quá lai : quay đầu xe lại. 

-尾大不掉 Vĩ đại bất điệu : đuôi to thì không dễ vẫy. Ý nói thuộc hạ mạnh 

quá thì khó cầm đầu, hay là đầu đuôi không xứng hợp.  

-忘掉 Vong điệu : quên đi. 

 

-哀悼 Ai điệu : thương xót.  

-悲悼 Bi điệu : thương xót. Cùng nghĩa như Ai điệu 哀悼. 

-軫悼 Chẩn điệu : thương tiếc thống thiết. 

-追悼 Truy điệu : nhớ lại và thương tiếc, chết rồi mới làm lễ viếng theo. 

 

窕 Điệu : sâu xa. Khinh bạc, không trang trọng. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-佻 Điệu : lấy cắp, trộm. 

2-銚 Điệu : cái siêu, ấm có chuôi cầm. 

 

Biến âm : 

 

-佻 Điêu : khinh bạc. 

-銚 Điều : vũ khí thòi xưa giống cái mác. 

 

Dị âm :  

 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%87%92
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%87%92
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%99%A4
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%99%A4
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B0%87
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B0%87
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A0%AD
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A0%AD
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%81%8E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%81%8E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BF%98
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BF%98
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=悲
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=悲
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=追
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=追
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-佻 Diêu : làm chậm trễ. 

-銚 Diêu : họ người. 

 

Từ kép : 

 

-佻達 Điêu đạt : khinh bạc, phóng đãng. Trêu chọc, chế diễu. 

 

-佻巧 Điêu xảo : khôn khéo, dối trá để thủ lợi.  

-輕佻 Khinh điêu : khinh bạc. 

 

-窈窕 Yểu điệu : thùy mị, dịu dàng. 

 

 

丁 Đinh : trai tráng thành niên, đàn ông. Ðang. Người, đầu người, 

nhân khẩu. Ðã lớn, là đã phải đóng thuế. Kẻ làm lụng, người giúp 

việc, bộc dịch. Răn bảo kỹ càng. Khối vuông nhỏ. Chữ tượng hình 

chỉ cây đinh làm bằng sắt hoặc bằng gỗ hay tre. Mắc phải, gặp phải. 

Kĩ càng, lặp đi lặp lại. Tráng thịnh, cường tráng. Cực ít, cực nhỏ. Can 

Đinh, can thứ tư trong thiên can 天干 mười can. Một âm là chênh. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-仃 Đinh : lênh đênh, cô độc. Thân thể gầy yếu. Dao động, lung lay. Nhanh 

chóng, xuông xẻ, dễ dàng như không.  

2-叮 Đinh : Đốt, chích (kiến, ong, muỗi . . .). Dặn đi dặn lại. Khí cụ giống 

như cái thanh la, có cán gỗ, nhà sư dùng trong Phật sự. Cũng chỉ cái thanh la 

nhỏ, một thứ đồ chơi của trẻ con. Làm vỡ, làm bể. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BD%BB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BD%BB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BC%95
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BC%95
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=天
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=天
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3-汀 Đinh : bãi thấp, bãi sông. Bãi cát bồi. Nước bằng phẳng. Bãi nước bằng. 

Sông Ðinh. 

4-灯 Đinh : lửa; cái đèn. Cách viết khác của chữ Đăng 燈. 

5-玎 Đinh : tiếng ngọc kêu khi va chạm vào nhau. 

6-町 Đinh : Mốc ruộng, bờ cõi ruộng, đường đi nhỏ trong ruộng. Phép tính 

đất 36 thước vuông gọi là một bình, 30 bình là một mẫu, 100 mẫu gọi là một 

đinh. Ruộng đất. San bằng, làm cho phẳng đất. Dọn đất cho bằng phẳng làm 

chỗ lễ tế. 

7-疔 Đinh : mụn đầu đinh,mụn nhọt vì bịnh, mụn đầu đinh, mụn thường mọc 

ở miệng, môi, như đầu ngón tay có hình tròn, mới đầu nóng mà ngứa, sau rắn 

chắc và rất đau. Thế thay. 

8-盯 Đinh : nhìn chăm chú, nhìn chòng chọc. 

9-耵 Đinh : chất bẩn ở trong tai, ráy tai. 

10-酊 Đinh : cồn thuốc. Tincture (loanword). Intoxicated. 

11-釘 Đinh : cái đinh. Vật nhú cao lên, hình trạng như cái đinh. Nhìn chăm 

chú. Theo dõi, bám sát. Đơm, khâu vá. Thúc giục, nhắc nhở. Đốt, chích (kiến, 

ong...). Cũng dùng như chữ Đinh 叮.  

12-靪 Đinh : vá đế giày. Miếng vá. 

13-糽 Đinh : dây buộc chặt. 

 

Biến  âm : 

 

-釘 Đính : đóng đinh.  

-仃 Đính :  say túy lúy. 

-訂 Đính : hai bên bàn bạc với nhau cho kĩ rồi mới thỏa thuận gọi là đính. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=叮
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-酊 Đính : say mèm. 

-靪 Đính : vá đế giày dép. Bổ sung, bổ thêm. 

-矴 Đính : tảng đá để cột dây mà bỏ neo thuyền, thay cho cái neo. 

-飣 Đính : mâm ngũ quả. Bày xếp các thứ quả để chơi không ăn gọi là đính. 

Phàm chỗ nào rất cao đều gọi là đính.  

-頂 Đính : đỉnh đầu. Ngọn, chóp, nóc. Hạn độ. Cái ngù đính trên mũ. Đời nhà 

Thanh 清, quan lại đính ngù trên mũ đeo san hô, ngọc, thủy tinh, xa cừ để 

phân biệt phẩm trật. Đội. Chống, đẩy. Xông pha, đối mặt, tương nghênh. Húc, 

chạm, nhú. Lễ, bái. Đến. Chuyển nhượng hoặc nắm lấy quyền kinh doanh xí 

nghiệp, phòng ốc, đất đai, v.v Thay thế. Bằng, tương đương. Rất, hết sức.  

-葶 Đỉnh : một loại cỏ độc dùng để thuốc cá. 

-頂 Đỉnh :  bộ phận, phần cao nhất trên đầu, đỉnh đầu. Đội trên đầu. Bất cứ 

cái gì ở trên cao nhất. Nóc nhà. Dùng cái này thay cho cái kia. Đâm chọc, 

chống cự. Tiếng đếm, cái. Đâm thọc, khêu chọc. Xông lên. 

-汀 Đĩnh : nước cạn. 

-亭 Đình : đình, quán; chòi, nhà mát, nhà chú chân, quán bên đường; chỗ dân 

có thể sống an định. Chòi canh ở biên giới. Bằng phẳng, đều đặn. Vừa đến 

lúc. Xử lý công bằng. Đình trệ, đọng lại. Điều hòa, điều tiết. Dừng lại, dùng 

như nghĩa chữ Đình 停.  

-停 Đình : dừng, ngừng, dừng lại nửa chừng. Tạnh, im, đứng, ngưng chạy. 

Tục thường gọi một nhóm là Đình.  

-婷 Đình : dáng người con gái xinh đẹp. 

-渟 Đình : nước không chẩy, nước dừng lại, ngăn nước lại. 

-葶 Đình : cây rau đay. 

 

Từ  kép : 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=清
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-丁壩 Đinh bá : đập nước hình chữ T. 

-丁夜 Đinh dạ : canh tư trong một đêm. 

-丁當 Đinh đang : tiếng trạng thanh: Leng keng, loong coong (tiếng động do 

đồ vật bằng kim loại, sứ, ngọc, đá. khua chạm phát ra). 

-丁東 Đinh đông : tiếng đóng, gõ vật gì 

-丁當 Đinh đương : loong coong, leng keng. 

-丁艱 Đinh gian : có đại tang. 

-丁烷 Đinh hoàn : Butan. 

-丁烯 Đinh hi : Butene. 

-丁香 Đinh hương : hoa tử đinh hương (lilac) 

-丁口 Đinh khẩu : số người,cũng như Nhân khẩu 人口. 

-丁零 Đinh linh : leng keng. 

-丁男 Đinh nam : người con trai 20 tuổi, tới tuổi trưởng thành, tuổi lớn khôn. 

-丁一卯二 Đinh nhất mão nhị : rõ ràng chính xác.  Cũng nói: đích nhất xác 

nhị 的一確二, đinh nhất xác nhị 丁一確二.  

-丁年 Đinh niên : tuổi cường tráng, tức hai mươi tuổi. 

-丁銀 Đinh ngân : số tiền nạp thuế. 

-丁寧 Đinh ninh : răn bảo kỹ càng, dặn đi dặn lại nhiều lần. Tên một nhạc 

khí thời xưa. Tức chinh 鉦 cái chiêng, giống như trống nhưng nhỏ hơn. Hình 

dung tiếng vang vọng của nhạc khí.  

-丁女 Đinh nữ  : con gái đã lớn tới tuổi thành nhân. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timtukep.php?wordid=173627
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timtukep.php?wordid=173629
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9A%84
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9A%84
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A2%BA
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A2%BA
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%81
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%81
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A2%BA
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A2%BA
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=丁
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=丁
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timtukep.php?wordid=173630
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%89%A6
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-丁賦 Đinh phú : thuế đánh theo số đầu người trưởng thành. 

-丁稅 Đinh thuế : cũng nghĩa như Đinh phú. 

-丁藉 Đinh tịch : đủ 18 tuổi phải đóng sưu vào sổ đinh.  

-丁酸 Đinh toan  : acide butyric 

-丁壯 Đinh tráng : người đàn ông mạnh mẽ; người đàn ông làm công việc 

nặng nhọc do quan sai. 

-丁茲盛世 Đinh tư thịnh thế : gặp thời hưng thịnh. 

-丁子 Đinh tử : một tên chỉ con nòng nọc. 

-丁字節 Đinh tự tiết : cái khớp nối ống nước hình chữ đinh, ta gọi là hình 

chữ T. 

-丁匠 Đinh tượng : nhân công, người thợ đàn ông. 

-丁婢 Đinh tỳ : đày tớ gái từ 20 tuổi trở lên. 

-丁憂 Đinh ưu : đang để tang cha mẹ, nghĩa là đang ở lúc đau xót vậy. Gặp 

nỗi buồn lo, có tin buồn. 

 

-叮囑 Đinh chúc : dặn dò. Dặn đi dặn lại. 

-叮噹 Đinh đang: leng keng, loong coong (tiếng ngọc đá, kim loại va chạm 

vang lên). Khí cụ giống như cái thanh la, có cán gỗ, nhà sư dùng trong Phật 

sự. Cũng chỉ cái thanh la nhỏ, một thứ đồ chơi của trẻ con. Làm vỡ, làm bể. 

Xung  đột, động võ. Cũng viết là đinh đang 丁當. 

-叮鈴 Đinh linh : tiếng kêu leng keng. 

-叮嚀 Ðinh ninh : dặn đi dặn lại, dặn dò nhiều lần với ý thận trọng. Kỹ 

lưỡng. Để ý cẩn thận.Cũng viết 丁寧 Đinh ninh. 

-叮問 Đinh vấn : hỏi gạn. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timtukep.php?wordid=173633
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timtukep.php?wordid=173634
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timtukep.php?wordid=173635
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9B%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9B%9B
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=叮
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=叮
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=叮
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=丁
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=丁
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=叮
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-汀洲 Đinh châu : bãi cát bồi. 

-汀線 Đinh tuyến : vệt cát ở bờ biển. 

 

-玎璫 Đinh đang : tiếng kêu leng keng. 

-玎玲 Đinh linh : tiếng ngọc kêu khi va chạm vào nhau. 

 

-町畦 Đinh huề : bờ ruộng, điền giới. Bờ cõi, giới hạn. Lối đi, đường đi. 

-町疃 Đinh thoản : đất bỏ không ở cạnh nhà. 

 

-耵聹 Đinh ninh : ráy tai. 

 

-盯梢 Đinh sao : theo dõi. 

 

-虰蛵 Đinh kinh : con chuồn chuồn kim. 

 

-酊劑 Đinh tễ : cồn thuốc. Tincture (loanword). Intoxicated. 

 

-釘耙 Đinh ba : cái bừa, cái cào. 

-釘錘 Đinh chùy : búa đóng đinh 

-釘鞋 Đinh hài : giày đi mưa; giày để chạy. 

-釘鈴 Đinh linh : cái lục lạc ngựa. 

-釘螺 Đinh loa : ốc vặn. 

-釘帽 Đinh mạo : đầu đinh. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%80


1048 

 

-釘梢 Đinh sao : theo dõi. 

-釘子 Đinh tử : cây đinh. 

 

-釘扣子 Đính khấu tử :  đơm khuy. 

-釘馬掌 Đính mã chưởng : đóng móng ngựa. 

 

- 頂板 Đính bản : xung đột lẫn nhau. 

-頂戴 Đính đái : mũ ngù.  

-頂角 Đính giác : tranh chấp. 

-頂風 Đính phong : chèo thuyền ngược gió. 

-頂上 Đính thượng : nhất hạng, tột bực. 

 

-訂正 Đính chính : sửa lại cho đúng. 

-訂交 Đính giao : đính kết làm bạn; ước định chắc chắn kết bạn. 

-訂婚 Đính hôn : trai gái ước hẹn việc kết hôn với nhau. 

-訂日 Đính nhật : định ngày làm chuyện gì đó. 

-訂約 Đính ước : giao hẹn trước là sẽ như vậy, không thay đổi. 

 

-頂缸 Đỉnh cang : chịu thay người, quýt làm cam chịu. 

-頂高 Đỉnh cao : cao lắm. 

-頂名 Đỉnh danh  : dùng người này thay cho người kia. 

-頂戴 Đỉnh đái : cúi đầu làm lễ kính. 
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-頂好 Đỉnh hảo : tốt lắm, rất tốt. 

-頂禮 Đỉnh lễ : chữ nhà Phật : quỳ lạy chạm đầu vào chân vị tôn trưởng làm 

lễ kính. 

-頂芽 Đỉnh nha : chồi ở cuối đọt cây. 

-頂光 Đỉnh quang : chữ nhà Phật : chỉ vòng ánh sáng trên đầu Phật và Bồ tát. 

 

-汀濘 Đĩnh ninh : bãi nước cạn. 

 

-亭亭 Đình đình : đứng, đứng thẳng. 

-亭午 Đình ngọ : đúng giữa trưa. 

-亭勻 Đình quân : thăng bằng, cân bằng, cân đối, đều đặn, vừa phải. 

-亭長 Đình trưởng : chức vụ bắt kẻ trộm cướp dưới thời Tần, Hán. 

-亭子 Đình tử : cái đình, quán ăn. 

 

-停案 Đình án : ngưng việc xét xử vụ án lại. 

-停泊 Đình bạc : cặp bến, đậu tầu, neo thuyền ở bến, bến đậu thuyền. 

-停擺 Đình bãi : chết. 

-停版 Đình bản : không in nữa, ngừng xuất bản. 

-停辦 Đình biện : đình bản, đóng cửa, ngừng ra báo. 

-停戰 Đình chiến : chấm dứt chiến tranh, ngưng chiến. 

-停止 Đình chỉ : chấm dứt. 

-停職 Đình chức : tạm cất chức,tạm cho thôi giữ chức. 
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-停工 Đình công : ngưng việc. 

-停當 Đình đang : xong xuôi, đâu ra đấy. 

-停電 Đình điện : ngừng điện cắt điện, mất điện. 

-停頓 Đình đốn : ngừng lại, đình lại. 

-停航 Đình hàng : ngừng bay. Ngừng chạy (tầu, thuyền . . ) 

-停火 Đình hỏa : ngừng bắn, đình chiến. 

-停緩 Đình hoãn : ngừng chậm lại. 

-停學 Đình học : nghỉ gọc, bị trường học trừng phạt không cho học nữa, bị 

đuổi học. 

-停靠 Đình kháo : ngừng đỗ bến cập bến, ghé bến. 

-停課 Đình khóa : nghỉ học. 

-停靈 Đình linh : quàn linh cữu. 

-停留 Đình lưu : dừng lại, lưu lại, ở lại. 

-停業 Đình nghiệp : ngừng kinh doanh. 

-停飛 Đình phi : ngừng bay. 

-停放 Đình phóng : đỗ xe lại. Quàn, đặt. 

-停勻 Đình quân : thăng bằng, cân bằng, cân đối, đều đặn, vừa phải. 

-停刊 Đình san : đình bản. 

-停產 Đình sản : ngưng sản xuất, đóng cửa không sản xuất nữa. 

-停妥 Đình thỏa : xong xuôi, đâu ra đấy. 

-停水 Đình thủy : nước ao tù, nước không có chỗ lưu thông. Ngưng cung cấp 

nước. 
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-停食 Đình thực : chứng khó tiêu. Đầy bụng, không tiêu hóa.  

-停滯 Đình trệ : ngừng lại, ứ đọng, không có chỗ thoát. 

-停息 Đình tức : ngừng,nghỉ. Tạnh mưa. 

-停車 Đình xa : dừng xe, xe đậu lại. Dừng máy, ngừng máy. 

-停歇 Đình yết : đóng cửa không buôn bán nữa. Tạnh, ngưng. Dừng lại nghỉ. 

 

-葶歷 Đình lịch : cây rau đay. 

 

-白丁 Bạch đinh : Thường dân. Tráng đinh (thuộc vào quân tịch).  

Người mù chữ, người không biết chữ. 

-庖丁 Bào đinh : là người nấu bếp. 

-丙丁 Bính đinh : thuộc Hỏa 火, nên gọi lửa là bính đinh. 

-布丁 Bố đinh : tên phiên âm thứ bánh Pudding của Anh quốc. 

-窮丁 Cùng đinh : người bần hàn. 

-輿丁 Dư đinh : phu khiêng kiệu. 

-獨丁 Độc đinh : trơ trọi một mình, không an hem họ hàng. 

-單丁 Đơn đinh :  người đàn ông thành niên không có anh em. Chỉ, chỉ là. 

Một mình, tự mình. 

-家丁 Gia đinh : người giúp việc trong nhà. 

-雞丁 Kê đinh : thịt gà thái hạt lựu.  

-拉丁 Lạp đinh : Latin. 

-零丁 Linh đinh : không nơi nương tựa. Thân thể gầy còm ốm yếu. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timtukep.php?wordid=171494
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-伶丁 Linh đinh :  cũng như linh đinh 伶仃: đi một mình. 

-目不識丁 Mục bất thức đinh : ý nói không biết chữ hoặc không có học vấn. 

-男丁 Nam đinh : đàn ông, trai tráng. 

-人丁 Nhân đinh : người con trai thành niên có thể phục dịch (dùng trong 

phép thuế ngày xưa). Nhân khẩu. Đầy tớ, gia bộc. 

-人丁興旺 Nhân đinh hưng vượng : con cái đông đúc 

-伐木丁丁 Phạt mộc chênh chênh : tiếng chặt cây chan chát. 

-成丁 Thành đinh : nghĩa là người đến tuổi thành nhân.  

-租丁 Tô đinh : thuế đánh theo số đầu người.  

-壯丁 Tráng đinh: trai tráng thành niên, đàn ông. 

-囚丁 Tù đinh : người bị giam vì có tội. 

-園丁 Viên đinh : là người làm vườn. 

-螺釘 Loa đinh : cái đinh ốc. 

-螺絲釘 Loa ti đinh : đinh ốc. 

-鐵釘 Thiết đinh : đinh sắt. 

 

-孤苦伶仃 Cô khổ linh đinh : một thân một mình khổ sở không nơi nương 

tựa.  

-伶仃 Linh đinh : đi vò võ một mình, lẻ loi không nơi nương tựa. Cũng viết là 

伶丁, 零丁. 

 

-畹町 Uyển Đinh : tên một thị trấn ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. 
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-餖飣 Đậu đính : mâm ngũ quả; văn từ chắp nhặt mà thành bài. 

 

-屋頂 Ốc đính : nóc nhà.  

-山頂 Sơn đính : đỉnh núi. 

 

-酩酊 Mính đính : say rượu, say mèm. 

 

 

碇   Đĩnh : trụ đá để buộc thuyền hoặc mỏ neo thuyền tàu.  Bỏ neo 

(đậu thuyền).  Hòn đá để ghi thuyền, cột thuyền, cũng có nghĩa là cái 

neo. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-錠 Đĩnh : cái choé, một thứ đồ làm bằng loài kim, có chân, để đựng các đồ 

nấu chín. Cái lò để nấu nướng có 3 chânThoi vàng, thoi bạc. Có thoi nặng 

năm lạng, có thoi nặng mười lạng. Dùng lá thiếc làm giả như bạc đốt cho kẻ 

chết cũng gọi là đĩnh. Tục gọi cái thoi dệt cửi là đĩnh. Giấy, lá thiếc làm giả 

như bạc đốt cúng người chết gọi là đĩnh. Ống suốt.  

2-腚 Đĩnh : mông đít. 

 

Biến  âm : 

 

-顁 Đính : gò má. 

-定 Đính : Sao đính. Cái trán. 

-椗 Đính  : dùng như chữ Đĩnh 碇. 

-定 Định  : Ðịnh, xếp đặt được yên ổn, không bị lay động nữa gọi là định. 

Dẹp cho yên. Ðịnh liệu. Ðịnh hẳn. Hợp định, hai bên hiệp ước với nhau gọi là 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=屋
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=屋
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định. Tĩnh, nhà Phật có phép tu khiến cho tâm yên định không vọng động 

được, gọi là định, tức là phép ta quen gọi là nhập định vậy. Đã đúng, không 

sửa đổi nữa. Không dời đổi, bất động. Đã liệu, đã tính trước, đã quy định. 

Làm thành cố định. Làm cho yên ổn. Làm cho chắc chắn, không thay đổi nữa. 

Ước định, giao ước. Cuối cùng, rốt cuộc (biểu thị nghi vấn). Tất nhiên, hẳn là, 

chắc chắn. Nhà Phật có phép tu khiến cho tâm tĩnh lặng, không vọng động, 

gọi là định. Họ Định. 

 

 

Từ  kép : 

 

-碇泊 Đĩnh bạc : neo thuyền. 

-碇模 Đĩnh mô : khuông đúc kim loại. 

-碇劑 Đĩnh tễ : viên thuốc. 

-碇子 Đĩnh tử : con suốt. 

 

-定案 Định án : kết án. 

-定影 Định ảnh :dùng thuốc làm cho hình chụp in dấu ghi lại trên phim hoặc 

giấy ảnh.  

-定本 Định bản : bản sách đã qua đính chính trở thành bản chính thức đáng 

tin cậy. 

-定購 Định cấu : đặt múa.Như Đính cấu 訂購. 

-定制 Định chế : quy định chế độ hoặc pháp thức. Chế độ, quy tắc đã định. 

Chỉ chung phép tắc tức chế độ trong nước đã được sắp đặt chắc chắn rồi. 

-定鐘 Định chung : tiếng chuông chùa, được đánh vào giờ đã quy định. 

-定局 Định cục : cuộc diện đã thành hình, đã ngã ngũ xong xuôi. 

-定居 Định cư : định chỗ ở, ở yên một chỗ. 
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-定名 Định danh : đặt tên, lấy tên. 

-定閱 Định duyệt : đặt mua báo, tạp chí. 

-定奪 Định đoạt : quyết định sự việc nên giữ hay bỏ.  

-定都 Định đô : chọn nơi làm kinh đô, thủ đô. 

-定單 Định đơn : đơn đặt hàng. 

-定價 Định giá : giá cả quy định, giá không thay đổi. 

-定型 Định hình : hình thức cố định, hình thức đã được sắp đặt rồi. 

-定貨 Định hóa : đặt hàng. 

-定婚 Định hôn : định trước, hẹn trước về việc vợ chồng. 

-定戶 Định hộ : người đặt mua. 

-定弦 Định huyền : lên giây, so giây đàn. Ý định. 

-定向 Định hướng : phương hướng nhắm tới đã định trước. 

-定見 Định kiến : chủ trương, kiến giải đã có, ý kiến nhất định. Cùng nghĩa 

như Thành kiến 成見. 

-定期 Định kỳ : kỳ hạn đã ước định, kỳ đã hẹn. Có kỳ hạn nhất định.  Định 

ngày. 

-定論 Định luận : sự kết luận. Quyết định phẩm chất sự việc cao hay thấp. 

-定律 Định luật : đã thành luật không sửa đổi nữa. Luật định sẵn vậy rồi. 

-定禮 Định lễ : lễ đính hôn. 

-定例 Định lệ : quy luật, thói quen. 

-定料 Định liệu : sắp đặt tính toán. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=定
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-定量 Định lượng : số lượng đã quy định. Ấn định số lượng là bao nhiêu. Số 

lượng ấn định theo tiêu chuẩn. 

-定理 Định lý : chân lý không bao giờ biến đổi nữa. Mệnh đề hay công thức 

đã được chứng minh là đúng, được coi như là nguyên lý hay quy tắc, gọi là 

Định lý 定理. 

-定命 Định mệnh : số mệnh do trời sắp đặt. Tương tự như Định số 定數, 

thiên mệnh 天命. 

-定額 Định ngạch : mức đã định, ngạch số nhất định. 

-定義 Định nghĩa : xác định ý nghĩa nội dung của một sự vật. 

-定業 Định nghiệp : chữ nhà Phật chỉ cái nghiệp làm ra hiện nay sẽ trở thành 

báo nghiệp trong tương lai, gieo nhân lành chắc chắn sẽ hái quả lành, gieo 

nhân ác sẽ gặp quả ác. 

-定然 Định nhiên : chắc chắn, nhất định. 

-定語 Định ngữ : thuộc ngữ. 

-定分 Định phận : Danh phận đã xác định. Danh phận đã định vững chắc rõ 

ràng. Vận mạng người ta đã được sắp đặt từ trước, sức người khó mà thay đổi. 

-定產 Định sản : bất động sản. 

-定數 Định số : số phận đã được định đoạt từ trước. 

-定心 Định tâm : chữ nhà Phật chỉ sự tu tập thiền định làm cho tâm trí 

ngưng tụ ổn định không phân tán. 

-定則 Định tắc : quy tắc. 

-定親 Định thân : đính hôn. 
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-定神 Định thần : ngưng thần, chuyên chú. Bình tĩnh lại, ổn định tâm thần lại 

(sau khi bị kinh sợ chẳng hạn). Làm cho đầu óc, tinh thần yên ổn trở lại. Để 

hết tinh thần vào sự việc gì đó. Tập trung tinh thần. 

-定時 Định thì : thời giờ đã quy định. 

-定植 Định thực : trồng cây nơi đã được chỉ định. 

-定錢 Định tiền : tiền đặt cọc. Đặt cọc, đặt tiền. 

-定睛 Định tình : chăm chú nhìn, nhìn kỹ. 

-定情 Định tình : lễ thành hôn của trai gái, hai bên đã được xác định và được 

kết hợp về nghi thức. 

-定省 Định tỉnh : sớm tối chầu chực hỏ . Nói đủ là Thần hôn 

định tỉnh 晨昏定省. 

-定做 Định tố : đặt may quần áo. 

-定罪 Định tội : định hình phạt để xử tội nhân. Khép tội, buộc tôi. 

-定死無疑 Định tử vô nghi : hẳn là đã chết không còn ngờ gì nữa.  

-定息 Định tức : lợi tức cố định, tiền lãi cố định. 

-定約 Định ước : ước hẹn. Giao ước, hẹn hò chắc chắn, nhất định không thay 

đổi. 

-定員 Định viên : số người theo quy định. 

-定位 Định vị  : xác định vị trí. 

 

-止痛錠 Chỉ thống đĩnh : viên thuốc chữa đau nhức. 

-金錠 Kim đĩnh : nén vàng. 

-冥錠 Minh đĩnh : bạc (giả) dung để đốt cúng cho người chết.  
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-銀錠 Ngân đĩnh : nén bạc. 

 

-安邦定國 An bang định quốc : làm cho quốc gia yên ổn. 

-安定 An định : vỗ yên, làm cho bình an ổn định. Bình tĩnh ổn định. 

-印定 Ấn định : quy định, cố định không thay đổi nữa. Sắp đặt trước không 

thay đởi được. 

-不定 Bất định : không chắc, còn ngờ. Không cố định, không ổn định. Không 

xong, không thành. 

-平定 Bình định : bình ổn, yên ổn, dẹp yên. Bình nghị thẩm định. Tên huyện. 

-蓋棺論定 Cái quan luận định : đậy nắp quan tài rồi  mới có thể luận định 

đúng sai.  

-制定 Chế định : lập ra. 

-指定 Chỉ định : xác định, nhận định. Trỏ, chỉ.  

-酌定 Chước định : xem xét tình hình mà quyết định.  

-固定 Cố định : ổn định, không xê dịch. Làm cho không thay đổi. 

-預定 Dự định : tính toán trước, sắp đặt trước việc sẽ làm. 

-假定 Giả định  : sắp đặt trước coi như đã có thật rồi. 

-下定 Hạ định : trai gái kết hôn. 

-協定 Hiệp định : cùng nhau bàn thảo và đính ước. Điều khoản mà cộng 

đồng (giữa hai hay nhiều quốc gia...) phải tuân thủ sau khi thương nghị đàm 

phán.  

- 肯 定 Khẳng định : thừa nhận. Đồng ý, tán thành. Nhất định, chắc 

chắn. Minh xác, xác định, rõ ràng. 
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-堅定 Kiên định : lập trường, chủ trương, ý chí... vững chắc, không dao 

động. Làm cho vững chắc, yên ổn. 

-立定 Lập định : đứng yên, đứng nghiêm. 

-人定勝天 Nhân định thắng thiên : sức người có thể khắc phục trở ngại tự 

nhiên, thay đổi hoàn cảnh.  

-入定 Nhập định : đi vào Thiền định 禪定, tức là người tu luyện ngồi theo 

thế kiết già, im lặng để giữ tâm ý cho yên lặng, trong sạch, không vọng động. 

-一定 Nhất định : đã quyết chắc, không thay đổi, là như vậy. 

-穩定 Ổn định : yên ổn vững vàng, yên định. 

-分定 Phân định : mỗi người có mạng số đã định, không thể cưỡng cầu. Xác 

định danh phận. 

-否定 Phủ định : phủ nhận, không thừa nhận, không tán thành. 

-規定 Quy định : hoạch định quy tắc. Quy tắc đã định từ trước. 

-決定 Quyết định : quyết chắc. 

-刪定 San định : sửa lại cho đúng để làm bản sách nhứt định. 

-裁定 Tài định : phán đoán. Tính trước, sắp đặt chắc như vậy, không thay 

đổi. 

-泰定 Thái định : trong lòng thư thái an định. Chỉ thái bình. 

-審定 Thẩm định : xét rõ mọi lẽ rồi định liệu sự làm.  

-晨昏定省 Thần hôn định tỉnh : sớm tối chầu chực, thăm hỏ . 

-設定 Thiết định : đã được bày biện xếp đặt hay lập ra sẵn rồi. 

-商定 Thương định : bàn định. 

-說不定 Thuyết bất định : không chắc, có lẽ. 
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-前定 Tiền định : chuẩn bị, sắp đặt sẵn. Thuyết số mệnh theo đó mọi sự đều 

được an bài sẵn.  

-文定 Văn định : trai gái làm lễ kết hôn, cũng nói là Hạ định 下定.  

-確定 Xác định : quyết chắc là đúng như vậy. 

 

挺 Đĩnh : rút ra, đưa lên. Ưỡn, ngửa ra. Gắng gượng, cố gắng. Sinh 

ra, mọc ra. Không chịu khuất tất. Lượng tử đơn vị : cây, khẩu. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-梃 Đĩnh : gậy, côn. Lượng tử dung chỉ vật hình gậy,cây, cần. 

2-脡 Đĩnh : thẳng. Miếng thịt khô có hình dáng dài. 

3-鋌 Đĩnh : quặng đồng, sất chưa được tinh luyện. Thoi.  

4-侹 Đĩnh : ngay, bằng thẳng, dài. 

 

Biến âm : 

 

-侹 Đỉnh :  

 
Từ kép :  

 

-挺拔 Đĩnh bạt : thẳng đứng, cao chót vót. Hình dung cao siêu xuất chúng. 

Cứng cỏi, có sức lực. 

-挺挺 Đĩnh đĩnh : chính trực, ngay thẳng. Thẳng đứng. 

-挺胸 Đĩnh hung: ưỡn ngực.  

-挺身 Đĩnh thân : đứng thẳng mình, ý nói hiên ngang. 
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-筆挺 Bút đĩnh : thẳng đứng. 

-待人挺和氣 Đãi nhân đĩnh hòa khí :  đối đãi với người khác rất hòa nhã. 

-天挺之資 Thiên đĩnh chi tư : tư chất trời sinh trội hơn cả các bực thường. 

 

 

 

朵   Đóa  : bông hoa. Một đám. Ðộng. Cũng viết là 朶. 

 

Đồng  âm khác nghĩa : 

 

1-剁 Đóa : băm, chặt, băm vụn ra.  

2-垛 Đóa : bia, bàn tập bắn. Ụ đất, đống. Phần nhô lên cao hoặc nhô ra ngoài 

trên tường.  Chồng chất, đắp thành ụ. Lỗ châu mai. Chất đống, xếp thành 

đống. Cái gò, cái đống.  

3-跺 Đóa : dậm chân.  

4-躲 Đóa : che chở, ẩn náu. Tránh né, lẩn tránh. Cũng như Đóa 躱. 

 

Biến  âm : 

 

-挆 Đỏa : xem chữ Điêm đỏa ở dưới. 

 

 

Từ  kép : 

 

-朵頤 Đóa di : cắn đồ ăn động môi. 

-朵兒 Đóa nhi : đóa hoa. 
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-垛子 Đóa tử : tường ốp, trụ ốp. Tường thành có lổ châu mai. 

-門垛子 Môn đóa tử  :  

 

-跺腳 Đóa cước : giậm chân. 

 

-躲懶 Đóa lãn : lười nhác, trốn tránh công việc. 

-躲藏 Đóa tàng : ẩn núp, ẩn náu. 

-躲閃 Đóa thiểm : né tránh. 

-躱進深山老林 Đóa tiến thâm san lão lâm : ẩn náu vào rừng sâu núi thẳm. 

-躲債 Đóa trái : trốn nợ. 

-躲避 Đóa tỵ : lánh mặt. tránh, tránh né, trốn tránh. 

-躱雨 Đóa vũ  : tránh mưa. 

 

-明槍易躱,暗箭難防 Minh thương dị đóa, ám tiễn nan phòng : cây giáo 

đâm chính mặt dễ tránh né, mũi tên bắn ngầm khó phòng bị. 

 

 

-骨朵兒 Cốt đóa nhi : nụ hoa. 

-幾朵白雲 Kỷ đóa bạch vân : mấy cụm mây trắng. 

-梅朵 Mai đóa : hoa mai. 

-一朵花 Nhất đóa hoa : một đóa hoa. 

 

-砍銅剁鐵 Khảm đồng đóa thiết : chém đồng chặt sắt.  
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-掂挆 Ðiêm đỏa : cân nhắc. 

 

-麥垛 Mạch đóa : đống lúa mì. 

-城垛 Thành đóa : lỗ châu mai trên thành. 

-草垛 Thảo đóa : đống cỏ. 

-射垛 Xạ đóa : bia để tập bắn, ụ đất để tập bắn. 

 

 

兌 Đoái : đổi, trao đổi, chi, trả,giao hoán. Pha, hỗn hợp. Quẻ Đoái, 

một quẻ trong Bát quái. Qua lại được. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-脫 Đoái : thư thái, an nhàn, thong thả.  

2-銳 Đoái : cái mâu, cái dáo cổ. 

3-侻 Đoái : có thể. Thích hợp được. Vẻ thư thái nhàn hạ. 

 

 

Từ kép :  

 

-兌現 Đoái hiện : nhận tiền mặt (căn cứ theo ngân phiếu, chi phiếu...).  

Thực hiện. 

-兌換 Đoái hoán : hoán đổi thứ tiền này sang thứ tiền khác. 

-兌付 Đoái phó : trả tiền mặt. Lĩnh tiền mặt. 

-兌隅 Đoái ngung : hướng Tây. 
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-脫脫 Ðoái đoái : thư thái, thong thả. 

 

-勾兌 Câu đoái : pha trộn các loại rượu khác nhau. To blend various types of 

wine ( or spirits, or fruit juices etc) 

-匯兌 Hối đoái  : gửi và nhận tiền qua trung gian bưu điện, điện báo, ngân 

hàng, v.v. Remittance; funds paid to a bank account. 

-商兌 Thương đoái : xem xét kỹ lưỡng một vấn đề. To discuss and 

deliberate. 

 
 

 

耑  Đoan : ngay chính. Cùng nghĩa như chữ Đoan 端 .  

 

-端 Đoan : ngay thẳng. Mầm mối, đầu mối. Lúc khởi đầu.Tấm.  

Mối, đầu, lớn bé dày mỏng, cùng đối đãi với nhau. Ðoạn, điều kiện, phương 

diện, khía cạnh. Bưng, bưng ra. Đưa ra. Quả thực. Nguyên nhân. Có ý đích 

xác. Vải lụa đo gấp hai trượng gọi là đoan. Áo có xiêm liền gọi là đoan. Ngay 

ngắn, ngay thẳng, chính trực, đoan trang. Sự vật có hai đầu, đều gọi là đoan. 

Điều nghĩ ngợi, tâm tư. Cái nghiên mực bằng đá xứ Đoan Khê. Vải lụa đo gấp 

hai trượng gọi là đoan. Họ Đoan.  

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-鍴 Đoan : khoan, một loại đồ đựng như cái vò rượu nhưng cao hơn. Tên 

một đồ vật thời cổ, giống như cái đấu, nhưng bằng kim khí và cao hơn. 

Drinking goblet. 

2-剬 Đoan : đứt, cắt đứt. 

 

Biến  âm : 
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-踹 Đoán : nhẩy lên, dẫm đạp, gót chân. Dọi gót chân xuống đất. Một âm 

khác là Sủy; xéo nát. To kick, to trample, to tread on. 

-揣 Đoàn : đo lường, đọng lại, châu lại, tụ lại. Cân nhắc, suy đoán. Thăm dò. 

 

Từ  kép : 

 

-端正 Đoan chính : ngay thẳng, cân đối, đều đặn. 

-端拱 Đoan củng : trị nước bằng cách vô vi. 

-端陽 Đoan dương : ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch. Tục gọi là Tết Đoan Ngọ. 

-端的 Đoan đích : xác thực, rốt ráo, rất đúng từ đầu tới cuối. Quả nhiên, 

chẳng hạn. 

-端的好計 Đoan đích hảo kế : quả thực là diệu kế! 

-端量 Đoan lượng : ngắm nghía. 

-端門 Đoan môn : cửa chính ở phía Nam của cung điện. 

-端倪 Đoan nghê : cái nhỏ bé lúc ban đầu. Đầu mối. 

-端 硯 Đoan nghiễn (nghiên) : nghiên mực bằng đá Đoan Khê, sản xuất ở 

vủng Đoan Khê, huyện Cao Yếu tỉnh Quảng Đông. 

-端午 Đoan ngọ : tết mồng 5 tháng 5, còn gọi là tết  Trùng ngũ. 

-端月 Đoan nguyệt : chỉ tháng giêng âm lịch, còn gọi là Chính nguyệt. 

-端一 Đoan nhất : ngày mồng một tháng 5 âm lịch. 

-端日 Đoan nhật : ngày đầu năm âm lịch (ngày mồng một, tháng giêng). 

-端碗 Đoan oản : bưng chén. 

-端飯 Đoan phạn: bưng cơm 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AB%AF
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AB%AF
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A5%BD
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A5%BD
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=端
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=端
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AB%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AB%AF


1066 

 

-端菜上桌 Đoan thái thượng trác : bưng thức ăn ra bàn. 

-端莊 Đoan trang : đứng đắn, nghiêm trang. 

-端貞 Đoan trinh : thẳng thắn, trong sạch. 

-端肅 Đoan túc : thẳng thắn, nghiêm trang. Nghĩa như Đoan trang. 

-端相 Đoan tương : ngắm nghía. 

-端詳 Đoan tường : đầu đuôi, ngọn nguồn, tường tận, tỉ mỉ. Ngay, chính, tốt 

lành. 

-端緒 Đoan tự : đầu mối, manh mối. 

 

-踹足而怒 Đoán túc nhi nộ : dậm chân giận dữ. 

 

-把門踹開 Bả môn soại khai  : đạp cửa mở ra. 

-把問題都端出來討論 Bả vấn đề đô đoan xuất lai thảo luận : đưa các vấn 

đề ra thảo luận. 

-不端 Bất đoan : không đoan chính, đáng hổ thẹn. 

-變化萬端 Biến hóa vạn đoan  : biến hóa muôn mặt, 

-布一端 Bố nhất đoan : một tấm vải.  

-筆端 Bút đoan : ngọn bút. 

-更端 Canh đoan : đầu mối khác, việc khác, đổi điều khác. 

-舉其一端 Cử kỳ nhất đoan  : đưa ra một việc. 

-極端 Cực đoan : hai đầu tận cùng của vật thể. Quá khích, quá mức bình 

thường. Vô cùng, hết sức, cực độ.  

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AB%AF
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AB%AF
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%8A
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B8%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B8%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%80%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%80%8C
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%8A
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%8A
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B8%B9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B8%B9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%8A
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%8A
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A1%8C
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A1%8C
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AB%AF
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AB%AF
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BE%86
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BE%86
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AB%96
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AE%8A
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AE%8A
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%90%AC
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%90%AC
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=布
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=布
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=端
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=筆
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=筆
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%88%89
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%88%89
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%80
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%80


1067 

 

-異端 Dị đoan : ngày xưa nhà nho gọi các học thuyết, học phái khác là dị 

đoan 異端. Đứng từ vị trí của người hoặc tổ chức chính thống, gọi những 

quan điểm học thuyết hoặc giáo nghĩa khác là dị đoan 異端. Các loại thuyết 

pháp, không cùng kiến giải. Chỉ sự vật không quan trọng, không khẩn 

yếu. Phân ly, chia cách. 

-多端 Đa đoan : nhiều mối, rắc rối, lôi thôi. Sự vụ phồn tạp hoặc chỉ một 

người đảm nhiệm nhiều thứ việc, chức vụ. 

-見端 Kiến đoan : mới thấy nhú mầm. 

-兩端 Lưỡng đoan : hai đầu, gốc ngọn, thủy chung. Hai cực đoan, tức thái 

quá và bất cập. Thái độ do dự, lưỡng lự, không nhất định. 

-末端 Mạt đoan : đầu, mũi. 

-疑端 Nghi đoan : cái đầu mối khiến người ta ngờ vực. 

-發端 Phát đoan : mở đầu mối, bắt đầu, mở đầu. 

- 品行不端 Phẩm hạnh bất đoan  : phẩm hạnh không đoan chính.  

-鬼計多端 Quỷ kế đa doan : Mưu kế quỷ quái, mang lắm ý kiến quái gở tinh 

ma hoặc muốn làm nhiều điều ác hại. 

-借端 Tá đoan : mượn cớ, viện cớ để làm việc gì.  

-藉端 Tạ đoan : mượn cớ, viện cớ. 

-造端 Tạo đoan : gây mối. 

-弊端 Tệ đoan : thói xấu, tật xấu. Đầu mối sinh ra điều xấu. 

-尖端 Tiêm đoan : đầu nhọn. 

-雲端 Vân đoan : trong mây, trên mây, từng mây. 

-無端 Vô đoan : không có nguyên nhân. 
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-要端 Yếu đoan : đầu mối quan trọng của sự việc. Chỉ chỗ quan trọng của sự 

việc. 

 

 

斷   Đoán : phân định, quyết đoán. Dáng chân thành chuyên nhất. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-籪 Đoán : cái lờ, cái nơm, cái đó. Cái đó đan bằng tre để bắt cá. 

 

Biến âm : 

 

-斷 Đoạn : đứt, gãy, làm cho đứt. Dứt, cách hẳn. Kiêng bỏ, cai.  

Chặt đứt, chặt đứt làm hai mảnh gọi là đoạn. Hai bên không ưa nhau nữa cũng 

gọi là đoạn.  

 

Từ  kép : 

 

-斷獄 Đoán ngục : xét xử, xử đoán ngục tù. 

-斷無此理 Đoán vô thử lý  : quyết không có cái lẽ ấy. 

 

-籪案 Đoán án : xử án. Phần kết luận của tam đoạn luận. 

-籪制 Đoán chế : đoán quyết, quyết định. 

-籪定 Đoán định : nhận định, kết luận. 

-籪乎 Đoán hồ : tuyệt đối, quyết. 

-斷斷 Ðoán đoán : thành thật, tả cái dáng chí thành chuyên nhất. Hoàn toàn, 

tuyệt đối. 
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-籪言 Đoán ngôn : khẳng định, xác nhận, quả quyết. Lời phán đoán,lời nhận 

định, lời quyết đoán.. 

-籪語 Đoán ngữ : lời quyết định, nhận định, kết luận. 

-籪然 Đoán nhiên : quả quyết, kiên quyết. 

 

-籪句 Đoạn cú : dấu chấm, dấu chấm câu. 

-籪面 Đoạn diện : mặt cắt, tiết diện. 

-籪代 Đoạn đại : phân chia thời kỳ hoặc triều đại lịch sử. 

-籪交 Đoạn giao : tuyệt giao, cắt đứt quan hệ ngoại giao, đoạn tuyệt. 

-籪後 Đoạn hậu : chặn đằng sau (quân đội rút quân). Tuyệt tự. 

-籪弦 Đoạn huyền : đàn đứt dây, ý nói chết vợ. 

 

-斷趾 Đoạn chỉ : hình phạt chặt chân thời cổ. 

-斷頭臺 Đoạn đầu đài : chỗ đất cao dùng để chém. đầu kẻ có tội. 

-斷電 Đoạn điện : cắt điện. 

-斷屠 Đoạn đồ : cấm tuyệt sát sinh. 

-斷紅 Đoạn hồng : dứt màu đỏ, chỉ đàn bà tắt kinh, không sinh nở gì được 

nữa. 

-斷氣 Đoạn khí : tắt thở, chết. 

-斷桥 Đoạn kiều : tên chiếc cầu ở Tây Hồ, thuộc tỉnh Hàng Châu của Trung 

Quốc. 

-斷了音訊 Đoạn liễu âm tấn  : bặt hết tin tức. 

-斷路 Đoạn lộ : mạch hở. Chặn lột, trấn lột. 
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-斷糧 Đoạn lương : hết lương thực, hết cả thóc gạo. 

-斷賣 Đoạn mại : bán đứt, không chuộc lại được nữa. 

-斷命 Đoạn mệnh : đứt cuộc đời, ý nói chết. 

-斷奶 Đoạn nãi : cai sữa, dứt sữa, bỏ bú. 

-斷言 Đoạn ngôn : khẳng định, quả quyết. 

-斷然 Đoạn nhiên : tuyệt nhiên. 

-斷策籙 Đoạn sách lục : tên một tác phẩm bằng chữ Hán của sư Pháp Loa 

đời nhà Lý. 

-斷層 Đoạn tằng : phay đứt gẫy, sự nứt vỡ của các địa tầng. 

-斷情 Đoạn tình : không còn đi lại với nhau nữa. Dứt tình. 

-斷綜 Đoạn tống : bị mất, bị thiệt, bị chôn vùi, dứt bỏ hẳn. 

-斷腸 Đoạn trường : đứt ruột, đau xót lắm, đau lòng lắm. 

-斷絕 Đoạn tuyệt : cắt đứt, cắt đứt mọi mối quan hệ. 

-斷酒 Đoạn tửu : kiêng rượu. 

-斷無此理 Đoạn vô thử lý : Không thể như thế được. 

-斷炊 Đoạn xuy : nghèo không có gạo nấu, nghèo rớt mùng tơi. 

-斷菸 Đoạn yên : bỏ hút thuốc. 

 

-診斷 Chẩn đoán: xem xét chứng trạng để đoán biết bệnh tình. 

-砍斷 Khảm đoán : chặt đứt. 

-魚籪 Ngư đoán : lờ bắt cá. 

-判斷 Phán đoán : phân tích xét định. Cai quản, chưởng lý. Hân thưởng. 
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-剖斷 Phẫu đoán : phân tích sự việc để tìm hiểu và quyết định. 

-果斷 Quả đoán : can đảm quyết đoán, không chút do dự. 

-決斷 Quyết đoán : phán xét sự việc một cách dứt khoát. 

-此事斷然做不得 Thử sự đoán nhiên tố bất đắc : việc này tuyệt đối không 

thể làm được.  

-武斷 Vũ đoán : không cần biết tới tình lý, lấy uy thế mà phán đoán phải trái 

đúng sai. Dùng quyền thế để độc đoán, độc hành. Phán đoán một cách chủ 

quan. Chủ quan , chỉ hành xử theo quan điểm của mình. 

-臆斷 Ức đoán : phỏng đoán. Phán đoán một cách chủ quan. 

 

-恩斷義絕 Ân đoạn nghĩa tuyệt : hết ơn dứt nghĩa. 

-音訊斷了 Âm tấn đoạn liễu : không có tin tức gì nữa, bặt tin. 

-不斷 Bất đoạn : không đứt. Liên miên không dứt. 

-禁斷 Cấm đoạn (cấm đoán) : cấm chỉ, cấm tuyệt. Cách trở giao thông.  

-肝腸寸斷 Can tràng thốn đoạn : ruột gan đứt khúc, tỷ dụ đau thương cực 

độ. Hình dung đói tới cực điểm. 

-割斷 Cát đoạn : cắt đứt. 

-折斷 Chiết đoạn : bẻ gẫy, chặt gẫy. 

-折斷樹枝 Chiết đoạn thụ chi  : bẻ gãy cành cây. 

-句斷 Cú đoạn: phân đoạn câu văn. Chỉ cú pháp. 

-砍斷 Khảm đoạn : chặt đứt. 

-壟斷 Lũng đoạn : đất cao. Thao túng, một mình chiếm lấy lợi ích. 
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-壟斷市場 Lũng đoạn thị trường : một mình chiếm lấy lợi ích trong việc 

mua bán. 

-果断 Quả đoạn : nhất định, đã quyết định, kiên quyết. 

-中斷 Trung đoạn : đứt giữa chừng. 

 

段 Đoạn : khúc, tấm. Quãng, khoảng. Chia từng đoạn, vải lụa định mấy 

thước cắt làm một, mỗi tấm gọi là đoạn.  Phàm vật gì tính chia ra từng bộ đều 

gọi là đoạn. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-緞 Đoạn : một loại sản phẩm dệt bằng tơ. Có 2 loại : đoạn trơn và đoạn 

hoa. 

2-毈 Đoạn : trứng bị hư (ung), có ấp nhưng không nở thành con. 

3-椴 Đoạn : tên cây, giống cây Bạch dương 白楊. 

4-碫 Đoạn : đá để mài dao. 

5-鍛 Đoạn : rèn kim loại. 

 

Biến âm : 

 

-段 Đoàn : họ người. 

 

Từ kép : 

 

-段落 Đoạn lạc : đoạn, khúc, mẩu. 

 

-緞子 Đoạn tử : sa tanh. 
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-錦緞 Cẩm đoạn : thứ vải lụa đẹp quý. Ngày xưa dùng làm cống phẩm hoặc 

may áo bào, màn trướng. 

-地段 Địa đoạn  : khúc đất. 

-這段歷史 Giá đoạn lịch sử : đoạn lịch sử này. 

-階段 Giai đoạn : chặng, quãng, đoạn lạc (trong tiến trình phát triển sự vật).  

- 一段路 Nhất đoạn lộ : một chặng đường. 

-一段時間 Nhất đoạn thời gian : một khoảng (một quãng) thời gian. 

-三段論 Tam đoạn luận : phương pháp luận lí học, chia trình tự suy lí ra ba 

đoạn: đại tiền đề 大前提,tiểu tiền đề 小前提 và kết luận 結論. 

-體段 Thể đoạn : thể thái, thân mình. Chỉ hình tượng của sự vât. Chỉ hình 

thức, kết cấu của thi văn hoặc chữ viết. Thể thống. Bổn thể. 

-手段 Thủ đoạn : bổn lĩnh, tài cán. Phương pháp và hành động (để đạt được 

một mục đích nào đó).Phương pháp bất chính, trò.  

 

-鳥卵不毈 Điểu noãn bất đoạn :  trứng chim bị ung. 

 

慱   Đoàn : buồn lo, ưu sầu. Lo lắng. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-漙 Đoàn : sương rơi nhiều, sương móc mù mịt. 

2-團 Đoàn : vật hình tròn, cầu (hình thể). Tập họp lại. Nhóm, đoàn, đoàn thể, 

tập đoàn. Tổ chức, tập thể (gồm nhiều người).  Trung đoàn. Đơn vị hành 

chánh địa phương ngày xưa. Nắm, cuộn, cục. Kết hợp, tụ tập. Ngưng đọng, 

ngưng kết. 
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3-摶 Đoàn : vo tròn. Nắm lại thành hình tròn, vo tròn. Nương cậy, nương 

theo. Tụ tập, kết hợp. 

4-糰 Đoàn : bánh bột, thức ăn dùng cơm hay bột nắm thành hình tròn.  

5-糐 Đoàn : bánh làm bằng bột. Cũng như chữ Đoàn 糰. 

6-篿 Đoàn : cái giỏ đan bằng tre để đựng đồ vật. 

7-鱄 Đoàn : tên một loại cá thịt ngon, có nhiều ở Động Đình Hồ. Anchovy. 

 

Từ  kép : 

 

-慱慱 Đoàn đoàn : lo ngay ngáy. 

 

-團團 Đoàn đoàn :vây quanh, bao quanh, vây vòng tròn. 

-團結 Đoàn kết : kết hợp tổ chức thành một khối, một đoàn thể. 

-團粒 Đoàn lạp : hột (đất) nhỏ. 

-團欒 Đoàn loan : tròn;  họp mặt xum vầy.  

-團練 Đoàn luyện : nhóm quân bảo vệ xóm làng (ngày xưa).  

-團魚 Đoàn ngư : con ba ba. 

-團粉 Đoàn phấn : bột lọc. 

-團臍 Đoàn tê : yếm tròn. 

-團體 Đoàn thể: nhóm người kết hợp lại, có tổ chức và mục tiêu chung. 

-團焦 Đoàn tiêu: lều tranh hình tròn. 

-團坐 Đoàn tọa : ngồi vây tròn lại với nhau. 

-團長 Đoàn trưởng : trưởng đoàn; Trung đoàn trưởng. 
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-團聚 Đoàn tụ : nhiều người tụ tập.  

-團子 Đoàn tử : cơm nắm, xôi nắm. 

-團圓 Đoàn viên : đoàn tụ, sum hôp, sum vầy. Họp mặt đông đủ, thân thuộc 

sum vầy.  

-團員 Đoàn viên : thành viên trong một đoàn thể. 

-團圓 Đoàn viên : hình tròn. Chỉ kết cục hoàn hảo tốt đẹp trong một vở kịch. 

 

-摶麵 Đoàn miến : nặn bột. 

-摶土 Đoàn thổ : vo đất. 

 

-蒲團  : gọi tắt của Tọa bồ đoàn 坐蒲團, một dụng cụ để tọa thiền. 

-紙團 Chỉ đoàn : cuộn giấy. 

- 一團毛線 Nhất đoàn mao tuyến : một cuộn len. 

-糯米糰 Nhu mễ đoàn : bánh gạo nếp. 

-飯糰 Phạn đoàn : cơm nắm.  

-使團 Sứ đoàn : đoàn đại biểu về ngoại giao hoặc quân sự được phái đến trú 

ở một quốc gia. 

-集團 Tập đoàn : đoàn thể tổ chức cùng nhau hành động để đạt một một đích 

nhất định. Chỉ đơn vị xã hội của cơ quan, đoàn thể, xí nghiệp. 
 

 

段   Đoạn : chia từng đoạn, chặt ra nhiều đoạn, khúc, chặng, quãng, 

giai đoạn; vải lụa định mấy thước cắt làm một, mỗi tấm gọi là đoạn. 
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Phàm vật gì tính chia ra từng bộ đều gọi là đoạn. Kể từng phần sự 

vật. Cùng nghĩa với chữ đoạn 毈. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-緞 Đoạn : đoạn, sa tanh. Có thứ đoạn hoa, có thứ đoạn trơn. Đẹp nhất là 

loại lụa đoạn sản xuất ở Tô Châu. 

2-毈 Đoạn : trứng ung, trứng ấp không nở gọi là đoạn. 

3-椴 Đoạn : cây đoạn.  Poplar, aspen.  

 

Biến  âm : 

 

-煅 Đoán : nung, nướng, rèn, trui; thường dùng chữ đoán 鍛. 

-鍛 Đoán : luyện, rèn, rèn sắt. Rửa, mài giũa cho sắc bén. Tên một đồ vật thời 

cổ giống như cái đấu, nhưng bằng kim khí và cao hơn. Đá mài dao. 

-段 Đoàn : đẩy đánh. Rèn kim loại. Họ người. 

-碫 Đoàn : đá mài, đá mài dao. 
 
 

Từ  kép : 

 

-鍛壓 Đoán áp : sự rèn dập 

-鍛錘 Đoán chùy : búa hơi, búa gió. 

-鍛工 Đoán công : sự rèn. Thợ rèn. 

-鍛件 Đoán kiện : vật rèn, thành phẩm rèn. 

-鍛 爐 Đoán lô : lò rèn. 
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-鍛煉 Đoán luyện : rèn luyện, tôi luyện, tập luyện. Rèn đúc kim loại cho tinh 

ròng. 

-鍛造 Đoán tạo : rèn. 

-鍛接 Đoán tiếp : sự hàn rèn, rèn nối. 

 

-煅鐵 Đoán thiết : rèn sắt. 

-煅燒 Đoán thiêu : nung khô. 

 

-段氏 Đoàn thị : thợ làm nghề rèn kim loại. 

-段食 Đoàn thực : chữ nhà Phật : Tất cả thực phẩm trong cõi đời tham dục 

(dục giới) này. 

-段 落 Đoạn lạc : mạch lạc. Giai đoạn. 

-緞子 Đoạn tử : sa tanh. 

-錦緞 Cẩm đoạn : thứ vải lụa quý. Ngày xưa dùng để may áo bào, màn 

trướng. 

 

-手段 Thủ đoạn : bổn lĩnh, tài. Phương pháp và hành động (để đạt được một 

mục đích nào đó). Phương pháp bất chính, trò. 

 

 

都  Đô : kinh đô, kẻ chợ. Tất cả, toàn bộ. Đóng đô. Ở. Tụ hội, nơi tụ 

tập. Choáng đẹp, đẹp lộng lẫy. Chỗ vua đóng đô gọi là đô. Đất trung 

ương, nơi thiết lập cơ sở của chính phủ.  Thành phố lớn. Họ Đô.  
 

Đồng âm khác nghĩa : 
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1-嘟 Đô : bĩu môi, chàu bạu. Bí bo (tiếng còi xe hơi). Nói ú ớ khó nghe. 

 

 

Từ  kép : 

 

-都部 Đô bộ : bộ phận cai quản các đơn vị khác. 

-都養 Đô dưỡng : người nấu bếp. 

-都督 Đô đốc : xem xét, coi sóc tất cả mọi mặt, mọi việc và làm cho ngay 

thẳng. Là một chức quan cao cấp thuộc binh chủng Hải quân (thuộc hàng cấp 

tướng). 

-都蔗 Đô giá : tên gọi khác của cây mía. 

-都好 Đô hảo : đều tốt. 

-都護 Đô hộ : tên chức quan có từ đời Hán, cai trị những vùng đất phụ thuộc 

vào nước Tầu. Nay ta hiểu là cai trị. 

-都會 Đô hội : chỗ tụ họp đông đúc lớn. 

-都丘 Đô khâu : cái gò trong đầm nước. 

-都城 Đô thành : chốn thủ đô được bảo vệ kỹ. 

-都巿 Đô thị : vùng đông dân cư nhiều người buôn bán, họp chợ. Thành phố 

lớn. 

 

-嘟嘟 Đô đô : bí bo, bô bô (tiếng còi, tiếng ống loa, v.v.). 

-嘟嚕 Đô lỗ : xâu, xóc, chùm. Rung đầu lưỡi. 

-嘟囔 Đô nang : lầu bầu, lẩm bẩm. 

-嘟噥 Đô nông : nghĩa như Đô nang. 

-嘟嘟噥噥 Đô đô nông nông : lầm bà lầm bầm, nói lầm bầm không thôi. 
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-伯都 Bá đô : một tên khác chỉ con hổ ( cọp ). 

-陪都 Bồi đô : thủ đô thứ nhì, chỉ thành phố lớn bậc nhì trong nước. 

-改都 Cải đô : dời đô, thiên đô. Thay đổi nơi mặt thủ đô. 

-港都 Cảng đô : chỉ một thành phố lớn ở cửa biển, cửa sông. 

-故都 Cố đô : kinh đô cũ. 

-舊都 Cựu đô : thủ đô cũ. Cùng nghĩa với Cố đô 故都. 

-名都 Danh đô : thành phố nổi tiếng. 

-大都 Đại  đô : đại khái tất cả. 

-帝都 Đế đô : nơi vua đặt triều đình. 

-定都 Định đô : chọn nơi làm kinh đô. Chọn nơi đặt triều đình. 

-東都 Đông đô : nơi đặt triều đình ở phía đông, tức thủ đô ở phía đông . Tên 

gọi thành Thăng Long ( Hà nội ), dưới thời Hồ Quý Ly. 

-花都 Hoa đô  : một tên gọi thành phố Paris. 

-建都 Kiến đô : xây dựng kinh đô. 

-京都 Kinh đô : là nơi vua chọn ở để cai trị nước. 

-明都王 Minh Đô Vương : tức chúa Trịnh Doanh, ở ngôi chúa từ 1740 tới 

1767. Tác phẩm có Kiền nguyên thi tập, gồm cả thơ chữ Hán và chữ Nôm. 

-副都督 Phó đô đốc : chức quan võ thời xưa, ở hàng Chánh Nhị phẩm .Cấp 

bậc sĩ quan Hải quân ngày nay, tương đương với Trung Tướng Lục quân. 

-副都御史 Phó đô ngự sử : chức quan văn thời xưa, ở hàng Tòng Nhị phẩm. 

-國都 Quốc đô : nghĩa như chữ Kinh đô. 

-遷都 Thiên đô : dời kinh đô ra đóng chỗ khác. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=港
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=港
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%95%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%95%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8A%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8A%B1
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=京
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=京
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=國
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=國


1080 

 

-首都 Thủ đô : thành phố to lớn nơi đặt các cơ quan điều hành của chính phủ 

một nước. 

-衣服麗都 Y phục lệ đô : quần áo đẹp lộng lẫy, quần áo choáng đẹp. 

 

闍 Đồ : cái đài trên cửa thành, lầu trên của tường thành để có thể 

nhìn xa ra ngoài. Phiếm chỉ đài. Tower over city gate . 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-瘏 Đồ : mắc bệnh, sinh bệnh. 

2-屠 Đồ : mổ, giết súc vật. Móc xẻ. Tàn sát, giết người. Người làm nghề giết 

súc vật. Họ Đồ. 

3-瘏 Đồ : bệnh hoạn, đau bệnh. 

 

Biến âm :  

 

-堵 Đổ : ngày xưa, tường một trượng gọi là Bản 版, năm bản gọi là Đổ 堵. 

Tường, vách, bức. Ngăn trở, lấp kín, đóng lại. Tức thở, khó thở. Nói chẹn 

họng (dùng lời nói ngăn chặn, đè ép, lấn át người khác). Treo chuông khánh 

lên. Họ Đổ.  

-睹 Đổ : nhìn thấy, xem. Dùng như chữ Đổ 堵 

-賭 Đổ : cờ bạc, đánh bạc. Đánh cá, đánh cuộc, đua tranh. Nhìn thấy, thấy 

biết.  

-陼 Đổ : bức tường, cách viết khác của chữ  Đổ 堵. 

-覩 Đổ : xem, nhìn, thấy; thời xưa dùng như chữ Đổ 睹. 

 

Từ kép : 

 

-闍臺 Đồ đài  : cái đài trên cửa thành. 
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-屠沽 Đồ cô : người làm nghề giết mổ gia súc. Có ý khinh thường. 

-屠狗 Đồ cẩu :người làm nghề giết mổ chó. 

-屠羊 Đồ dương : giết dê. 

-屠龍 Đồ long : giết rồng, tức người có tài cao. 

-屠殺 Đồ sát : mổ, giết. Tàn sát. 

 

-屠城 Đồ thành : giết sạch dân trong thành sau khi chiếm được thành. 

-瘏悴 Đồ tụy : bệnh vì quá mệt mỏi. 

 

-堵嘴 Đổ chủy : bịt mồm, đấm mõm. 

-堵塞 Đổ tắc : tắc nghẽn, ngăn chặn. 

-堵錢 Đổ tiền : đánh bạc. 

-堵牆 Đổ tường : tường thấp. 

 

-賭愽 Đổ bác :cờ bạc. 

-賭本 Đổ bản : vốn liếng cờ bạc. 

-賭咒 Đổ chú : thề, thề thốt. 

-賭注 Đổ chú : tiền đặt, tiền cá cược, tiền đánh bạc. 

-賭棍 Đổ côn : dân cờ bạc, con bạc. 

-賭局 Đổ cục : canh bạc. 

-賭氣 Đổ khí : tức khí, dỗi. 
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-賭場 Đổ trường : sòng bài, chỗ chơi cờ bạc. 

 

-禁屠 Cấm đồ : nhân khi làm tế lễ vì có tai ương trong nước nên cấm làm thịt 

súc vật. 

-狗屠 Cẩu đồ : người làm nghề giết chó làm thịt. 

-救人一命勝造七級浮屠 Cứu nhân nhất mệnh thắng tạo thất cấp phù 

đồ: cứu mạng một người còn nhiều công đức hơn là xây chùa miếu bảy tầng 

cao.  

-浮屠 Phù đồ : đọc gần như Phật-đà 佛佗, dịch âm tiếng Phạn "buddha". 

Phật giáo là do Phật-đà sáng tạo, nên gọi Phật giáo đồ là phù đồ 浮屠, tháp 

của Phật cũng gọi là phù đồ.  Cũng viết là 浮圖. 

 

 

-阿堵 A đổ : cái này, chỉ tiền bạc. 

-安堵 An đổ : ở yên, an cư. 

-防堵 Phòng đổ : ngăn ngừa.  

 

-打賭 Đả đổ : đánh cuộc. 

 

 

 

螙 Đố : cũng như chữ Đố 蠹 

 

Đồng âm : 

 

-蠧 Đố : con mọt; tục mượn dùng như chữ Đố 蠹. 
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-蠹 Đố  : con mọt trong gỗ. Lấy hao tiền của. Phơi sách. Ăn mòn, đục khoét, 

hư hại. Kẻ ăn mòn, làm tổn hại. 

 

Từ  kép : 

 

-蠹 魚 Đố ngư : con nhậy. 

-巨蠹 Cự đố : con mọt lớn. Tỉ dụ kẻ hại dân hại nước. 

-木蠹 Mộc đố : mọt gỗ.  

-國蠹 Quốc đố  : kẻ ăn hại nước, sâu dân mọt nước.  

 

 

 

土  Đỗ : vỏ rễ cây dâu. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-杜 Đỗ : cây đường lê, thường gọi là cây đỗ, gỗ dùng làm nguyên liệu. Một 

thứ cỏ thơm. Ngăn chận, chấm dứt, tắc nghẽn. Bày đặt, bịa đặt, giả tạo. Bài 

trừ, cự tuyệt. Bày vẽ một cách giả tạo không căn cứ. Bản xứ. Tục gọi cái gì 

sản xuất ở đất mình là đỗ. Họ Đỗ.  

2-肚 Đỗ : bụng, tấm lòng. Dạ dày. Bao tử. 

3-芏 Đỗ : tên một loại cỏ mọc ven biển, hơi giống cỏ Hoàn Lan. 

 

Biến  âm : 

 

-土 Độ :  xem chữ Tịnh độ ở dưới. 

 

Từ  kép : 
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http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=木
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=國
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=國
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-杜布 Đỗ bố : vải bản xứ. 

-杜口 Đỗ khẩu : cứng miệng, không nói gì được. 

-杜米 Đỗ mễ : gạo bản xứ. 

-杜門 Đỗ môn : đóng cửa lại. 

-杜門謝客 Đỗ môn tạ khách : đóng cửa không tiếp khách 

-杜鵑 Đỗ Quyên : chim Đỗ Quyên,thường gọi là chim cuốc. Cây đỗ quyên, 

hoa đỗ quyên. 

-杜撰 Đỗ soạn : phàm sự gì tự ý bày vẽ ra không có bằng cứ gì, bịa đặt, niết 

tạo, hư cấu, là không hợp cách.  

-杜仲 Đỗ trọng : đỗ trọng (vị thuốc). 

-杜绝 Đỗ tuyệt : ngăn chặn. 

-杜絕私弊 Đỗ tuyệt tư tệ : lấp hết tệ riêng. 

-杜宇 Đỗ vũ : con cuốc. 

 

-肚皮 Đỗ bì : bụng. 

-肚帶 Đỗ đái : nịt đai yên ngựa. 

-肚臍 Đỗ tề : cái rốn. 

-肚腸 Đỗ tràng : thường chỉ ruột. 

-肚子 Đỗ tử : Bụng. Phần phình lên của một vật gì, như cái bụng.  

 

-以杜流弊 Dĩ đỗ tư tệ : ngăn chặn các thói xấu. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=杜
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=杜
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=杜
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=杜
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AC%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AC%9D
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=杜
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=杜
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=杜
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=杜
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A7%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A7%81
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=杜
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=肚
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=肚
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B5%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B5%81
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-老杜 Lão đỗ : tiếng chỉ Đỗ Phủ, thi hào đời Đường, để phân biệt với Tiểu 

Đỗ và Đỗ Mục, thi nhân đồng thời. 

 

-大肚皮 Đại  đỗ bì : bụng phệ. 

-腿肚子 Thối đỗ tử : bắp chân, bắp đùi. 

 

-豬肚 Trư đỗ : bao tử heo. 

 

-佛土 Phật độ : chỉ chùa Phật. 

-淨土 Tịnh-độ : trong kinh Phật thì cõi Tịnh-độ là một thế giới rất sạch sẽ 

sung sướng ở Tây-phương. Cũng đọc là Tịnh thổ. 

 

 

途 Đồ : đường, lối. Đưa dẫn tới. Thoải mái. Phương tiện, phạm vi. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-稌 Đồ : lúa nếp. 

2-梌 Đồ : cây phong. Maple. 

3-酴 Đồ : men rượu. Men để gây rượu. Cái rượu. 

4-荼 Đồ : rau Đồ, một loại rau đắng. Cichorium endivia. Một loài cỏ có hoa 

trắng như bông lau, tua xúm xít nhau mà bay phấp phới. Một loại trà đắng. 

Bùn lầy. 

5-筡 Đồ : Tên một loại tre rỗng ruột; phần rỗng trong thân cây tre, trúc. 

6-塗 Đồ : bôi, phết,quết, sơn. Ngăn trở, làm nghẽn, che lấp. Bôi, xoa, đắp, rịt. 

Xóa, bôi bỏ. Làm bẩn, làm dơ. Họ người. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=腿
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=腿
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=子
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=豬
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=豬
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7-涂 Đồ : con đường, bôi, trát, mạ. Tô vẽ, bôi trét lên. Tên sông, sông Đồ. 

Cùng nghĩa với chữ đồ 塗. 

 

 

Từ kép :  

 

-酴醾 Đồ mi : rượu cất lại, rượu đồ mi, rượu cồ lại. 

-酴酥 Đồ tô : một loại rượu thuốc làm bằng cỏ thuốc pha quế, bạch truật. . . 

Cũng viết là đồ tô 屠酥. 

-酴酒 Đồ tửu : rượu nấu lại. 

 

-荼毒 Đồ độc : rau đắng và trùng độc, ý nói gây ra thống khổ, làm hại. 

-荼蓼 Đồ liễu : tên hai loại rau đắng, ví dụ với sự đắng cay. 

-荼壘 Đồ lũy : tên hai vị thần, Thần Đồ và Uất Lũy. 

-荼糜 Đồ mi : cay mâm sôi. (Robus rosacfolius) 

-荼毘 Đồ tì : dịch âm chữ Phạn, có nghĩa là hỏa táng. 

  

-途 經 Đồ kinh : đi qua, ghé qua. 

-途徑 Đồ kính : đường, lối, cách. 

-途次 Đồ thứ : nơi nghỉ chân, nơi dừng lại nghỉ, nơi trọ. 

-途程 Đồ trình : con đường, đường đi. 

 

-涂月 Đồ nguyệt : tháng 12 âm lịch, tháng chạp. 

 

-塗乙 Đồ ất : cắt bớt, xén bớt, lượt bớt. Sửa bài, sửa văn. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%85%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%85%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%A0
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=荼
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=荼
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-塗 改 Đồ cải : xóa và chữa lại, bôi sửa, viết lại. 

- 塗掉錯字 Đồ điệu thác tự : xóa những chữ sai. 

-塗料 Đồ liệu : chất sơn. 

-塗抹 Đồ mạt : bôi lên, quét lên. Xóa. Bôi, viết mau, không cần lập ý trước. 

-塗鴉 Đồ nha : viết nguệch ngoạc, viết tháu. 

-塗片 Đồ phiến : vết máu trải lên bản kính để soi kính hiển vi. 

-塗飾 Đồ sức : sơn quét. 

-塗層 Đồ tằng : lần phủ ngoài, lớp phủ ngoài. 

-塗炭 Đồ thán : bùn lầy đen tối. Cảnh lầm than khốn khổ. 

-塗炭生民 Đồ thán sinh dân : làm cho nhân dân khốn khổ. Cũng thường nói 

là đồ thán sinh linh 塗炭生靈. 

   

 

-半途 Bán đồ : nửa đường, giữa đường. 

-半途而廢 Bán đồ nhi phế : nửa đường mà bỏ, ý nói làm việc chưa thành 

công mà bỏ nửa chừng. 

-正途 Chánh đồ : đường chính, chánh đạo. Ngày xưa do khoa mục xuất thân 

gọi là theo chánh đồ 正途. 

-窮途 Cùng đồ : tuyệt lộ. Tỉ dụ cảnh ngộ khốn khổ cùng quẫn. Chỉ người ở 

trong cảnh ngộ khốn khổ cùng quẫn. Tận cuối đường. 

-迷途 Mê đồ : con đường sai lầm. 

-分途 Phân đồ : chia đường mà đi, mỗi người một ngả. Tỷ dụ tính chất sự vật 

hoặc tư tưởng quan điểm người ta vì có khác biệt nên chia cách nhau. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A1%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A1%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%8C%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%8C%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A1%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A1%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%9F
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%AD%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%AD%A3
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-歸途 Quy đồ : đường về. 

-士途 Sĩ đồ : con đường làm quan. 

-三途 Tam đồ : tiếng nhà Phật, chỉ ba con đường mà kẻ gây nghiệp ác phải 

trải qua, gồm : Địa ngục 地獄, Ngạ quỷ 餓鬼 và Súc sinh 畜生. Cũng viết là 

tam đồ 三塗. 

-世途 Thế đồ : đường đời. 

-前途 Tiền đồ : con đường phía trước. Tình cảnh tương lai. Đặc chỉ tương lai 

tốt đẹp. Lên đường. Đăng trình. 

-中途 Trung đồ : giữa đường, nửa đường. 

-長途 Trường đồ : đường dài, đường xa. 

-長途知馬力 Trường đồ tri mã lực : đường xa mới biết sức ngựa. 

-遠途 Viễn dồ : đường xa. Con đường sẽ đi sau này. 

 

-如火如荼 Như hỏa như đồ : hừng hực, bừng bừng (khí thế). 

 

-泥塗 Nê đồ : bùn đất. 

-習塗 Tập đồ : tô lên chữ viết mẫu cho quen tay. 

 

-正途 Chính đồ : đường chính. Ngày xưa do khoa mục xuất thân gọi là theo 

chính đồ 正途. 

-窮途 Cùng đồ : Tuyệt lộ. Tỉ dụ cảnh ngộ khốn khổ cùng quẫn. Chỉ người ở 

trong cảnh ngộ khốn khổ cùng quẫn. Tận cuối đường. Tỉ dụ cảnh địa tàn lạc 

suy vong. Đường xa, trường đồ, viễn lộ. Cũng viết là Cùng đồ 窮塗. 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A4%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A4%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B3%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B3%A5
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=正
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=正
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=窮
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=窮
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-世途 Thế đồ : đường đời. 

-前途 Tiền đồ : con đường phía trước. Tình cảnh tương lai.  

-用途 Dụng đồ : công dụng. 

-分途 Phân đồ : chia đường mà đi, mỗi người một ngả. Tỉ dụ tính chất sự vật 

hoặc tư tưởng quan điểm người ta vì có khác biệt nên chia cách nhau. 

-歸途 Quy đồ : đường về. 

-仕途 Sĩ đồ : con đường làm quan. 

-坦途 Thản đồ : con đường bằng phẳng. 

-分途 Phân đồ : chia đường mà đi, mỗi người một ngả. Tỉ dụ tính chất sự vật 

hoặc tư tưởng quan điểm người ta vì có khác biệt nên chia cách nhau. 

 

-苦荼 Khổ đồ : một loại trà đắng. 

 

圖   Đồ : tranh vẽ. Cương vực, lãnh thổ. Ý muốn, tham vọng. Vẽ, hội 

họa. Toan mưu, suy tính, sắp đặt. Nắm lấy, chiếm lấy. 

 

-圗 Đồ : một cách viết khác của chữ Đồ 圖. Diagram; chart, map, picture. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-啚 Đồ : keo kiệt, biển lận. Chỗ làng quê hoặc nơi xa xôi. Cũng như chữ bỉ 

鄙 nay dùng làm tiếng để chia vạch các vùng đất. Tục đọc là chữ đồ 圖. Ngày 

xưa dùng như chữ Đồ 圖. 

 

Từ  kép : 

 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=圖
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-圖案 Đồ án : hình vẽ thử ban đầu để chuẩn bị cho một tác phẩm công nghệ 

hoặc kiến trúc. 

-圖板 Đồ bản : bàn vẽ. 

-圖版 Đồ bản : bản kẽm, đồ biểu. 

-圖表 Đồ biểu : sơ đồ, đồ thị, biểu đồ. 

-圖景 Đồ cảnh : cảnh. Triển vọng, tương lai, tiền đồ. 

-圖紙 Đồ chỉ : bản vẽ. 

-圖章 Đồ chương : con ấn đóng dấu của một người. 

-圖樣 Đồ dạng : bản vẽ, hình vẽ. 

-圖 騰 Đồ đằng : tôtem, vật thờ tổ trong xã hội nguyên thủy. 

-圖釘 Đồ đinh : đinh mũ. 

-圖解 Đồ giải : dùng hình vẽ để giảng giải, phân tích. Giải pháp dùng đồ biểu 

(tiếng Pháp: solution graphique). Nói rõ về bức vẽ, tức là câu nói hoặc hàng 

chữ ghi dưới bức vẽ, nói rõ ý nghĩa của bức vẽ. 

-圖鑒 Đồ giám : sách chỉ nam có tranh, sổ tay hướng dẫn bằng tranh ảnh. 

-圖畫 Đồ họa : tranh vẽ. 

-圖形 Đồ hình : hình, hình vẽ. 

-圖記 Đồ ký : loại ấn đóng thay cho chữ ký. 

-圖例 Đồ lệ : lời ghi chú trên bản đồ, chú thích bản đồ, lời giải thích ký hiệu 

trên hình vẽ. 

-圖利 Đồ lợi : mưu tính để đem lại lợi lộc cho mình. 

-圖籙 Đồ lục : sách mệnh của thần tặng. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=圖
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=圖
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-圖謀 Đồ mưu : mưu toan.  

-圖片 Đồ phiến : ảnh, tranh ảnh. 

-圖簽 Đồ thiêm : biểu tượng (tin học). 

-圖書 Đồ thư : sách vở tài liệu, địa đồ thư tịch. Gọi tắt của Hà đồ lạc thư 河

圖洛書. Một loại sách về sấm kí. 

-圖書舘 Đồ thư quán : thư viện. 

-圖像 Đồ tượng : hình vẽ. 

-圖緯 Đồ vĩ : loại sách viết về thuật bói toán. 

-圖標 Đồ tiêu : biểu tượng (tin học). 

 

 

-版圖 Bản đồ : bản vẽ hình thể đất nước. Sổ sách hộ tịch và địa đồ quốc gia. 

Phiếm chỉ cương vực quốc gia. 

-八陣圖 Bát trận đồ : trận pháp của Khổng Minh Gia Cát Lượng 諸葛亮 lập 

ra. Tên một bài thơ ngũ ngôn tuyệt cú của Đỗ Phủ 杜甫. 

-不圖 Bất đồ ờ . Chẳng tham muốn, chẳng mưu cầu. 

-鵬圖 Bằng đồ : ý chí của chim bằng. Chỉ ý chí to lớn cao xa. 

-祕戲圖 Bi hý đồ : hình vẽ mô tả nam nữ dâm dục. ảnh trai gái 

dâm ô. 

-表圖 Biểu đồ : bảng vẽ ghi giúp nhận r ự việc xảy ra. 

-制圖 Chế đồ : vẽ bản đồ, lập bản vẽ. 

-基圖 Cơ đồ : cơ nghiệp. 

- 惟利是圖 Duy lợi thị đồ : chỉ mưu cầu lợi lộc, chỉ biết mưu lợi. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=圖
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=圖
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=河
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=河
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=河
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=洛
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=洛
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AB%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AB%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%83%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%83%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%AF
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-輿圖 Dư đồ : cương thổ, cương vực. 

-地圖 Địa đồ : bản vẽ hình thái mặt địa cầu, một địa phương hoặc một nước. 

-河圖洛書 Hà đồ lạc thư : ương truyền vua Phục Hi trông thấy ở sông 

Hoàng Hà có con long mã xuất hiện, lưng có nét vẽ. Phục Hi dựa theo đó tạo 

ra bát quái, gọi là hà đồ 河圖.  Lại có thuyết cho rằng thời vua Hạ Vũ 夏禹, 

có rùa thần xuất hiện ở sông Lạc, trên lưng rùa có hình vẽ chín điểm không 

giống nhau, vua Vũ nhân đó xếp thành hệ thống gọi là cửu chủng đại pháp 

九種大法 tức là chín phép trị vì thiên hạ. Người đời sau coi hà đồ lạc thư 河

圖洛書 là điềm lành báo hiệu vua thánh ra đời. 

-希圖 Hi đồ : mong toan. 

-畫圖 Họa đồ : bức tranh, bức vẽ. 

-皇圖 Hoàng đồ : chỉ ngôi vua. Bản đồ triều vua. 

-宏圖 Hoành đồ : kế hoạch lớn lao. 

-力圖 Lực đồ : cố gắng. 

-良圖 Lương đồ : mưu kế tốt. 

-描圖 Miêu đồ : lần theo dấu vết. 

-插圖 Sáp đồ : minh họa. 

-試圖 Thí đồ : dự tính, trù liệu. 

-陣圖 Trận đồ : bản vẽ sẵn cách sắp xếp quân lính để đánh giặc. 

-遠圖 Viễn đồ : mưu tính việc cao xa lớn lao. 

-企圖 Xí đồ : trù tính, mưu hoạch, tìm mưu kế. 

-意圖 Ý đồ : dự tính mong muốn đạt tới một mục đích nào đó. 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B2%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B2%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B2%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B2%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B2%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B4%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B4%9B
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=希
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=希
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度   Độ : phép tắc đã làm ra, pháp độ. Các dụng cụ để đo dài ngắn, 

các đồ như trượng, thước dùng để đo dài ngắn đều gọi là độ. Chia góc 

đồ tròn gọi là độ. Khí tượng, tấm lòng. Vượt qua. Người xuất gia đi 

tu. Danh từ số học, đơn vị dùng để đo góc độ. Phép đã chế ra. Ðộ 

lượng. Dáng dấp. Qua. Tiêu chuẩn. Khí lượng (của người). Dáng dấp, 

phong cách, nghi thái (hiện ra bên ngoài). Họ Độ.  
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-鍍 Độ : mạ. Dùng một chất kim loại mà tráng lên mặt một vật bằng kim loại 

khác. Lấy vàng bạc kền, v.v. mạ trên mặt đồ cho đẹp gọi là độ. Cán mỏng kim 

loại để mạ lên đồ vật. 

2-渡 Độ : từ bờ này sang bờ kia. Đi qua, vượt qua. Giao phó, chuyển giao. 

Bến đò, bến sông.  

 

Dị  âm :  

 

-度 Đạc : mưu tính. Đo lường. 

 

Từ  kép : 

 

-度支 Độ chi : tính toán việc tiêu tiền sao cho đủ. 

-度牒 Độ điệp : tờ giấy chứng minh của các tu sĩ xuất gia. 

-度假 Độ giả : nghỉ phép. 

-度口 Độ khẩu : nuôi miệng, nuôi thân. 

-度量 Độ lượng : khí cụ đo dài ngắn nặng nhẹ. Bụng dạ, khí cục rộng rãi hay 

hẹp hòi. 
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-度命 Độ mệnh : sống qua ngày. 

-度外 Độ ngoại : ở ngoài sự tính toán của mình, không ngờ. 

-度日 Độ nhật : sống qua ngày. 

-度數 Độ số : số ghi trên các đồng hồ (điện, nước, ga .  .  .) 

-度親 Độ thân : nuôi nấng giúp đỡ cha mẹ. 

-度世 Độ thế : vượt qua đời tầm thường, vượt đến cõi tiên. 

-度持 Độ trì : giúp đỡ gìn giữ cho, che chở cho. 

 

-渡頭 Độ đầu : bến đò, bến phà. 

-渡河 Độ hà : qua sông. 

-渡口 Độ khẩu : bến đò. Chỗ bến đò để chở người qua sông. 

-渡輪 Độ luân : chiếc phà (tầu chở người, xe cộ, hàng hóa qua sông). 

-渡夫 Độ phu : người lái đò. 

-渡脫 Độ thoát : cứu giúp khỏi chỗ đau khổ tai họa. 

-渡船 Độ thuyền : đò ngang, phà. 

 

-鍍金 Độ kim : mạ vàng. Lấy tiếng. 

-鍍銀 Độ ngân : mạ bạc. 

-鍍鋅 Độ tân : tráng kẽm, mạ kẽm. 

-鍍錫 Độ tích : tráng thiếc. 

 

-度田 Đạc điền : đo ruộng. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=渡
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=渡
javascript:animation('934d');
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=鍍
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=鍍
javascript:animation('934d');
javascript:animation('934d');
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-度量 Đạc lượng : đo lường.  

 

 

-暗度 Ám độ : trôi qua một cách âm thầm lặng lẽ không hay không biết. 

-印度支那 Ấn độ chi na : vùng đất bên cạnh Trung Quốc và Ấn Độ ở đông 

nam Á Châu (tiếng Pháp: Indochine). 

-印度洋 Ấn độ dương : Ấn Độ dương 印度洋 là một trong năm đại dương trên thế 

giới (tiếng Anh: Indian Ocean). 

-八度 Bát độ : quãng tám (nhạc). 

-幅度 Bức độ : độ rộng, độ lớn, khổ. 

-格度 Cách độ : mức độ rộng hẹp lòng dạ một người. 

-高度 Cao độ : mức cao. Trình độ quan trọng. 

-制度 Chế độ : phép tắc lập ra cho mọi người tuân theo. Lập ra pháp độ. Quy 

định. Chế tác. Phương pháp chế tác. Quy mô, dạng thức. 

-支度 Chi độ : trù tính, kế toán.  

-局度 Cục độ : độ lượng, khí độ. 

-極度 Cực độ : cực điểm. 

-剛度 Cương độ : trình độ cứng chắc của vật chất. 

-強度 Cường độ : mức độ mạnh. 

-救人度世 Cứu nhân độ thế : giúp người cứu giúp cho đời. 

- 以己度人 Dĩ kỷ độ nhân : suy bụng ta ra bụng người. 

-滅度 Diệt độ : tiếng nhà Phật chỉ sự chết. 

-溶度 Dung độ : mức nóng để một chất chảy thanh nước, tức độ nóng chảy. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=度
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=度
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8D%B0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8D%B0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B4%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BA%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BA%A6


1096 

 

-用度 Dụng độ : chỉ dùng qua ngày. 

-大度 Đại độ : độ lượng rộng lớn.  

-大度包容 Đại độ bao dung : độ lượng bao dung. 

-調度 Điều độ : điều hòa theo mức bình thường. 

-限度 Hạn độ : tiêu chuẩn. 

-厚度 Hậu độ :  độ dày. 

-氣度 Khí độ : chỉ lòng dạ rộng hẹp của một người. 

-寬度 Khoan độ : độ rộng, chiều rộng, bề rộng. 

-豁達大度 Khoát đạt đại độ : ý nói người có độ lượng lớn bao dong cả được 

mọi người. 

-經度 Kinh độ : mức đo theo chiều Bắc Nam trên bản đồ ( Longitude ). 

-六度 Lục độ : chỉ sáu chế độ của vạn vật: thiên 天, địa 地, xuân 春, hạ 夏, 

thu 秋, đông 冬. Cũng dịch là Lục đáo bỉ ngạn 六到彼岸; độ 度 là dịch ý 

của Phạm văn "pāramitā" ba la mật đa 波羅蜜多. Chỉ sáu loại pháp môn đưa 

đến bờ bên kia (tức niết bàn 涅槃): bố thi 布施, trì giới 持戒, nhẫn nhục 忍

辱, tinh tiến 精進, tinh lự (thiền định) 精慮(禪定), trí tuệ (bát nhã) 智慧(

般若). 

-量度 Lượng độ :  đo lường. 

-密度 Mật độ : mức đông đảo. Độ khít. 

-硬度 Ngạnh độ : độ cứng, độ rắn. 

-一度 Nhất độ : sự gì đã qua một lần.  

-熱度 Nhiệt độ : mức nóng. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8C%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8C%85
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=限
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=限
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B1%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B1%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%9C%B0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%98%A5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%8F
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A7%8B
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%86%AC
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%85%AD
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%85%AD
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BD%BC
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BD%BC
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BA%A6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B3%A2
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B3%A2
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%9C%9C
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%9C%9C
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B6%85
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B6%85
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B8%83
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B8%83
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8C%81
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8C%81
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BF%8D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BF%8D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BF%8D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B2%BE
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B2%BE
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B2%BE
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B2%BE
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A6%AA
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A6%AA
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%99%BA
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%99%BA
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%88%AC
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%88%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A1%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A1%AC
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-濃度 Nùng độ : độ đậm đặc, độ mạnh, nồng độ (rượu...). Trình độ.  

-溫度 Ôn độ : mức lạnh. 

-穩度 Ổn độ : mức vững vàng của vật ( Stabilité ). 

-法度 Pháp độ : phép tắc, quy phạm.  

-風度 Phong độ : dáng dấp, phong cách, nghi thái (hiện ra bên ngoài). 

-普度 Phổ độ : tiếng nhà Phật, chỉ sự giúp đỡ cho tất cả chúng sinh ở mọi 

nơi. 

-過度 Quá độ : vượt mức bình thường. 

-光度 Quang độ : độ phát sáng mạnh hay yếu của vật thể. 

-季度 Quý độ : lấy một quý 季 (thời kỳ cố định trong năm) làm đơn vị.  

-揆度 Quỹ độ : đo lường, ước lượng. 

-軌度 Quỹ độ : phép tắc, mực thước phải theo. 

-超度 Siêu độ : vượt quá mức bình thường. 

-初度 Sơ độ : lúc bắt đầu. Lúc sơ sinh. Lần thứ nhất. Sinh nhật. 

-再度 Tái độ : một lần nữa. 

-三度空間 Tam độ không gian : không gian ba chiều.  

-則度 Tắc độ : phép tắc. 

-濟度 Tế độ : đưa qua bến bên kia. Tiếng nhà Phật, chỉ sự dùng phép Phật mà 

cứu vớt chúng sinh khỏi cảnh cực khổ ở đời. 

-態度 Thái độ : dáng dấp, vẻ mặt, cử chỉ. Khí thế, tư thái. Tính tình. Dáng 

dấp và vẻ mặt bên ngoài nhờ đó biết được lòng dạ bên trong. 

-态度 Thái độ : quan điểm. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=法
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=法
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=風
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=風
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AD%A3
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=三
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=三
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=空
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=空


1098 

 

-溼度 Thấp độ : độ ẩm. 

-剃度 Thế độ : nghi thức cạo trọc đầu cho người xuất gia. 

-節度 Tiết độ : mực thước. Dè dặt, có chừng mực. 

-節度使 Tiết độ sứ : chức quan võ cai quản một vùng lớn. 

 -酸度 Toan độ : độ chua. Nồng độ Ph. 

-速度 Tốc độ : vận tốc, tốc lực. Speed. 

-程度 Trình độ : pháp độ, tiêu chuẩn. Trình hạn, tiến trình. Mức độ (về mặt 

văn hóa, giáo dục, tri thức, năng lực, v.v.). Trạng huống biến hóa mà sự vật 

đạt tới. 

-中度 Trung độ : mức độ vừa. 

-長度 Trường độ : độ dài. 

-緯度 Vĩ độ: con số tính từ đường Xích đạo, biểu thị một vị trí trên trái đất. 

Latitude. 

 

-擺渡 Bài độ : bến phà qua song. 

-競渡 Cạnh độ : đua thuyền. Tranh nhau lên bờ. Bơi đua. 

-古渡 Cổ độ : bến cũ, bến đò lâu năm. 

-引渡 Dẫn độ : nhờ quốc gia khác bắt giữ trao trả kẻ tội phạm từ nước mình 

trốn sang quốc gia đó. 

-讓渡 Nhượng độ : chuyển giao quyền trên tài sản của mình cho người khác 

-過渡 Quá độ : qua đò. Nghĩa bóng ý nói qua một thời chuyển tiếp giữa cũ và 

mới (tiếng Anh: transition). Như Chánh trị quá độ 政治過渡 (tiếng Anh: 

politics transition). 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=溼
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=溼
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=酸
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=酸
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=長
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=長
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=讓
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=讓
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=政
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=政
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=過
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=過
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-濟渡 Tế độ : cứu vớt cho người qua cơn khổ ách. 

 

 

-忖度 Thốn đạc : liệu lường. 

-測度 Trắc đạc : đo lường. Ước lượng trước. 

-憶度 Ức đạc : đoán chừng, phỏng đoán. Cũng viết là: ức đạc 臆度. 

 

 

櫝   Độc : cái hòm, cái hộp bằng gỗ, rương; cái vỏ đựng dao, kiếm. 

Cái áo quan, quan tài. Giấu, cất, cho vào. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-皾 Độc : cái túi da đựng cung tên. 

2-匵 Độc : cái hòm lớn, cái rương lớn. 

3-凟 Độc : ngòi, lạch; tục dùng như chữ 瀆. 

4-牘 Độc : thẻ gỗ để viết văn thư. Một thứ âm nhạc. Giấy tờ, sách vở, văn 

kiện, thư tịch. Thư từ. Tên một nhạc khí thời cổ. 

5-犢 Độc : con trâu nghé. Con bê, con nghé. Phiếm chỉ bò. Họ Độc. 

6-黷 Độc : bụi bẩn, dơ dáy; nhàm chán. Đen kịt. Phiền nhiễu luôn luôn khiến 

cho người chán ghét. Sự dơ bẩn, điều nhơ nhuốc, ô uế. Khinh thường, không 

cung kính, nhàm chán. Tham lam. Lạm dụng. 

7-讟 Độc : phỉ báng, hủy báng, lời oán thống nhập cốt tủy. Oán hận, đau đớn 

oán trách.  

8-殰 Độc : thai chết trong bụng mẹ, thai chưa kịp sinh ra đã chết. An 

abortion; stillborn.  

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=忖
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=忖
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%87%86
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%87%86
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9-豄 Độc : cái ngòi nước, rãnh nước. Dùng như chữ Độc 瀆. 

10-瀆 Độc : cái ngòi nước nhỏ. Quấy nhiễu, quấy rầy, phiền hà. Xin đi xin lại 

mãi cho người ta chán phiền gọi là độc. Nhàm, khinh nhờn, bất kính . Thay 

đổi. Ngòi, lạch, rãnh. Bốn con sông đời cổ ở Trung Hoa. Họ Độc.  

11-讀 Độc : đọc, đọc cho rành rọt, đọc cho ra tiếng từng câu từng chữ. Xem. 

Học, nghiên cứu.  

12-儥 Độc : thấy, nhìn thấy. 

13-贕 Độc : hư thai, thai chim thú không sinh thành con. Còn có nghĩa là cái 

trứng hư, không thể nở thành chim hoặc gà con được. Dùng như chữ độc 殰 

14-藚 Độc : tên một loại cây dùng làm vị thuốc, cũng gọi là Trạch tả. 

15-韇 Độc : cái túi may bằng da thú để đựng các mũi tên thời xưa. 

16-韥 Độc : cái bao bằng da thú đựng cây cung, cũng viết là 韣. 

 

Biến  âm : 

 

-瀆 Đậu : hang, cửa. Cùng nghĩa với chữ Đậu 竇. 

-讀 Đậu : một câu đậu. Trong bài văn cứ đến chỗ đứt mạch gọi là Cú 句, nửa 

câu gọi là Đậu 讀. Nghĩa là đến chỗ ấy tạm dừng một tí, chưa phải là đứt 

mạch hẳn, cũng như dấu phẩy vậy. 

 

Từ  kép : 

 

-櫝丸 Độc hoàn : cái bao đựng những mũi tên. 

 

-犢車 Độc xa : xe bò.  

 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=犢
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=犢
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-讀音 Độc âm : phát âm, đọc. 

-讀本 Độc bản : sách giáo khoa, tập văn tuyển. 

-讀報 Độc báo : đọc báo. 

-讀者 Độc giả : bạn đọc, người đọc báo chí, đọc sách. 

-讀畫 Độc họa : thưởng ngoạn hội họa, xem tranh. 

-讀若 Độc nhược : dùng âm đọc của một chữ này để so sánh cho biết âm đọc 

của chữ kia. 

-讀數 Độc số : số ghi trên các loại máy đo lường (nhiệt kế, điện kế  . . .) 

-讀書 Độc thư  : đọc sách. Chỉ việc học hành. 

-讀物 Độc vật : sách báo. 

 

-瀆職 Độc chức : không làm tròn chức vụ, bất lực. 

-瀆犯 Độc phạm : xúc phạm. 

 

-黷武 Độc vũ : lạm dụng vũ lực, hiếu chiến. 

 

-暗讀 Ám độc : đọc thuộc lòng, không phả . 

-映月讀書 Ánh nguyệt độc thư : đọc sách dưới sự chiếu sáng của mặt trăng. 

Chỉ sự hiếu học. Lục Điền đời Tống, nhà nghèo không có tiền mua dầu đốt 

đèn, đã phải đọc sách dưới trăng. 

-映雪讀書 Ánh tuyết độc thư : Tôn Khang 孫康 người đời Tần, hiếu học, 

nhà nghèo đêm không có đèn phải nhờ ánh tuyết để đọc sách. Sau này ánh 

tuyết độc thư 映雪讀書 chỉ khắc khổ chăm học. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=瀆
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=瀆
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AD%AB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AD%AB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%98%A0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%98%A0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AE%80
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AE%80
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-伴讀 Bạn độc : chức quan dạy học cho các con cháu vua chúa. Bạn cùng 

học. 

-耕讀 Canh độc : cày ruộng và đọc sách. Nghĩa bóng: Ở ẩn. 

-轉讀 Chuyển độc : đọc to lên, giọng lúc cao lúc thấp. Tức tụng kinh. 

-句讀 Cú đậu : ngày xưa trong cách viết văn, có đủ nghĩa gọi là cú 句, chưa 

đủ nghĩa mà phải ngắt lại một chút gọi là đậu 讀. Chỉ cách chấm câu. Cũng 

viết là cú độ 句度. 

-苦讀 Khổ độc : khó đọc, trúc trắc không suôi. 

-朗讀 Lãng độc : ngâm đọc (thơ văn). 

-侍讀 Thị độc : chức quan trong việc Hàn lâm, giữ việc đọc sách cho vua. 

-熟讀 Thục độc : đọc kỹ.  

-宣讀 Tuyên độc : tuyên đọc. 

-誦讀 Tụng độc : tụng đọc. 

 

-溝瀆 Câu độc : ngòi nước.  

 

-老牛舐犢 Lão ngưu để độc : bBò già liếm con; ý nói : người ta thương yêu con 

mình. 

-初生之犢不畏虎 Sơ sinh chi độc bất úy hổ  : bê con không sợ hổ. 

 

-文牘 Văn độc : văn kiện. 

-尺牘 Xích độc : thư tín. Chỉ thư từ viết cho nhau. Thời cổ, chưa chế ra giấy, 

phải dùng thẻ gỗ dài khoảng một thước ta để viết chữ mà gửi cho nhau. 

 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=句
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=讀
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=句
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=句
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=朗
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=朗
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=宣
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=宣
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=誦
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=誦
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=溝
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=溝
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%80%81
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%80%81
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%88%90
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%88%90
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%88%9D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%88%9D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B9%8B
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B9%8B
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%8D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%8D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%99%8E
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=文
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=文
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=尺
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=尺
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-干黷 Can độc : cố kêu cầu mãi. 

-窮兵黷武 Cùng binh độc vũ  : dùng tới võ lực, gây ra chiến tranh một cách 

bừa bãi. 

-貪黷 Tham độc : tham lam không chán. 

 

-買櫝還珠 Mãi độc hoàn châu : mua hộp (đẹp) mà trả lại ngọc trai, ý nói chỉ 

chăm bề ngoài không xét đến giá trị thực bên trong. 

 

 

髑   Độc : xọ người, đầu lâu. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-獨 Độc : một, cô độc, lẻ loi, cô đơn, riêng mình, riêng biệt. Đặc biệt, khác 

hẳn số đông. Sao vậy ? Há sao ? Cái đó, việc ấy. Con Ðộc, giống con vượn 

mà to. Người già không có con cháu gọi là độc. Phàm cái gì lẻ loi có một đều 

gọi là độc. 

2-襡 Độc : cho vào vỏ, cho vào hộp. Cất đi. 

3-韣 Độc : cái bao đựng cung. Bow-bag. 

 

Từ  kép : 

 

-髑髏 Ðộc lâu : cái đầu lâu người chết. Cũng gọi là Khô lâu 骷髏. 

 

-獨音 Độc âm : chỉ tiếng nói mà mỗi chữ chỉ đọc một tiếng (một âm). 

-獨飲 Độc ẩm : uống một mình. 

-獨霸 Độc bá : độc quyền. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AA%AE
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AA%AE
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%BB%B7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%BB%B7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B2%B7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B2%B7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%82%84
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%82%84
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%AA%B7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%AA%B7
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-獨白 Độc bạch : nói một mình. 

-獨步 Độc bộ : vượt lên hẳng trong một thời. 

-獨占 Độc chiếm : chiếm lấy riêng cho mình, lũng đoạn để chiếm lấy một 

mình. 

-獨酌 Độc chước : rót rượu một mình, ý nói uống rượu một mình. 

-獨 孤 Độc Cô : họ Độc Cô. 

-獨脚 Độc cước : chỉ có một chân, cụt chân. 

-獨特 Độc đặc : đặc biệt, riêng biệt. 

-獨到 Độc đáo : tới chỗ riêng biệt hẳn với những cái khác. Trái ngược hẳn, 

không giống ai, chỉ một mình riêng biệt. 

-獨丁 Độc đinh : trơ trụi một mình, không anh em họ hàng. 

-獨斷 Độc đoán : tự một mình quyết định không nghe ai; chuyên quyền. 

-獨行 Độc hành : đi một mình lẻ loi. 

-獨立 Độc lập : đứng một mình, không nương tựa nhờ vả ai. Không lệ thuộc, 

không phụ thuộc.  

-獨力 Độc lực : tự mình làm, một mình làm lấy việc. 

-獨木舟 Độc mộc châu : chiếc thuyền chỉ làm bằng một cây gỗ, tức thuyền 

độc mộc. 

-獨一 Độc nhất : chỉ có một,không có tới hai. 

-獨夫 Độc phu : kẻ độc tài, tàn bạo. 

-獨權 Độc quyền : chỉ riêng mình có quyền làm thôi. 

-獨創 Độc sáng : sáng tạo. 
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-獨裁 Độc tài : chỉ riêng một mình, phe mình lo liệu, sắp đặt, làm việc không 

cho ai dự vào. 

-獨奏 Độc tấu : đánh đàn, chơi nhạc một mình. 

-獨身 Độc thân : lẻ loi, trơ trọi một thân mình, không có gia đình. 

-獨坐 Độc tọa : ngồi một mình một chỗ. Người đàn ông không vợ. 

-獨尊 Độc tôn : một mình là cao quý nhất. 

-獨子 Độc tử : con một. 

-獨自 Độc tự : tự mình, một mình. 

-獨唱 Độc xướng : hát một mình, hô hào một mình, chẳng có ai nghe. 

 

-不獨 Bất độc : không chỉ, chỉ có. 

-孤獨 Cô độc : trẻ không có cha và người già không có con. Một mình không 

ai giúp đỡ. Lẻ loi, cô đơn tịch mịch.  

-唯我獨尊 Duy ngã độc tôn : tương truyền Đức Phật Thích Ca Mâu-ni lúc 

mới sinh ra đời, bước đi bảy bước, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất nói: Thiên 

thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn 天上天下, 唯我獨尊 Trên trời dưới trời, 

chỉ có ta là cao quý. Thường tục hiểu là cao ngạo tự đại. 

-單獨 Đơn độc : lẻ loi, một mình. Tương tự: Độc tự 獨自. 

-閒獨 Nhàn độc : sống rảnh rang một mình, chỉ sự ở ẩn. 

-惸獨 Quỳnh độc : cô đơn một mình. 

-小獨樂賦 Tiểu độc lạc phú : tên một bài phú chữ Nôm của Hoàng Sĩ Khải, 

danh sĩ đời Mạc. 

 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%94%AF
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%94%AF
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%8D%A8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%8D%A8
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=獨
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=獨
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毒   Độc : ác độc,độc hại, chất độc. Vật làm hại người. Bỏ chất độc 

vào để hại người. Đau đớn khổ sở. Oán hận. Cai trị. Nọc độc. Thuốc 

phiện, ma túy. Dùng đồ độc để diệt trừ, thuốc cho chết. Gay gắt, 

nham hiểm cay độc. Căm giận. Trị, cai trị. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

1-碡 Độc : nông cụ bằng đá có trục và càng gỗ, dùng để cán đất cho bằng 

hoặc lăn nghiến các loại ngũ cốc. 

2-纛 Độc : cờ tiết mao, dùng làm nghi vệ cho thiên tử. Cờ lớn, trang sức bằng 

đuôi li ngưu 氂牛 hoặc đuôi chim trĩ 雉, thường dùng trong tang lễ quan trọng 

ở các nhà hiển quý thời xưa. Lông chim dùng cho người múa. Cũng đọc là 

Đạo. 

 

Biến  âm : 

 

-毒 Đốc : xem chữ Quyên Đốc ở dưới.  

Dị âm :  

 

-毒 Đại : con đồi mồi. Cũng viết là Đại 玳 (Ðại mội 玳瑁 con đồi mồi). 

 

Từ  kép : 

 

-毒惡 Độc ác : dữ tợn làm hại người. 

-毒質 Độc chất : thứ hại người, có thể làm chết người. 

-毒穀 Độc cốc : thóc, ngô có tẩm độc để diệt trừ sâu bọ. 

-毒液 Độc dịch : nọc độc. 

-毒藥 Độc duợc : thuốc độc.  

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B0%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B0%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%89
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=毒
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=毒
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=毒
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=毒
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=毒
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=毒
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-毒打 Độc đả : đánh đập vô cùng hung bạo, tàn ác. 

-毒害 Độc hại : đầu độc, làm hại tới người.. 

-毒刑 Độc hình : cực hình, hình phạt dã man. 

-毒化 Độc hóa : đầu độc,làm hại. 

-毒計 Độc kế : mưu kế độc ác. 

-毒氣 Độc khí : hơi độc,khí độc. 

-毒蕈 Độc khuẩn : nấm độc. 

-毒辣 Độc lạt : cay độc, nham hiểm. 

-毒龍 Độc long : con rồng độc hại. Chỉ lòng tham muốn vọng tưởng. 

-毒瘤 Độc lựu : u ác tính, ung thư. 

-毒蛾 Độc nga : sâu bướm, bướm đêm. 

-毒餌 Độc nhị : mồi độc, bả độc. 

-毒品 Độc phẩm : thuốc mê, thuốc ngủ, ma túy, sì ke. 

-毒砂 Độc sa : quặng sắt vàng, quặng arsenopyrite. 

-毒殺 Độc sát : dùng chất độc mà giết người. 

-毒草 Độc thảo : cỏ độc. 

-毒手 Độc thủ : thủ đoạn giết người tàn ác. 

-毒性 Độc tính : có chất độc, tính độc. 

-毒素 Độc tố : chất độc. Chất làm độc.Tệ hại, đầu độc.  

-毒汁 Độc trấp : chất độc,nọc độc. 

-毒蟲 Độc trùng : loại côn trùng có nọc độc có thể làm chết người. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=毒
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=毒
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=毒
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=毒
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=毒
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=毒
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=毒
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=毒
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=毒
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=毒
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=毒
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=毒
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=毒
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=毒
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=毒
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=毒
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=毒
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=毒
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=毒
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=毒
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-毒腺 Độc tuyến : tuyến độc. 

-毒物 Độc vật : vật có chất độc. 

-毒蛇 Độc xà : rắn độc. 

 

-惡毒 Ác độc : độc ác, hiểm độc, nham hiểm. 

-陰毒 Âm độc : ác ngầm, không lộ ra ngoài. Phiếm chỉ chứng sưng, nhọt... 

mà không bị nóng sốt (Trung y). 

-拔毒 Bạt độc : băng bó vết thương. 

-病毒 Bệnh độc : cái độc sinh ra bệnh. 

-蠱毒 Cổ độc : chỉ chung những thứ hại người. 

-遺毒 Di độc : điều tai hại để lại cho người sau. 

-以毒治毒 Dĩ độc trị độc : lấy cái độc mà chữa cái độc. 

-投毒 Đầu độc : bỏ chất độc vào đồ ăn đồ uống mà giết người. 

-荼毒生靈 Đồ độc sinh linh : làm hại giống sinh linh. 

-解毒 Giả độc : trừ bỏ chất có hại. 

-吸毒 Hấp độc : hút thuốc phiện, hít ma túy.  

-險毒 Hiểm độc : hung ác, hại người. 

-有毒 Hữu độc : có độc, độc hại. 

-劇毒 Kịch độc : có tính độc rất mạnh. 

-艾滋病病毒 Ngải tư bệnh bệnh độc : vi khuẩn bệnh AIDS 

-狠毒 Ngoan độc : hung ác. 

-仰毒 Ngưỡng độc : tương tự: ngưỡng dược 仰藥. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=毒
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=毒
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=毒
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=毒
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8D%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8D%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%9F
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=吸
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=吸
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=狠
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=狠
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=仰
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=仰
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-怨毒 Oán độc : thù hận tới cùng độ. 

-憤毒 Phẫn độc : căm tức lắm.  

-販毒 Phiến độc :buôn ma túy. 

-服毒 Phục độc : uống thuốc độc. Đầu độc. 

-身毒 Quyên độc : tên một nước ngày xưa, tức là nước “Thiên Trúc” 天竺, 

bây giờ gọi là “Ấn Độ” 印度. 

-生毒 Sanh độc : sinh ra họa hại.  

-掃毒 Tảo độc : trừ hại. Thuốc ngăn độc. 

-太陽眞毒 Thái dương chân độc : nắng thật gay gắt. 

-洩毒 Tiết độc : tống cái độc ra ngoài thân thể. 

-消毒 Tiêu độc : làm tan biến chất độc hại. 

-中毒 Trúng độc : hiện tượng bị chất độc xâm nhập bên trong cơ thể, sinh ra 

tác dụng phá hoại tế bào, làm trở ngại cơ năng sinh lí, có khi nguy hiểm đến 

tính mạng. 

 

-碌碡 Lục  độc : hòn lăn, quả lăn. Nông cụ bằng đá có trục và càng gỗ, dùng 

để cán đất cho bằng hoặc lăn nghiến các loại cốc. 

 

-身毒 Quyên đốc : nước Quyên Đốc, tức là nước Thiên Trúc 天竹, gọi là 

nước Ấn Độ 印度 bây giờ. 

 

搥    Đôi : ném, vất bỏ. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=憤
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=憤
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=販
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=販
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%B0
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=生
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=生
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%9E
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=身
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=身
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=天
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=天
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=印
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=印
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1-追 Đôi : cái núm chuông. Chạm trổ, chạm khắc. 

2-磓 Đôi : ném đá, lấy đá ném xuống dưới. To throw a stone. 

3-垖 Đôi : đống đất, gò đất nhỏ. Cách viết gốc của chữ Đôi 堆. 

4-鎚 Đôi : rèn, đúc. Sửa ngọc, đẽo ngọc, chuốt ngọc. Dùng nghĩa như chữ 

Đoán 鍛 : gió sắt, rèn sắt. 

5-槌 Đôi : ném, liệng đi. 

 

Từ  kép : 

 

-追琢 Đôi trác : chạm khắc. 

 

-棒槌 Bổng đôi : chầy gỗ dùng để đập vào quần áo khi giặt. Wooden club 

(used to beat clothes in washing). 

-鼓槌 Cổ đôi : dùi trống. Drumstick. 

 

-鐘紐 Chung nữu : cái núm của quả chuông. 

 

對   Đối  : thưa, đáp. Ðối, hai bên sống với nhau. Xét lại. Ứng đáp. 

Cư xử, đối đãi. Hướng về, chĩa vào. Thích ứng, tương hợp, tùy theo. 

So sánh, kiểm nghiệm. Điều chỉnh. Pha thêm, chế thêm. Lắp, tra, 

khớp vào nhau. Chống, chọi. Người hay vật sóng với nhau thành một 

đôi. Bên kia, trước mặt. Đúng, phải, bình thường. Với, về, trước. 

Correct, right; facing, opposed  

 

 

Biến  âm : 

 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=鐘
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=鐘
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-懟 Đỗi : oán giận, oán hận. 

 

Từ  kép : 

 

-對飲 Đối ẩm : ngồi trước mặt nhau mà uống uống (trà, rượu) 

-對白 Đối bạch : đối thoại giữa các vai trong tuồng,kịch và điện ảnh. 

-對半 Đối bán : mỗi người một nửa. 

-對本 Đối bản : một vốn một lãi. 

-對保 Đối bảo : đối chiếu người bảo đảm. 

-對不起 Đối bất khởi : xin lỗi, không dám. . . Thường dùng làm sáo ngữ. 

Cảm phiền, hãy coi chừng. . .  Có ý báo động hoặc đe dọa (lúc làm gì bất lợi 

cho đối phương). 

-對甁 Đối bình : bình cặp đôi, lọ ghép đôi, cặp lục bình. 

-對筆跡 Đối bút tích :  đối chiếu nét chữ. 

-對歌 Đối ca : hát đối. 

-對質 Đối chất : hai bên hướng mặt vào nhau mà vặn hỏi cho ra sự thật. 

-對折 Đối chiết : chiết khấu. 

-對照 Đối chiếu : so sánh hai bên để tìm ra những điểm giống nhau và khác 

nhau. 

-對指紋 Đối chỉ văn : kiểm tra dấu tay. 

-對證 Đối chứng : kiểm lại, thẩm tra lại. 

-對症下藥 Đối chứng hạ dược : tùy theo bệnh mà cho thuốc.  

-對眾宣言 Đối chúng tuyên ngôn : đối trước mọi người mà nói rõ. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B7%A1
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=對
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=對
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=紋
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=對
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=對
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=對
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=下
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=下
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-對股劈 Đối cổ phách : bửa (bổ, chẻ) đôi. 

-對局 Đối cục : cuộc tranh tài thi đấu. 

-對面 Đối diện : hướng mặt vào nhau. 

-對待 Đối đãi : cư xử với người trước mặt. 

-對答 Đối đáp : trả lời trực tiếp. 

-對頭 Đối đầu  : chống lại nhau, ngược với nhau. Thù địch, đối địch. 

-對等 Đối đẳng : cấp bậc và địa vị ngang nhau. 

-對調 Đối điều : chuyển đổi lẫn nhau. 

-對敵 Đối địch : chống cự lại. 

-對角 Đối giác : góc đối (hình học). 

-對蝦 Đối hà : tôm he. 

-對號 Đối hiệu : dò số. 

-對開 Đối khai  : từ hai địa điểm khác nhau chạy lại gặp nhau.Một phần nửa 

tời giấy nguyên. Mở đối nhau, tương hỗ. 

-對抗 Đối kháng : đối lập, kháng cự. Chống lại nhau. 

-對口 Đối khẩu : hát đối đáp. Nhọt ở gáy. 

-對勁 Đối kính : thích hợp, vừa ý. 

-對立 Đối lập : đứng đối nghịch với nhau. Hai loại sự vật mâu thuẫn đối địch 

nhau, bài xích lẫn nhau, tranh chấp nhau. 

-對聯 Đối liên : câu đối. 

-對路 Đối lộ : thích hợp. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8A%88
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=對
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=對
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=對
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=對
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=對
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=對
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=對
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=對
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=對
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=對
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=對
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=對
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=對
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=對
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=對
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-對累 Đối lũy : hai thành lũy, doanh trại đứng đối diện nhau, tức hai quân đội 

đối đầu nhau. 

-對門 Đối môn : đối diện trước mặt. 

-對岸 Đối ngạn : bờ bên kia. 

-對偶 Đối ngẫu : trong thơ văn, hai câu trên dưới, cùng một số chữ, cú pháp 

tương tự, bằng trắc tương ứng, gọi là đối ngẫu 對偶. Trai gái tương xứng 

thành cặp gọi là đối ngẫu 對偶. 

-對耦 Đối ngẫu : thành đôi, chỉ đôi vợ chồng. 

-對外 Đối ngoại : chính sách đối với nước ngoài. 

-對眼 Đối nhãn : vừa ý mình. Mắt lác. 

-對人誠懇 Đối nhân thành khẩn  :cư xử với người một cách tận tình. 

-對內 Đối nội : chính sách đối với việc trong (nước, cơ quan, đoàn thể). 

-對付 Đối phó : ứng phó, xử trí. An bài, chuẩn bị. Phối hợp, thất phối, đôi 

lứa, vợ chồng. Liệu tính, mưu toán. Tạm được, tàm tạm, tương tựu. Chiết ma, 

giày vò. 

-對方 Đối phương : phe bên kia, phe nghịch. 

-對光 Đối quang : điều chỉnh ánh sáng. 

-對過 Đối quá : đối diện, trước mặt. 

-對策 Đối sách : trả lời câu hỏi. Phương sách để đối địch. 

-對生 Đối sinh : đối nhau, mọc đối. 

-對數 Đối số : số đối nhau, Logarithm. 

-對事不對人 Đối sự bất đối nhân : đối việc chứ không đối người. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=對
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-對心眼兒 Đối tâm nhãn nhi : hoàn toàn thích hợp. 

-對話 Đối thoại : nói chuyện qua lại với nhau. 

-對手 Đối thủ : đối phương, địch thủ. Kẻ đối địch chống lại mình. Người có 

năng lực tương đương. Đánh cờ, giao thủ. 

-對消 Đối tiêu bù trừ lẫn nhau. 

-對比 Đối tỉ : so sánh. 

-對峙 Đối trĩ : cùng đứng song song. Chống trọi. 

-對帳 Đối trướng : câu đối viết trên giấy và những chữ viết trên tấm vải để 

chúc mừng hoặc để chia buồn. 

-對仗 Đối trượng : thơ, văn có những câu đối nhau theo bằng trắc và chữ 

nghĩa. 

-對子 Đối tử : câu đối. Văn thơ đối ngẫu. 

-對象 Đối tượng : mục đích mà mình nhắm tới. 

-對於 Đối ư : coi như, xem như. 

-對應 Đối ứng : đúng với, tương ứng. 

-對圓 Đối viên : hai bên đánh nhau bày trận thế. 

-對位 Đối vị : đối âm. 

-對于 Đối vu : đối với. 

-對稱 Đối xứng : cân đối. Xưng gọi người khác. 

-對唱 Đối xướng : hát đối đáp. 

 

-不對 Bất đối : không đúng, sai. Không hòa thuận. Khác thường. Không 

thích hợp. 
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-不對勁 Bất đối kính : không bình thường, kì quái. 

-針對 Châm đối : nhắm vào, chĩa thẳng vào, đối ngay với.  

-喜對 Hỉ đối : câu đối mừng. 

-校對 Hiệu đối : so sánh xét lại, đối chiếu. 

-聯對 Liên đối : hai câu văn đối nhau. Câu đối. 

-門當戶對 Môn đương hộ đối : cổng và cửa nhà tương xứng. Ý nói nhà cửa, 

gia thế, địa vị hai gia đình cưới gả phải tương đương.  

-一個對一個 Nhất cá đối nhất cá : một chọi một. 

-一對 Nhất đối : một đôi, cặp. 

-反對 Phản đối : một loại đối ngẫu trong vận văn: tình huống tương phản, 

nhưng ý tứ tương hợp. Tương phản, đối lập. Không tán thành, không đồng ý. 

-非對稱式數據用戶線 Phi đối xứng thức số cứ dụng hộ tuyến : đường 

truyền thông tin số bất đối xứng ADSL. 

-數目不對 Số mục bất đối  : con số không đúng, 

-作對 Tác đối : gây chống đối, làm khó dễ. 

-神色不對 Thần sắc bất đối  : sắc mặt không bình thường. 

-相對 Tương đối : mặt đối mặt, hướng về nhau. Tương xứng. 

-絕對 Tuyệt đối : không có điều kiện hạn chế nào cả. Nhất định, hoàn toàn. 

Câu đối tuyệt hay. Đôi lứa tương xứng, rất đẹp đôi. Mất đôi lứa, chết mất bạn 

lữ.  

-應對 Ứng đối : trả lời, ứng xử. 

-挽對 Vãn đối : câu đối điếu người chết. 

-妄對 Vọng đối : trả lời bậy bạ, không suy nghĩ. 
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-無言以對 Vô ngôn dĩ đối : không trả lời được.  

 

敦   Đôn : thành khẩn, hồn hậu. Thúc dục, đôn đốc. Coi sóc, đốc 

thúc.  Gắng gỏi.  Họ Đôn. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 
 

1-啍 Đôn : miệng thở hơi ra. Nặng nề chậm chạp. creak; to babble, gibberish. 

2-惇 Đôn : đôn hậu, hiền hòa đôn đốc. Tin tưởng. Trung hậu, thành thật, đày 

đặn. Khuyến khích. Coi trọng, tôn sùng.  

3-墩 Đôn : cái ụ đất. Ụ đất cát. Gò đất lớn, cái đồi. Ụ đất giữa chỗ bằng 

phẳng, tảng đá. Cột, trụ, chỗ ngồi, làm bằng gốc cây, khối đá, gạch. Bó, khóm, 

bụi. Dụng ngữ trong bói toán, chỉ thế đất nhô cao. 

4-撴 Đôn : túm lấy. To jolt; to thump.  

5-礅 Đôn : phiến đá có thể ngồi lên được. Loại ghế bằng đá. 

6-焞 Đôn : sáng sủa. 

7-蹾 Đôn : dộng mạnh xuống. 

8-燉 Đôn: Tên đất Đôn Hoàng 燉煌, ở tỉnh Cam Túc, ngày xưa là một cứ 

điểm trọng yếu trên con đường tơ lụa. Cũng viết là Đôn Hoàng 敦敦. Lửa 

cháy mạnh, hừng hực.  

9-鐓 Đôn : thiến, hoạn súc vật. Coi sóc, đốc thúc. Hòa thuận, cư xử hòa mục. 

Mượn chỉ vũ khí như giáo, mác. Chất phác, hồn hậu. Thành khẩn. Họ Đôn.  

10-暾 Đôn : mặt trời mọc. Sáng sủa, rực rỡ. 

 

Biến  âm : 
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-燉 Đốn : hầm, ninh, tần. Chưng, hâm. Nấu cách thủy, cách một lớp nước sôi 

cho chín. 

-敦 Đồn : bày ra. Đồn trú. 

-焞 Đồn : lửa cháy rực. 

-燉 Đồn : lửa lớn. 

-敦 Độn : không rõ ràng, không sáng sủa, hỗn độn. Thúc giục, bức bách. Cô 

độc, lẻ loi.  Cũng có nghĩa như chữ độn 沌 , chữ độn 頓. 

 

Dị  âm : 

 

-敦 Điêu : trang sức bằng hình vẽ. 

-敦 Đoàn : tụ họp, xúm xít, rậm rạp. 

-敦 Đôi : ném, bức bách, thúc dục. Sửa trị, cai trị.Trị lý, co ro. 

-敦 Đối : một thứ đồ để đựng thóc lúa.  

-鐓 Đối : lớp bọc bằng đồng ở phần cuối chuôi các loại vũ khí như giáo, kích. 

Dưới đầu cán giáo, cán mác bịt đầu cho phẳng nhẵn gọi là đối.  

-鐓 Đồi : cái chùy nặng ngàn cân. 

 

Từ  kép : 

 

-敦弓 Đôn cung : cái cung có hình vẽ. 

-敦篤 Đôn đốc : trung hậu, thành thật. Chỉ về lòng dạ tốt đẹp, rất thành thật. 

-敦督 Đôn đốc: gắng sức coi sóc công việc, thúc đẩy công việc cho chạy. 

-敦厚 Đôn hậu : thật thà, trung hậu. Lòng dạ chân thành,đức độ đầy đặn. 
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-敦睦 Đôn mục : dốc một niềm hòa mục. Làm cho hòa thuận. 

-敦聘 Đôn sính : thành thực, xin mời. 

-敦寵 Đôn sủng : phong tục nhân dân thật thà thuần hậu. 

-敦請 Đôn thỉnh : thành khẩn xin.  

-敦實 Đôn thực : chắc nịch, đầy đặn. 

-敦琢 Đôn trác : chạm trổ, khắc. Kén chọn. 

-敦促 Đôn xúc : nhắc nhở, thúc giục, thôi thúc, chủ trương, đề nghị. Cũng 

viết là đôn xúc 敦趣. 

 

-墩布 Đôn bố : giẻ lau nhà, giẻ lau sàn nhà. 

-墩子 Đôn tử : tảng đá, cái thớt. 

 

-惇篤 Đôn đốc : chỉ lòng dạ tố , rất thành thật. 

-惇厚 Đôn hậu : đức độ dày dặn, lòng chân thành. 

-惇樸 Đôn phác : rất thật thà, không trau chuốt. 

 

-燉雞 Đôn kê : hầm gà. Nấu cách thủy. 

 

-燉葯 Đốn dược : hâm thước. 

-燉酒 Đốn tửu : chưng rượu. 

 

-橋墩 Kiều đôn : cột trụ cầu.  

-木墩 Mộc đôn : khúc cây dùng làm ghế ngồi. 
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-門墩 Môn đôn : cột trụ gạch đặt ở cửa. 

-沙墩 Sa đôn : ụ cát.  

-石墩 Thạch đôn : trụ mốc đá.  

-土墩 Thổ đôn : ụ đất. 

-樹墩 Thụ đôn : gốc cây. 

 

-風惇俗厚 Phong đôn tục hậu  : phong tục trung hậu. 

 

-公鐓 Công đôn : đơn vị trọng lượng bằng một trăm Công cân 公斤, tức là 

một tạ. 

 

-渾敦 Hỗn độn : u mê, mù mịt.  

 

-螴蜳 Trần đôn : khí bất an định, không đạt được. Vẻ sợ hãi. 

 

 

屯  Đồn : tụ họp, tụ tập, cất giữ. Gò đất. Thôn xóm. Đóng quân 

phòng thủ.  Village, hamlet; camp; station.  

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-庉 Đồn : bức tường lầu. Cùng nghĩa cới chữ Đồn 焞 lửa cháy rực.           A 

village; to dwell together.  

2-吨 Đồn : một tấn.  Metric ton; (Cant.) to babble, gibberish.  

3-囤 Đồn : một loại bồ, vựa đan bằng tre trúc để chứa lúa gạo. Tích chứa, đồn 

chứa. Grain basket, bin for grain. 
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4-坉 Đồn : đất trộn cỏ đắp ngăn nước.  

5-忳 Đồn : lo lắng buồn phiền. 

6-炖 Đồn : gió thổi lửa bốc lên có màu đỏ. Heat with fire; stew.  

7-純 Đồn : cột bó, bao gói lại. Một khúc vải. Pure, clean, simple. 

8-芚 Đồn : một loại rau ăn được. Dáng cây mới nẩy mầm sống. 

9-豘 Đồn : cách viết khác của chữ Đồn 豚 con heo con. A small pig.  

10-軘 Đồn : xe để đánh trận, binh xa. War car. 

11-邨 Đồn : tên đất cổ. Village, hamlet; rustic. 

12-飩 Đồn : bánh bao. Stuffed dumplings. 

13-魨 Đồn : cá nóc, loại cá có chất độc chết người. Blowfish, globefish, 

Spheroides vermicular.  

14-肫 Đồn : con heo con. 

15-伅 Đồn : xem chữ hỗn đồn ở dưới. 

 

Biến âm : 

 

-頓 Đốn : lạy dập đầu xuống đất. Cúi đầu sát đất. Giẫm xuống đất. Nơi dừng 

lại nghỉ ngơi. Ngay tức thì. Mệt nhọc, khốn khổ. Đình đốn, bị đình trệ lại, trắc 

trở. Sửa sang lại cho ngay ngắn. Vỡ tan, hư hỏng. Bỏ, buông bỏ. Một cách 

viết chữ Hán, nét nhấn mạnh xuống trang giấy. Tên nước đời Chu, đến đời 

Xuân Thu bị nước Sở diệt, nay còn di tích là thành Nam Đốn thược tỉnh Hà 

Nam. Họ Đốn. Pause, stop; bow, kowtow; arrange . 

-噸 Đốn  : Ðốn, dịch âm chữ Ton của nước Anh nước Mỹ, mỗi một đốn là 

1000 kg (một tấn) tương đương với 1702 cân nước Tầu. Đơn vị dung lượng, 

mỗi đốn là 100 thước khối (thước Anh). Đơn vị kế toán sức chuyên chở hàng 

hóa của thuyền, tàu, mỗi đốn là 40 thước khối (thước Anh). 
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-芚 Độn : dáng chẳng biết gì. 

-沌 Độn : mù mịt, tối tăm.Lẫn lộn với nhau, không rõ rệt. Chaotic, confused; 

turbid, murky.  

-鈍 Độn : cùn nhụt, không sắc bén. Quê mùa chân chất. Blunt, obtuse; dull; 

flat; dull-witted.  

-盹 Độn : mắt lim dim. Ngủ gà ngủ gật, giấc ngủ ngắn. To doze; to nap; to 

nod. 

-伅 Độn : dùng như chữ Độn 沌. 

-囤 Độn : cái vựa để đựng thóc. Vựa, đồ bện bằng trúc, cành liễu, cỏ lúa, v.v. 

để chứa đựng thóc, lương... 

 

Từ  kép : 

 

-屯隘 Đồn ải : đóng quân ở chỗ đất hiểm yếu. Trại quân ở nơi hiểm yếu. 

-屯兵 Đồn binh : đóng quân. 

-屯田 Đồn điền : đem quân đến đóng ở nơi đất hoang khai khẩn thành ruộng 

mà cầy cấy lấy thóc gạo mà tự túc.. 

-屯墾 Đồn khẩn : đóng quân khai hoang. 

-屯糧 Đồn lương : chứa cất lương thực để tiếp tế cho quân binh. 

-屯壘 Đồn lũy : trại quân có tường bao quanh để chống giặc. 

-屯集 Đồn tập  : tụ tập. 

-屯戍 Đồn thú : đóng quân ở biên giới để phòng chống giặc. 

-屯扎 Đồn trát : đóng quân. 

-屯駐 Đồn trú : nơi quân lính trú đóng. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B1%AF
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B1%AF


1122 

 

-屯子 Đồn tử : thôn xóm. 

 

-庉庉 Đồn đồn : lửa cháy rực. Nước chẩy ầm ầm. 

 

-囤糧 Đồn lương : đồn chứa lương thực. 

-囤積 Đồn tích : tích trữ để đầu cơ lên giá, chứa chất, tích chứa. Chỗ giấu 

của, kho cất giấu đồ. 

 

-忳忳 Đồn đồn : lo lắng, buồn phiền. 

 

-頓教 Đốn giáo : chữ trong Kinh Phật, dùng một phương phép tuyệt mầu 

khiến cho mình theo đó mà tu được tới đạo ngay. 

-頓號 Đốn hiệu : dấu ngắt câu, chỗ dừng của câu. 

-頓令 Đốn linh : liền khiến. 

-頓牟 Đốn mậu : đá hổ phách. 

-頓悟 Đốn ngộ : chợt hiểu, ngộ bất thình lình ngay bây giờ (phép tu đốn ngộ 

được Nam tông thiền (Huệ Năng) đề xướng).  

-頓然 Đốn nhiên : bỗng nhiên. 

-頓時 Đốn thời : ngay, liền, tức khắc. 

-頓首 Đốn thủ : lạy dập đầu sát đất. Cúi đầu. 

-頓挫 Đốn tỏa : trầm bổng. 

-頓足 Đốn túc : giậm chân. 

 

-鈍根 Độn căn : chữ nhà Phật chỉ người có căn cơ ngu độn. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=頓
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=頓
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=頓
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=頓
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=頓
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=頓
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=頓
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=頓
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=頓
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-鈍角 Độn giác : (toán hình  học) góc tù, góc lớn hơn 90
0
. 

-鈍悶 Độn muộn : lạnh lẽo, vô tình. 

-鈍弊 Độn tệ : ngu đần kém cỏi. 

 

-忳忳 Độn độn : mờ mịt, không rõ ràng. 

 

-倱伅 Hỗn đồn : theo truyền thuyết thì Hỗn Đồn là con của vua Hồng Thị 鴻

氏 . 

 

-安頓 An đốn : an bài, ổn định, sắp đặt 勞.  

-整頓 Chỉnh đốn :sửa sang lại. Sự gì cái gì đã tán loạn lâu rồi mà lại sửa sang 

lại cho được như cũ gọi là chỉnh đốn. 

-停頓 Đình đốn : ngưng lại. 

-困頓 Khốn đốn : mệt mỏi, đình trệ, bị khốn khó mãi không tiến lên được. 

-勞頓 Lao đốn : mệt nhoài. 

 

-魯鈍 Lỗ độn : ngu dốt. 

-遲鈍 Trì độn : đần độn. 

 

豚  Độn : đi kéo lê gót chân. Lui về ở ẩn, trốn tránh cuộc đời. Vẻ 

khiêm nhường. Quẻ độn trong Dịch Kinh, biểu tượng lui về, trốn 

lánh. Cùng nghĩ với chữ Đồn 豘. 

   

Đồng âm khác nghĩa : 

 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%B4%BB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%B4%BB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%B4%BB
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=安
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=安
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=整
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=整
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=停
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=停
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=困
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=困
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=頓
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1-遯 Độn  : Trốn. Cùng nghĩa với chữ độn 遁.  

 

Biến âm : 

 

-豚 Đồn  : con lợn con.  

 

Từ  kép : 

 

-豚心 Độn tâm : lòng muốn trốn tránh cuộc đời 

-豚世 Độn thế : trốn tránh cuộc đời. 

-豚土 Độn thổ : trốn xuống đất. Chui xuống đất mà đi, một phép thuật của 

các đạo sĩ thời xưa. 

 

-遯庵 Độn am : biệt hiệu của Nguyễn Thông, danh sĩ triều Nguyễn. 

 

 

冬  Đông : Mùa đông, bắt đầu từ tiết lập Đông đến tiết lập Xuân. 

Theo lịch ta từ tháng mười đến tháng chạp gọi là mùa Đông. Theo 

lịch tây thì từ tháng chạp tây đến tháng hai tây là mùa đông. Họ 

Đông.  
 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-佟 Đông : chợ Ðông. Họ Đông. Xưa vùng Liêu đông có người danh sĩ là 

Đông Vạn, nổi tiếng về văn chương. 

2-疼 đông : đau, nhức, đau đớn. Thương yêu lắm. Đau lòng. Thương xót 

3-咚 Đông : thùng thùng, thình thình (tiếng đánh trống, tiếng gõ cửa). 

javascript:animation('549a');
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4-鼕 Đông : tiếng trống đánh tùng tùng. 

5-氡 Đông : nguyên tố radon, ký hiệu Rn. 

 

Từ  kép : 

 

-冬不拉 Đông bất lạp : một loại nhạc khí của dân Ca-Dắc ở Tân Cương : đàn 

Donbôra. 

-冬至 Đông chí : tên một tiết khí, thường vào ngày 22 hoặc 23 tháng chạp 

trong năm, đó là ngày mặt trời đi qua điểm Đông chí. 

-冬菇 Đông cô : nấm hương, nấm đông cô. 

-冬宮 Đông cung : cung điện Mùa đông, lâu đài Mùa đông (ở nước Nga). 

-冬筍 Đông duẩn : loại măng bương đào vào tiết đông. 

-冬寒 Đông hàn : cái lạnh lẽo của mùa đông. 

-冬學 Đông học : thời gian nhập học vào mùa đông ở nông thôn. 

-冬烘 Đông hống : người cổ hủ, không hiểu thời vụ. Gàn dở, lẩm cẩm. 

-冬眠 Đông miên : giấc ngủ suốt mùa đông. 

-冬瓜 Đông qua : cây bí, bí đao. 

-冬灌 Đông quán :  tưới ruộng mùa đông. 

-冬季 Đông quý : mùa đông. 

-冬眠 Đông miên : ngủ mùa đông. 

-冬青 Đông thanh : cây sồi xanh. 

-冬菜 Đông thái : cải bắc thảo, cải ướp tỏi. 

-冬天 Đông thiên :  mùa đông, ngày mùa đông. Mùa đông, từ tháng 10 đến 

tháng 12 âm lịch. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=冬
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=冬
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=冬
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=冬
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=冬
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-冬節 Đông tiết : mùa đông.  

-冬小麥 Đông tiểu mạch : lúa mì vượt đông, gieo hạt vào mùa Thu sang năm 

sau gặt vào mùa hè. 

-冬裝 Đông trang : trang phục mùa đông. 

-冬蟲夏草 Đông trùng hạ thảo : tên một loại trùng sống dưới đất được dùng 

làm thuốc bổ. 

-冬住 Đông trụ : một ngày trước tiết Đông chí (theo tục đời Đường). 

-冬衣 Đông y : quần áo mùa đông. 

 

-疼愛 Đông ái : thân thiết, thương mến. 

-疼痛 Đông thống : đau thương, thống khổ. 

 

-咚咚的鼓聲 Đông đông đích cổ thanh  : thùng thùng tiếng trống. 

 

-鼕鼕 Đông đông : tiếng trống kêu tùng tùng. 

 

-九冬 Cửu đông : chín mươi ngày của mùa đông, tức mùa đông. 

-寒冬 Hàn đông : mùa Đông, lạnh lẽo. 

-立冬 Lập đông : tên thời tiết, coi như thực sự bắt đầu mùa đông, vào ngày 7 

hoặc 8 tháng 11 dương lịch hàng năm. 

-兩冬 Lưỡng đông : hai năm. Thời gian bằng một năm (tiếng dùng ở Đài 

Loan). 

-孟冬 Mạnh đông : tháng thứ nhất của mùa đông, tức tháng mười âm lịch. 

-季冬 Quý đông : cuối mùa đông, tức tháng chạp âm lịch. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=疼
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=疼
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=疼
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=疼
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%92%9A
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%92%9A
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9A%84
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9A%84
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%81%B2
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=鼕
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http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=兩
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=兩
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-初冬 Sơ đông : lúc bắt đầu mùa đông, tức tháng 10 âm lịch. 

-殘冬 Tàn đông : cuối mùa Đông. 

 

-頭疼 Đầu đông : nhức đầu. 

-肚子疼 Đỗ tử đông  :  đau bụng.  

-心疼 Tâm đông : đau lòng, thương xót. 

 

 

東  Đông : một trong bốn hướng; phương Đông tức hướng mặt trời 

mọc, tục gọi người chủ là đông. Ngày xưa, chỗ của chủ ở hướng 

đông, chỗ của khách ở hướng tây. Chủ nhà, chủ tiệm, người góp cổ 

phần. Người bỏ tiền ra mời khách.  
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-涷 Đông : mưa lớn trong mùa hè. Mưa thật dữ dội. Rainstorm. 

2-鶇 Đông : tên một loại chim sâu. Con quạ. 

3-氭 Đông : một chất hoá học, tiếng Anh là Radon, ký hiệu là Rn. 

4-蝀 Đông  : xem chữ  Đế đông 螮蝀 ở dưới. 

5-崬 Đông : tên núi nay thuộc khu tự trị dân tộc Choang, ở tỉnh Quảng Tây 

nước Tầu. 

6-凍 Đông : đóng băng. 

7-倲 Đông : xem từ kép Lung Đông ở dưới. 

 

Biến  âm : 

 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=疼
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%82%9A
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-凍 Đống : nước đông, nước đá. Lạnh buốt. Dữ đội. Một loại đá đỏ mà trong. 

Họ Đống. 

-棟 Đống  : nóc mái, nóc là một cái cần nhất của một cái nhà, nên một cái nhà 

cũng gọi là Nhất đống 一棟.  

-腖 Đống : chất hoá học có tên là Pepton. 

 

Từ  kép : 

 

-東亞 Đông Á : chỉ phía Đông của châu Á. 

-東歐 Đông Âu : các quốc gia ờ về phía đông của châu Âu. 

-東半球 Đông bán cầu : nửa trái đất về phía đông. 

-東北 Đông bắc : hướng đông bắc. Chỉ vùng đông bắc nước Trung Hoa. 

-東邊 Đông biên : phía đông, bên hướng đông. 

-東征 Đông chinh : đánh giặc ở vùng đất phía Đông. 

-東周 Đông Chu : đế chế tại Trung Hoa từ năm 770-256 trước Công nguyên. 

-東宮 Đông cung : toà nhà lớn ở phía Đông, trong khu vực vua ở, là nơi ở 

của Thái tử. Chỉ vị thái tử. 

-東野 Đông Dã :  họ Đông Dã. 

-東洋 Đông Dương : tiếng xưa chỉ nước Nhật Bản. Tên gọi vùng đất phía 

Đông châu Á, gồm các quốc gia : Việt Nam, Campuchia, Lào. 

-東道 Đông đạo : chủ, chủ tiệc. 

-東道主 Đông đạo chủ : thời Xuân Thu, đại phu nước Trịnh là Chúc Chi Vũ 

燭之武 yết kiến Tần Mục Công 秦穆公, xin quân Tần ngừng tấn công nước 

Trịnh, nước Trịnh nguyện làm chủ nhân trên đường phía đông chiêu đãi sứ giả 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%87%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%87%AD
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nhà Tần qua lại. Vì nước Trịnh ở phía đông nước Tần, nên gọi là “đông đạo 

chủ” 東道主. Về sau dùng để phiếm xưng chủ nhân tiếp đãi hoặc mời tiệc tân 

khách. 

-東第 Đông đệ :phủ đệ của bậc vương hầu. 

-東都 Đông đô : nơi đặt triều đình ở phía Đông, tức thủ đô ở phía Đông. Tên 

gọi thành Thăng Long, dưới thời Hồ Quý Ly. 

-東家 Đông gia : chủ, ông chủ, chủ nhân. 

-東海 Đông hải : biển phía Đông. 

-東漢 Đông Hán : đời nhà Hán từ năm 25- 220 ở Trung Hoa. 

-東胡 Đông Hồ : một sắc tộc thời xưa sống ở miền đông-nam vùng Nội 

Mông ngày nay. 

-東經 Đông Kinh : kinh đô ở miền đông. Tên gọi thành Lạc Dương đời nhà 

Hán. Tên thủ đô của Nhật Bản. 

-東鄰 Đông lân : láng giềng ở bên Đông. 

-東盟 Đông minh : viết tắt của: Đông Nam Á quốc gia liên minh 東南亞國家

聯盟,东南亚国家联盟. 

-東南 Đông nam : hướng đông-nam. Vùng duyên hải đông-nam của Trung 

Hoa gồm các tỉnh Giang Tô, Chiết Giang, Phúc Kiến. 

-東南亞 Đông  Nam Á : Vùng đất phía đông-nam của châu Á. 

-東魏 Đông Ngụy : đời nhà Ngụy từ năm 534-550 tại Trung Hoa. 

-東風 Đông phong : gió Đông. 

-東方 Đông phương : phương đông, chỉ châu Á. Họ Đông-Phương. 

-東郭 Đông Quách : họ người. 
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-東君 Đông quân : ông vua ở hướng Đông. Chỉ mặt trời. Cũng chỉ chúa 

Xuân. 

-東床 Đông sàng : cái giường ở phía Đông. Chỉ chàng rể. 

-東晉 Đông Tấn : đời nhà Tấn từ năm 317-420 tại Trung Hoa. 

-東西 Đông Tây : hướng đông-tây. Đồ đạc, cái. Chỉ người hoặc động vật 

(yêu hoặc ghét). Đó đây, ngược xuôi, bên này bên kia. Các thứ vật linh tinh. 

-東文 Đông văn : chỉ văn tự Nhật Bản. 

 

-凍冰 Đống băng : nước lạnh thành băng. 

-凍珠 Đống châu : một loại đá màu đỏ mà trong. 

-凍僵 Đống cương : rét cóng, lạnh cứng. 

-凍害 Đống hại : cây trồng bị hư hại vì khí trời đột nhiên trở lạnh. 

-凍結 Đống kết : đông lại, đóng băng. Kiểm soát. 

-凍黎 Đống lê : màu da của người già lão. 

-凍餒 Đống nỗi : vết nứt trên da khi trời quá lạnh. Đói rét. 

-凍瘡 Đống sang : nước sông đóng thành băng. 

-凍土 Đống thổ : lớp đất rét cứng, đất bị đông lạnh. 

-凍傷 Đống thương :  hoa trái thui chột vì sương giá. 

-凍死 Đống tử : chết vì quá lạnh. 

-凍雨 Đống vũ : mưa dữ dội. 
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-棟梁 Đống lương : nhiệm vụ quan trọng như cái xà chính chống đỡ cả mái 

nhà, chỉ người có tài gánh vác được việc quan trọng lớn cho nước (như tể 

tướng, thủ tướng). 

-棟宇 Đống vũ : mái và cột. Chỉ cái nhà. 

 

-亞東 Á đông  : Đông bộ Á Châu. Tên thành thị ở phía nam Tây Tạng. 

-近東 Cận đông : vùng đất ở trung đông.  

-指東畫西 Chỉ đông hoạch tây : trỏ phía đông vạch phía tây. Tỉ dụ nói năng 

lung tung. Hình dung tay chỉ trỏ lúc nói chuyện. 

-股東 Cổ đông : người có cổ phần của một công ty. 

- 店東 Điếm đông : chủ tiệm. 

-丁東 Đinh đông : tiếng ngọc va chạm lách cách, tiếng chuông leng keng... 

Cũng viết là đinh đông: 丁冬, 叮咚 hoặc 叮咚. 

-河東 Hà Đông : tên một tỉnh ở Bắc phần Việt Nam, phía Đông sông Hồng 

hà. Tên một vùng đất thuộc tỉnh Sơn Tây Trung Hoa, phía đông sông Hoàng 

hà. Sư tử Hà đông, chỉ người đàn bà hay ghen,  theo một câu thơ của Tô Đông 

Pha cười riễu tật sợ vợ của Trần Quý Thường. 

-活東 Hoạt đông : con nòng nọc. 

-馬首欲東 Mã thủ dục đông : đi về phía đông, trở về. 

-房東 Phòng đông : chủ nhà. 

-中東 Trung đông : nay chỉ vùng đất giao hội giữa Âu, Á và Phi Châu, Cũng 

gọi là Cận Đông 近東. 

-遠東 Viễn Đông : chỉ vùng xa nhất ở phía đông. Việt Nam cũng ở vùng 

Viễn đông. Extrême Orient. Far East. 
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-螮蝀 Đế đông : cái cầu vồng. 

 

-儱倲 Lung đông : dở, tồi. 

 

 

同 Đồng : cùng như một. Cùng nhau. Hợp lại. Hòa. Hội họp, tụ tập. 

Cùng một loại, giống nhau. Tán thành.Thống nhất, làm như nhau. 

Cùng lúc, cùng với nhau. Và, với. Hòa bình, hài hòa. Khế ước, giao 

kèo. Cùng chung làm. Họ Đồng. 

 

Đồng  âm  khác  nghĩa  : 

 

1-侗 Đồng : dáng to lớn. Dáng vô dụng, dốt nát. Trẻ con. Không biết gì. Ấu 

trĩ, dại dột. 

2-峒 Đồng : tiếng dung đặt tên đất. Hang núi. Chỉ các bộ lạc xưa ở nam Trung 

Quốc (đảo Hải Nam, v.v.)  

Không Đồng san 崆峒山 núi Không Đồng. 

3-茼 Đồng : một loại rau, hoa vàng hoặc trắng, thân non và lá ăn được, là một 

món ăn mùa đông. Tục gọi là rau bồng hao 蓬蒿. 

4-桐 Đồng : cây đồng (cây vông), một thứ gỗ dùng để đóng đàn. Cây trẩu. 

Tên đất thời cổ, nay thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Hoa. Cũng là tên một nước 

nhỏ đời nhà Chu, còn di tích ở phía Bắc huyện Đông Thành, tỉnh An Huy. Họ 

người. 

5-筒 Đồng : ống tre, ống trúc, phàm vật gì tròn mà trong có lỗ đều gọi là đồng 

cả, dùng để thổi ra tiếng. Đơn vị dùng cho vật hình ống: thùng, hòm, hộp. 
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6-衕 Đồng : dãy phố thẳng suốt. Về miền bắc gọi trong ngõ phố là hồ đồng 

衚衕. Ngõ, hẻm. 

7-銅 Đồng : Ðồng (Copper, Cu), một loài kim chất đỏ, ngày xưa gọi là xích 

kim 赤金. 

8-胴 Đồng : thuyền nhỏ mà nhẹ để đi cho mau. 

9-詷 Đồng : xưa dùng như đồng 同. 

10-酮 Đồng : sữa đặc lấy từ ngựa. Chất hóa hợp hữu cơ (Ketone, R1(CO)R2). 

Dùng trong kĩ nghệ chế nước hoa hoặc dầu sơn. 

11-痌 Đồng  : Ðau. Ta quen đọc là chữ đồng. Một âm khác là thông. 

12-鮦 Đồng :  con cá lóc, snakefish. 

 

Biến  âm  : 

 

-峝 Đỗng  : chỗ mường mán ở gọi là đỗng. Cũng dùng chữ đồng 峒. 

-恫 Đỗng  : đau đớn, cũng như chữ đồng 痌. Đau đớn, thương xót. Cũng như 

đồng 痌. Sự đau lòng, nỗi thương hận.  

-筒 Đỗng : một loại nhạc khí : ống tiêu.   

-洞 Đỗng : Cái động (hang sâu). Lỗ hổng, cái gì đục thủng đều gọi là đỗng. 

Hiểu suốt, hiểu thấu. Sâu xa. Dáng cung kính. Nước chảy mau.Ta quen đọc là 

động.  

-峝 Đỗng : thường gọi nơi ở của các dân tộc thiểu số ở tỉnh Quý Châu, phía 

nam Trung Hoa. Cũng viết là 峒 Động. 

-胴 Đỗng : cái thân người, từ cổ xuống đến bẹn, trừ chân tay ra, gọi là 

đỗng.Thân mình. Ruột già. 
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-侗 Động :  tên một dân tộc thiểu số, Động tộc 侗族. 

-恫 Động : lấy tiếng hão mà dọa nạt người. 

-峒 Động : núi so le không đều, dùng thông với chữ 洞 Động; tên một ngọn 

núi : Không Đồng san 崆峒山. 

-洞 Động : thấu suốt. 

-硐 Động : hang, hố. Dùng cũng như Động 洞 hoặc Động 峒. 

-衕 Động : chảy ra, rỉ ra, rỉ xuống. 

 

Từ  kép  : 

 

-同惡 Đồng ác : cùng nhau làm điều xấu. 

-同惡相濟 Đồng ác tương tế : kẻ xấu ác giúp nhau làm việc ác. Cũng giống 

như : 同惡相助 đồng ác tương trợ. 

-同音 Đồng âm : âm điệu tương hòa. Thanh âm tương đồng. Tỉ dụ nói một 

chuyện giống nhau. Âm đọc giống nhau.  

-同班 Đồng ban : bạn học cùng lớp. Đồng đội. 

-同伴 Đồng bạn : bạn. 

-同胞 Đồng bào : cùng một bọc. Chỉ . Chỉ người 

cùng một giòng giống, cùng một nước. 

-同病 Đồng bệnh : Mắc phải cùng một chứng bệnh. Cùng gặp phải một cảnh 

ngộ không may 

-同病相憐 Đồng bệnh tương liên : chỉ người cùng gặp cảnh ngộ giống 

nhau. Có cùng khuyết điểm tương tự. 

-同輩 Đồng bối : cùng lứa, cùng một bọn, cùng vai vế.  
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-同步 Đồng bộ : tính đồng bộ. Cùng trình độ, cùng bước tiến như nhau. 

-同甘苦, 共患難 Đồng cam khổ, cộng hoạn nạn : cùng chia ngọt bùi đắng 

cay, chung chịu hoạn nạn. 

-同感 Đồng cảm : cảm xúc giống nhau 

-同庚 Đồng canh  :  cùng tuổi, bằng tuổi nhau. Đồng niên 同年. 

-同質 Đồng chất : cùng chung một vật thể mà ra, cùng được tạo bởi một chất. 

-同志 Đồng chí : người cùng chí thú. Người cùng chí hướng, cùng phấn đấu 

cho một sự nghiệp chung. Đặc chỉ người cùng là thành viên của một chính 

đảng. Tiếng xưng hô giữa hai bên (thông dụng ở Trung Quốc ngày nay). 

Người đồng tâm. Chỉ vợ chồng. Kết làm vợ chồng. Phiếm chỉ đồng tính, tính 

chất tương đồng. Thường chỉ đồng tính luyến. 

-同居 Đồng cư : cùng ở một nơi, cùng nhau sinh sống. Vợ chồng cùng sinh 

sống với nhau. Trên pháp luật vợ chồng đồng cư tất có cùng nghĩa vụ. Tục chỉ 

nam nữ kết hợp bất hợp pháp ăn ở sinh sống với nhau. 

-同名 Đồng danh : cùng tên. 

-同樣 Đồng dạng : giống nhau,như nhau. 

-同寅 Đồng dần : cùng làm quan với nhau.  

-同異 Đồng dị : chỗ giống nhau và chỗ khác nhau. Một triết thuyết của phái 

Danh gia trước đời Tần. 

-同黨 Đồng đảng : cùng một đảng phái. Cùng một phe nhóm, đồng bọn.  

-同等 Đồ  : địa vị hoặc cấp bậc ngang nhau. Như nhau, tương đồng. 

-同道 Đồng đạo : cùng một tư tưởng, quan niệm. Chí thú tương đồng. Hành 

vi tương đồng. Người cùng làm một nghề. Cùng chung một đường đi, cùng 

một tôn giáo..  

-同調 Đồng điệu : âm điệu giống nhau. Tư tưởng, chí hướng tương hợp. 

Cùng một thanh điệu (âm vận học).  
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-同堂 Đồng đường : cùng một ông tổ. 

-同行 Đồng hàng, đồng hành : cùng nghề. Cùng đi đường. Cùng chí hướng, 

nhất trí.  

-同化 Đồng hóa : hóa thành, trở thành giống với nhau, làm cho những sự vật 

không tương đồng dần dần thành biến thành giống nhau hoặc gần nhau. Về 

ngữ âm, hai âm không giống nhau hoặc không gần nhau, mà biến thành âm 

tương đồng hoặc tương tự. Sự biến hóa ngữ âm này gọi là đồng hóa 同化. 

-同伙 Đồng hỏa : đồng bọ, cùng bọn. 

-同學 Đồng học : cùng học một trường, một thầy. Người cùng học một thầy. 

Đồng song 同硯, Đồng nghiễn 同窗 cũng cùng một nghĩa.. 

-同鄉 Đồng hương : cùng làng, cùng quê hoặc cùng nước. 

-同穴 Đồng huyệt : cùng chôn một huyệt. Tình vợ chồng khắng khít. 

-同慶 Đồng Khánh : hiệu của một vị vua triều Nguyễn, Việt Nam ( 1885-

1889 ). 

-同科 Đồng khoa : cùng học một ngành. Cùng đậu một kỳ thi. 

-同氣 Đồng khí : khí chất giống hoặc gần nhau. Đồng chí, cùng chí hướng. 

-同期 Đồng kỳ : cùng một thời kỳ. 

-同僚 Đồng liêu : cùng làm quan với nhau; đồng dần 同寅. 

-同齡 Đồng linh : cùng tuổi, cùng lứa. 

-同類 Đồng loại : cùng loài, đồng nhất chủng loại. Người cùng loại. Cũng 

như: đồng liêu, đồng bối, đồng hành, đồng hỏa, v.v.  

-同路 Đồng lộ : cùng một đường. 

-同母 Đồng mẫu : cùng một mẹ sinh ra. 
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-同命 Đồng mệnh : cùng số, cùng vận mạng với nhau. Cùng sống chết với 

nhau. 

-同盟 Đồng minh : cùng kết ước với nhau. Hai hoặc nhiều quốc gia có chung 

mục đích, quyền lợi. cùng đính ước với nhau.  

-同門 Đồng môn : cùng một cửa, ý nói cùng học một trường hay học cùng 

một thầy.  

-同夢 Đồng mộng : cùng một giấc mơ, tức tình vợ chồng tốt đẹp. 

-同謀 Đồng mưu : Cùng lập mưu để làm việc gì. Người cùng tham dự làm 

mưu kế. 

-同狔 Đồng nai : tên một tỉnh ở Nam phần dưới đời Nguyễn, nay là địa phận 

tỉnh Biên hoà. Tên nhánh sông Cửu Long chảy ngang tỉnh Biên hoà. 

-同義 Đồng nghĩa : Cùng ý nghĩa. Lòng nhân nghĩa tương đồng. 

-同業 Đồng nghiệp : người cùng làm một nghề. Cùng làm một nghề. Người 

cùng chung học tập thụ nghiệp. 

-同一 Đồng nhất : như nhau, tương đồng, đồng dạng. 

-同年 Đồng niên : đồng thời. Cùng tuổi. đồng canh 同庚. Người cùng bảng 

hoặc cùng năm thi khảo (thời khoa cử ngày xưa).  

-同房 Đồng phòng : chung phòng. Cùng dòng họ. 

-同郡 Đồng quận : cùng nghĩa như Đồng Hương. 

-同床 Đồng sàng : cùng một giường, tức tình vợ chồng. 

-同床各夢 Đồng sàng các mộng : cùng giường mà khác mộng. Nghĩa bóng: 

Cùng sống chung hoặc làm việc chung nhưng ý kiến, quan điểm, chí hướng 

khác biệt nhau. Cũng nói đồng sàng dị mộng 同床異夢. 

-同生共死 Đồng sanh cộng tử : hình dung tình nghĩa sâu nặng, có thể sống 

chết cùng nhau. 
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-同生同死 Đồng sanh đồng tử : cùng sống chết với nhau 

-同窗 Đồng song : cùng một cửa sổ, ý nói cùng học một lớp, một thầy, cùng 

nghĩa với Đồng học 同學, Đồng nghiễn 同硯. 

-同事 Đồng sự : cùng một sự việc. Người ở trong cùng một đơn vị làm việc. 

Cùng làm một việc, cộng sự. 

-同心 Đồng tâm : cùng một lòng. Chí đồng đạo hợp. Tri kỉ. Có cùng lí tưởng, 

tâm nguyện. 

-同心協力 Đồng tâm hiệp lực : chung lòng góp sức. 

-同聲 Đồng thanh : cùng nói ra một lời. Tỉ dụ cùng một lòng một ý với nhau. 

Cũng chỉ người cùng chí hướng. Đồng hành, đồng nghiệp, đồng bọn. Chỉ lời 

nói giọng điệu tương đồng. 

-同親 Đồng thân : cùng một cha mẹ. 

-同室 Đồng thất : ở chung một nhà.  Người ở cùng một nhà. Chỉ vợ chồng. 

-同上 Đồng thượng : như trên. 

-同時 Đồng thì (thời) : cùng thời đại, cùng lúc. Đương thời, thời đó. Và, vả 

lại, mà còn. 

-同席 Đồng tịch : cùng yến tiệc. Cùng ngồi một chỗ (người xưa ngồi chiếu). 

Ngủ chung một chiếu. Chỉ đời sống vợ chồng ăn ở cùng nhau. Chỉ đồng học. 

-同性 Đồng tính : cùng một giống, tức cùng là nam hoặc cùng là nữ. Cùng 

tính chất. 

-同情 Đồng tình : cùng một lòng, tức là tâm tư, ý kiến, quan niệm tương 

đồng. Cùng bè, cùng nhóm theo nhau làm một điều gì. Thấy cảnh người mà 

động lòng thương xót, thông cảm. 

-同族 Đồng tộc : cùng một dòng họ. Cùng một chủng tộc. 

-同宗 Đồng tông : có cùng tổ tiên, cùng họ. Cùng nghĩa với Đồng tộc 同族. 
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-同歲 Đồng tuế : cùng tuổi. Cùng một năm. Người được tiến cử cùng một 

năm. Cùng một nghĩa với : Đồng canh 同庚, Đồng niên 同年. 

-同文 Đồng văn : cùng chung một thứ văn tự, cùng một nền văn hóa giống 

nhau. 

-同意 Đồng ý : tâm ý tương đồng. Ý chỉ tương đồng. Tán thành. Có cùng ý 

kiến 

 

-桐 油 Đồng du : dầu trẩu. 

-桐人 Đồng nhân : tượng người chôn theo người chết theo tục cổ. 

-桐棺 Đồng quan : áo quan bằng gỗ cây ngô đồng. 

-桐孫 Đồng tôn : cành nhánh nhỏ của cây ngô đồng. 

 

-銅印 Đồng ấn : cái dấu ấn bằng đồng. 

-銅狄 Đồng địch : tượng người bằng đồng. 

-銅器 Đồng khí : đồ vật làm bằng đồng. 

-銅綠 Đồng lục : rỉ đồng, sét đồng, teng đồng. 

-銅人 Đồng nhân : tượng người bằng đồng. 

-銅石 Đồng thạch : nham thạch có màu đỏ như đồng (kim loại). 

-銅柱 Đồng trụ : cột làm bằng đồng. Cột đồng để làm mốc biên giới. 

-銅圓 Đồng viên : tiền đúc bằng đồng. 

-銅臭 Đồng xú : mùi hôi của đồng tiền, của cải hôi hám. 
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-茼蒿 Đồng hao : một loại rau, hoa vàng hoặc trắng, thân non và lá ăn được, 

là một món ăn mùa đông.  Tục gọi là bồng hao 蓬蒿. 

 

-恫喝 Đỗng hát : dọa nạt, hư trương thanh thế.  

-筒簫 Đỗng tiêu : ống tiêu. Musical instrument like pan-pipes, bamboo flute  

 

-洞達 Đỗng đạt : hiểu thấu, hiểu rõ, thấu suốt. 

-洞鑒 Đỗng giám : soi suốt. 

-洞曉 Đỗng hiểu : cùng  nghĩa như Đỗng đạt ở trên, 

-洞見 Đỗng kiến : thấy rõ, nhìn thấu. 

-洞貫 Đỗng quán : xuyên suốt. 

-洞察 Đỗng sát : thấy rõ, nhìn thấu suốt. Cùng nghĩa như Đổng kiến. 

-洞悉 Đỗng tất : hiểu rõ, biết rõ. 

-洞徹 Đỗng triệt : thấm nhuần, thấu triệt, thấu suốt. 

-洞穴 Động huyệt : hang động. 

-洞房 Động phòng : buồng cưới. 

-洞府 Động phủ : động tiên. 

-洞簫 Động tiêu : ống tiêu, ống sáo thổi dọc. 

-洞子 Động tử : nhà ấm (dùng để trồng hoa và rau cải trong mùa đông) Green 

house. 

 

-峒人 Động nhân : tên một dân tộc thiểu số ở tỉnh Quý Châu, Trung Hoa. 
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-恫暍 Động yết : dọa cho người ta sợ. 

 

-暗同 Ám đồng : không hẹn trước mà giống nhau. Ám hợp 暗合. 

-不同 Bất đồng : Không giống nhau, không cùng một dạng.  

Không hòa thuận, bất hòa.  

-表同情 Biểu đồng tình : bày tỏ sự đồng ý cùng lòng. 

-公同 Công đồng : cùng nhau. 

-共同 Cộng đồng: cùng chung. Cùng nhau (làm). Thuộc về mọi người, của 

chung. 

-共同閘道介面 Cộng đồng áp đảo giới diện : giao diện cổng truy cập 

chung CGI (tin học). 

-異同 Dị đồng : giống nhau và khác nhau. 

-大同 Đại đồng : đời thịnh trị, hoàn toàn hòa bình an lạc. Bốn biển một nhà, 

không phân biệt màu da hay quốc tịch, công cộng, như nhau cả. Trời đất, vạn 

vật hợp với người làm một, gọi là đại đồng 大同. Phần lớn tương đồng. 

-大同風景賦 Đại đồng phong cảnh phú : tên một bài phú Nôm của Nguyễn 

Hãng danh sĩ thời Lê Mạc, làm nhân lúc cáo quan về quê, bài tụng phong cảnh 

làng Đại Đồng, thuộc phủ Yên Bình tỉnh Tuyên Quang, Bắc phần, Xem tiểu 

truyện tác giả vần Hãng. 

-大同小異 Đại đồng tiểu dị : đại cương giống nhau, chỉ khác nhau chút ít 

không đáng kể.  

-黨同攻異 Đảng đồng công dị : kết phe với kẻ giống mình mà đánh, chống 

lại người khác mình. Nói về kẻ tiểu nhân. 

-協同 Hiệp đồng : cùng nhau, đồng lòng. Chỉ đoàn kết thống nhất. Hiệp trợ, 

giúp đỡ. Chỉ phối hợp với nhau. 
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-胡同 Hồ đồng : đường trong hẻm, trong phố nhỏ (tiếng miền bắc). Cũng viết 

là 衚衕 hồ đồng. 

-會同 Hội đồng : ngày xưa chư hầu triều kiến thiên tử hoặc hội họp với nhau 

gọi là hội đồng 會同. Các sông dồn tụ. Liên hợp, hội hợp. 

-合同 Hợp đồng : khế ước, giao kèo. Đồng tâm hợp lực. Hội họp.  Tương 

đồng. 

-有福同享, 有難同當 Hữu phúc đồng hưởng, hữu nạn đồng đương : có 

phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng chịu. 

-雷同 Lôi đồng : hùa với nhau, theo nhau, nói đuôi, ăn cắp văn tự của người 

tự xưng là của mình cũng gọi là lôi đồng. 

-吳越同舟Ngô việt đồng chu : thành ngữ : Ngô và Việt là hai nước thù địch, 

nhưng khi cùng gặp nguy nan cũng phải giúp đỡ lẫn nhau. Sau tỉ dụ khi gặp 

hoạn nạn, đổi thù thành bạn, cùng nhau vượt qua gian nan. 

-一同 Nhất đồng : cùng nhau, đồng lòng. 

-如同 Như đồng : giống như, như là. 

-福祿來同 Phúc lộc lai đồng :  phúc lộc cùng hợp cả tới. 

-贊同 Tán đồng : chấp nhận. 

-讚同 Tán đồng : khen ngợi và bày tỏ sự bằng lòng. 

-通同 Thông đồng : chung nhau cùng làm việc gì. 

-全同 Toàn đồng : giống hệt nhau. 

-死胡同 Tử hồ đông : ngõ cụt, ngõ chết. 

 

-相同 Tương đồng : giống nhau. Cùng nghĩa như  Tương tự 相似. 
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-倥侗 Không đồng : ngu ngơ, không biết gì, chẳng hiểu gì cả, mù mù mịt 

mịt. Cũng viết là Không đồng 空侗. 

 

-黃銅Hoàng đồng : ngày xưa chỉ một thứ đồng (kim loại) màu vàng. Nay 

thường chỉ hợp kim của kẽm và đồng. 

 

-油桐 Du đồng : cây Du đồng quả có dầu, ép lấy dầu dùng được. 

 

-梧桐 Ngô đồng : cây Ngô đồng lá to bằng bàn tay, hột ăn được.  

-譜桐 Phả đồng : phả là sách chép bài nhạc, đồng là cây đàn mà thùng đàn 

làm bằng gỗ Ngô đồng. Phả đồng chỉ sách bài đàn. 

 

-筆筒 Bút đồng : tháp bút.  

-吹筒 Xuy đồng : cái ống dài, dùng để thổi đạn bắn chim, sâu bọ, v.v. 

 

-儱侗 Lung thống : thẳng mực. 

 

-謥詷Tông đồng : nói năng vội vàng hấp tấp, ỷ quyền khinh bạc, tự tiện làm, 

nhậm ý hành sự. 

童 Đồng : trẻ thơ, mười lăm tuổi trở lại gọi là đồng tử 童子, mười 

lăm tuổi trở lên gọi là thành đồng 成童. Tôi tớ nam, con trai làm tôi 

tớ. Trâu dê không có sừng, núi không có cây cỏ cũng gọi là đồng.  

Đầu  trụi tóc, hói tóc cũng gọi là đồng.  Ngày xưa dùng chữ đồng 童 

như chữ đồng 僮 nghĩa là thằng nhỏ. Con trai có tội phải làm đầy tớ 

quan gọi là đồng. Người ngớ ngẩn, ngu muội. Họ Đồng.  
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Đồng âm khác nghĩa : 

1.僮 Đồng : tuổi vị thành niên, dùng như chữ Đồng 童. Thằng nhỏ. Kẻ giúp 

việc. Nô bộc, nô tì. Họ Đồng. 

2.潼 Đồng : tên sông Tử Ðồng 梓潼. Dáng cao. 

3.獞 Đồng : tên một tộc (Tráng 壯) ít người ở vùng Hồ Nam, Quảng Tây và 

Quảng Đông (Trung Hoa). Tên một loại chó. 

4.曈 Đồng : tờ mờ sáng, trời sắp sáng. 

5.瞳 Đồng : con ngươi.  Vô tâm nhìn thẳng, đờ mắt. Ngẩn người ra mà nhìn. 

6.罿 Đồng : cái lưới đánh chim, bắt thú. 

7.橦 Đồng : cây gòn, hoa dùng để dệt vải. Một âm là tràng. Cột, trụ. 

8.膧 Đồng : mập béo. 

9.艟 Đồng : xem chữ Mông đồng ở dưới. 

10-氃 Đồng : xem từ Đồng mông 氃氋 ở dưới. 

11-犝 Đồng : loài trâu bò không có sừng. 

12- 穜 Đồng : lúa trồng trước chin sau. 

 

 

Từ kép : 

 

-童工 Đồng công : thợ trẻ em. Trơ, trụi, hói.  

-童謠 Đồng dao : bài hát của trẻ con. 

-童童 Đồng đồng : um tùm, rậm rạp. Cây trơ trụi không có cành lá. Nhẵn 

thín, trơn bóng, mượt mà. 

-童昏 Đồng hôn : mờ mịt không hiểu gì. 
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-童蒙 Đồng mông : trẻ con mờ mịt không hiểu sự lý gì. 

-童男 Đồng nam : trai vị thành niên, trai tân. 

-童女 Đồng nữ : gái vị thành niên,gái tân. 

-童牙 Đồng nha  : trẻ con nhỏ bé. 

-童山濯濯 Đồng san trạc trạc  : núi trụi không khốc (không có cây cỏ 

mọc).Núi trọc. 

-童生 Đồng sinh : Thời nhà Minh, nhà Thanh, người đi học chưa thi hoặc 

chưa đỗ tú tài, gọi là Đồng sinh 童生. 

-童心 Đồng tâm : lòng trẻ con, tính tình như trẻ con. 

-童子 Đồng tử  : trẻ con.  

 

-僮榦 Đồng cán : kẻ nô bộc để sai khiến. 

-僮僮 Đồng đồng : dáng cung kính. 

 

-潼關 Đồng Quan : tên huyện ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. 

 

-曈曈 Đồng đồng :mờ mờ (từ tối chuyển thành sáng).  

-曈曈 Đồng đồng :mờ mờ (từ tối chuyển thành sáng).  

-曈曨 Đồng lông : mờ sáng (lúc mặt trời mới mọc). Tỉ dụ văn chương ẩn 

hiện. 

 

-膧朧 Đồng lung : rạng sáng, tảng sáng. 

-膧朦 Đồng mông : mù mịt không hiểu gì. 
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-瞳矇 Đồng mông : mù mịt, mông muội, tối ám. 

-瞳子 Đồng tử : con ngươi. 

 

-氃氋 Đồng mông : lông vũ xõa xuống. 

 

 

-陰童 Âm đồng :  dứa trẻ chết yểu. 

-改老還童 Cải lão hoàn đồng : thay tuổi già để trở thành trẻ thơ. Chỉ sự làm 

cho trẻ lại. 

-琴童 Cầm đồng : thư đồng, tiểu đồng.  

-渚童子 Chử Đồng Tử : đứa trẻ ở bãi sông. Tên một nhân vật ở nước ta thời 

Hùng Vương, chồng của công chúa Tiên Dung. 

-頭童齒豁 Đầu đồng xỉ hoát : đầu hói răng hở. Hình dung dáng người già 

yếu cằn cỗi. Tương tự: lão thái long chung 老態龍鍾. 

-家童 Gia đồng : đứa trẻ làm đày tớ trong nhà. Ngày xưa gọi chung là nô bộc 

là gia đồng 家童. 

-孩童 Hài đồng  : trẻ thơ. Cũng gọi là: tiểu hài 小孩, nhi đồng 兒童. 

-喜童 Hỉ đồng : đứa bé trai làm việc hầu hạ. 

-金童 Kim đồng : đứa trẻ trai, hầu các vị tiên. 

-奇童 Kỳ đồng : thần đồng, đứa trẻ thông minh, tài giỏi khác thường. 

-牧童 Mục đồng : trẻ chăn dắt (trâu, bò . . ) 

-頑童 Ngoan đồng : đứa trẻ cứng đầu, khó dạy. 

-兒童 Nhi đồng  : trẻ con, trai gái chưa tới tuổi thành niên. 
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-反老還童 Phản lão hoàn đồng : người già trở thành trẻ lại. 

-成童 Thành đồng : lớn hơn 15 tuổi. 

-神童 Thần đồng : đứa trẻ nhỏ cực giỏi, không học mà biết. 

-書童 Thư đồng : đứa trẻ hầu hạ quét dọn phòng đọc sách. 

-仙童 Tiên đồng : đứa trẻ nhỏ hầu hạ các vị tiên. 

-小童 Tiểu đồng : đứa trẻ con. Thằng hầu, đồng bộc. Thời xưa phu nhân chư 

hầu khiêm xưng là tiểu đồng 小童. Vua khi để tang tự xưng là tiểu đồng 小

童 

 

-艨艟 Mông đồng : thuyền trận, tàu chiến. 

-書僮 Thư đồng : thằng nhỏ theo hầu. 

 

-梓潼 Tử đồng : sông Tử Đồng. 

 

 

動 Động: động, đời đổi, chuyển động, bất cứ vật gì, tự sức mình, hay 

do sức bên ngoài mà chuyển sang chỗ khác, hay ra khỏi trạng thái 

yên tĩnh. Cử động thao tác. Nổi dậy, rối loạn, rối ren. Phàm cái gì 

mới mở đầu gọi là động. Nhời tự ngữ. Sử dụng, dùng đến, vận dụng.   

 

Đồng âm khác nghĩa : 

1.働 Động : Tự mình vận động gọi là động. Có thêm các nghĩa như : tác 

dụng, công dụng, động tác. Ngày xưa dùng như chữ động 動. 
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Biến âm : 

-董 Đổng : tiếng gọi tắt của đổng sự trưởng 董事長 giám đốc giữ quyền đốc 

trách công việc. Trông coi, đôn đốc, đốc trách, quản lí, coi sóc. Sửa cho ngay 

chính, khuông chánh. Cất giữ kỹ. Họ Đổng.  

-懂 Đổng : hiểu rõ, biết. Như: nhất khán tựu đổng 一看就懂 nhìn một cái là 

hiểu ngay.  

-慟 Đỗng : bi thương quá độ. Thương quá. Khóc lớn thảm thiết. 

 

Từ  kép : 

 

-動不動 Động bất động : hơi một tí . . . , động một tí  . . . 

-動筆 Động bút : bắt đầu dùng bút, viết lách.  

-動兵 Động binh : huy động quân đội, đem quân đi đánh trận. 

-動機 Động cơ : nguyện vọng hoặc mưu tính thúc đẩy người ta làm việc gì 

đó. Cái máy. 

-動工 Động công : bắt đầu công việc, bắt đầu khởi công.  

-動揺 Động dao : dao động. 

-動容 Động dong(dung) : đổi sắc mặt, biến sắc. Thường chỉ có ý xúc động. 

Động tác và nghi dong. Lay động. 

-動用 Động dụng : dùng (tiền bạc hay vật dụng) 

-動彈 Động đàn : động đậy, cựa quậy. 

-動彈 Động đạn : hoạt động. 

-動蕩 Động đãng : bấp bênh.  

-動刀 Động đao  :cầm dao. 
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-動地驚天 Động địa kinh thiên : rung trời chuyển đất. Hình dung làm cho 

người ta kinh sợ, thanh thế cực kì lớn lao.  Cũng viết là kinh thiên động 

địa 驚天動地. 

-動刑 Động hình : tra tấn, tra khảo  

-動火 Động hỏa : tỷ dụ nổi nóng, nổi cọc. Kích thích, ham muốn, động lòng 

(tình dục hoặc tham dục). 

-動畫片 Động hoạ phiến  : phim hoạt hoạ. 

-動學 Động học : ngành khảo cứu về sự vận chuyển của vật ythe63. 

-動向 Động hướng : xu hướng, chiều hướng.  

-動氣 Động khí  : nổi giận, phát cáu, lấy làm bực bội. 

-動經 Động kinh : tên bệnh, con bệnh giật tay chân. 

-動勁兒 Động kính nhi : ráng sức, ra sức. 

-動亂 Động loạn : rối loạn, loạn lạc. 

-動力 Động lực : sức làm cho máy móc vận chuyển. Như nhân lực, phong 

lực, thủy lực, nhiệt lực, nguyên tử năng... đều là những động lực. Phiếm chỉ 

sức thúc đẩy làm việc, hành động. 

-動量 Động lượng : xung lượng. 

-動脈 Động mạch : ống dẫn máu đỏ, sạch, nhờ sức ép do tim đập, đưa máu 

tới các phần thân thể. Một trong 28 loại mạch theo Đông y. 

-動目 Động mục : chú ý, làm cho phải chú ý nhìn. 

-動腦筋 Động não cân  : vận dụng đầu óc.  

-動人 Động nhân : cảm động, gây xúc động lòng người, làm cho người ta 

cảm động. 
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-動怒 Động nộ : nổi giận. 

-動魄 Động phách : sợ hãi, hết hồn. 

-動產 Động sản : c , xe cộ, vàng 

bạc. 

-動作 Động tác : hành vi cử chỉ. Sự cử động của chân tay để làm một việc gì. 

Lao tác, lao động. Hoạt động. Biến động, biến hóa. Cử động. 

-動心 Động tâm : rung động trong lòng, xúc động. 

-動態 Động thái :chiều hướng,tình hình (biến đổi).   

-動身 Động thân : khởi hành, lên đường. 

-動手 Động thính : hay, thú vị, êm tai. 

-動聽 Động thính : làm cho người ta xúc động phải chú ý lắng nghe. 

-動土 Động thổ : đụng vào đất. Nghĩa bóng: Ý nói bắt đầu xây cất. 

-動手 Động thủ : bắt đầu làm, bắt tay vào việc. Đánh nhau, ẩu đả, tranh đấu. 

Đụng tay vào, sờ vào. 

-動情 Động tình : xúc động, gợi tình. 

-動靜 Động tĩnh : vận động và giữ yên. Hành vi cử chỉ. Sinh hoạt hằng ngày. 

Chỉ tình hình, tin tức. Tiếng động, thanh âm. 

-動輒 Động triếp : động tí là, hơi một tí là . . . 

-動輒得咎 Động triếp đắc cữu : động đến là hỏng.  

-動辭 Động từ : tiếng diễn tả tình trạng hoặc hành động (tiếng Pháp: verbe). 

-動物 Động vật : chỉ chung các sinh vật, trong thế giới tự nhiên, có trí giác, 

vận động, sinh dưỡng, sinh thực, cơ năng. Tương đối với thực vật 植物. Làm 

cảm động hoặc cảm hóa muôn vậtVật có khả năng hoạt động. 
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-動員 Động viên : tập họp nhân lực, tài tực, vật lực vào việc chiến tranh, 

quốc phòng. Kêu gọi phát động người tham gia hoạt động nào đó. 

-動武 Động võ: dùng võ lực, ẩu đả, đánh nhau. 

-懂得 Đổng đắc : hiểu, biết (ý nghĩa, cách làm). 

-懂行 Đổng hàng : thạo nghiệp vụ, thạo nghề. 

-董理 Đổng lý : coi sóc công việc, sắp đặt công việc. 

-董戎 Đổng nhung : nắm giữ việc quân. 

-慟哭 Đỗng khốc : gào khóc thảm thiết. 

-懂事 Đổng sự  : hiểu việc, biết điều, kẻ hiểu biết rõ ràng. 

 

-按兵不動 Án binh bất động : tạm ngừng hoạt động quân sự để quan sát 

tình thế. Cũng có ý nói có nhiệm vụ nào đó nhưng không ra tay hành động. 

-波動 Ba động : sóng nước dao động. Dao động, không ổn định. Như: vật 

giá ba động 物價波動 giá cả không ổn định. Vật lí học: chỉ hiện tượng vật 

chất rung động, từ một điểm nào đó, truyền đi thành một làn sóng rung động 

tương đồng. 

-暴動 Bạo động : hành vi dùng bạo lực để uy hiếp, phá hoại, phản kháng... 

Tương tự: bạo loạn 暴亂, động loạn 動亂. 

-不動產 Bất động sản : chỉ chung những của cải không dời được (nhà cửa, 

ruộng đất…). 

-被動 Bị động : chịu ảnh hưởng sức lực bên ngoài mới hành động. Tương 

phản: chủ động 主動. 

-變動 Biến động : biến hóa. Thông đạt quyền biến. Biến loạn, động loạn. Di 

động, cải biến. 
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-感動 Cảm động : cảm ứng. Xúc động, động lòng. 

-震動 Chấn động : trong lòng dao động mạnh, chấn kinh, kinh động.  

- 震動人心 Chấn động nhân tâm : kinh động lòng người. 

-主動 Chủ động : chủ trì phát động. Người khởi xướng phát động.Tự mình 

khởi xướng làm, tự giác hành động. Tạo thành cục diện có lợi cho chính mình. 

-轉動 Chuyển động : xoay, quay (xung quanh một trung tâm điểm hay một 

trục ở giữa). Dời chuyển, biến động.  

-鼓動 Cổ động : cổ vũ, kích động. Tương phản: trấn áp 鎮壓. 

-舉動 Cử động : hành vi, cử chỉ, động tác. Đặc chỉ hành động chính trị trọng 

đại. Thi hành. Phát tác.  

 

-棘皮動物 Cức bì động vật : loài động vật không có xương sống, thân thể 

hình cầu, hình sao hoặc hình ống, ngoài da có những mũi gai bằng đá vôi nổi 

lên, thường sống dưới đáy biển. ◎Như: sao biển, sứa, oursins, v.v. 

-移動 Di động : dời chỗ hoặc thay đổi phương hướng. Biến đổi. 

-大動脈 Đại động mạch : ống máu lớn dẫn máu đỏ từ tim tới các bộ phận 

thân thể. Tỉ dụ trục giao thông chủ yếu. 

-調動 Điều động : thay đổi. Dời chuyển. Huy động. 

-行動 Hành động : làm, ra tay. Hành vi, cử động. Hơi một tí là, động một cái 

là. 

-好動 Hiếu động :  ưa thích hoạt động, không thể ngồi yên. 

-活動 Hoạt động : vận động. Hành động (để đạt được mục đích nào đó) Dao 

động, lung lay, không ổn định. Linh hoạt, hoạt bát. Kinh tế dư dả. Chạy chọt, 

xoay xở, đút lót. Có hành vi dâm dục không phải phép. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%9C%87
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%9C%87
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BA%BA
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BA%BA
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=鎮
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=鎮


1153 

 

-互動 Hỗ động : cảm ứng lẫn nhau. Hành vi cảm ứng hỗ tương giữa những 

thành phần trong xã hội. 

-揮動 Huy động : vung, vẫy, lắc. 

-挑動 Khiêu động : dẫn khởi. 

-勞動 Lao động : làm việc bằng chân tay hoặc tinh thần.  

-原動力 Nguyên động lực : Sức có khả năng tạo ra động lực. Như nguyên tử 

năng (hoặc hạch năng) tạo ra điện hạch năng. Nguyên do làm cho sự vật hoạt 

động. 

-反動 Phản động : phản phúc, làm trái với hành động từ trước. Phản đối, 

phản kháng. Tác dụng tương phản. Có tư tưởng hoặc hành động ngược với 

tinh thần cách mạng. Chỉ phe đối nghịch chính quyền. 

-發動 Phát động : bắt đầu làm, hành động. Hưng vượng, sinh trưởng. Phát 

sinh, sinh ra. Động cơ. Chỉ động tác. Bệnh tật phát tác. Xúc động. Phát biểu, 

nói ra. Cái đau của người đàn bà sắp đẻ cũng gọi là phát động 發動. 

-發動群眾 Phát động quần chúng : thúc đẩy, cổ võ quần chúng.  

-發動機車 Phát động cơ xa : Nổ máy, cho máy chạy .  

Phát biểu, nói ra. Cái đau của người đàn bà sắp đẻ gọi là phát động 發動. 

-策動 Sách động : thúc giục, khuyến khích, điều động sai khiến.  

-作動 Tác động : cử chỉ động tác. Chỉ bào thai động trước khi sinh. 

-心動 Tâm động : lòng cảm xúc.  

-推動 Thôi động : đẩy tới trước. Thúc đẩy, xúc tiến, phát triển, mở rộng. Dao 

động, lay động. 

-運動 Vận động : vận chuyển, chuyển động, vận hành di động. Hành động. 
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-運動學 Vận động học : ngành khảo cứu về các loại hình thức vận động của 

vật thể. Môn học về thể dục (dùng môn giải phẫu thân thể người ta và môn lực 

học để giải thích các loại hoạt động thể dục). 

-運動場 Vận động trường : nơi tiến hành hoạt động thể dục thể thao. Cũng 

có thể dùng làm nơi tranh đua thể thao. 

 

-古董 Cổ đổng : đồ cổ. Cũng nói: cổ ngoạn 古玩. Cùng nghĩa với cổ 

đổng 古董. Hiếm thấy. Tỷ dụ cố chấp, thủ cựu, không hợp thời. Tỷ dụ sự vật 

lỗi thời. Cũng chỉ người cổ hủ, thủ cựu.  

-骨董 Cốt đổng : đồ cổ. Người cố chấp, thủ cựu, không hợp thời.Tạp nhạp 

láo nháo. Cũng như cổ đổng 古董. 

 

-瞢懂 Măng đổng : hồ đồ, không hiểu sự lí. Cũng gọi là mộng đổng 懵懂. 

-懵懂 Mộng đổng u mê, bối rối, tả cái dáng tâm không chủ định. Tục gọi 

người không hiểu biết rõ ràng là mộng đổng 懵懂. 

 

-倥侗 Không đồng : ngu ngơ, không biết gì, chẳng hiểu gì cả, mù mù mịt 

mịt. Cũng viết là không đồng 空侗. 

-儱侗 Lung đồng : chưa xong, chưa thành khí cụ. 

 

-筆筒 Bút đồng: tháp bút. 

-吹筒 Xuy đồng : cái ống dài, dùng để thổi đạn bắn chim, sâu bọ, v.v. 

 

 

柮 Đốt : gốc cây, khúc gỗ. 
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Đồng âm khác nghĩa : 

1-咄 Đốt:  quát tháo, la mắng, tiếng quát gọi người dưới. Tiếng la, tiếng quát 

tháo.Tiếng biểu thị kinh sợ. Một âm là đoát. Tiếng quát tháo. 

2-飿 Đốt : xem chữ Cốt đốt ở dưới. 

3-朏 Đốt : cái mông đít. Chân quặp lại. 

4-貀 Đốt : tên một con thú, giống con chó, có vằn như lông báo, có sừng. 

 

Từ  kép : 

 

-榾柮 Cốt đốt : gốc cây. Mẩu gỗ, vụn gỗ, dùng làm củi đốt. 

 

-咄咄 Đốt đốt : tiếng kêu kinh ngạc; ối chao! (Biểu thị kinh sợ.)  Việc quái 

đản. 

-餶飿 Cốt đốt : một loại thức ăn làm bằng bột. 

-咄嗟 Đốt ta : rao, quát tháo. 

 

突 Đột : bất ngờ, thình lình, chọt,bỗng thốt nhiên. Xúc phạm đến. 

Ống khói, miệng lò. Ðào. Xúc phạm đến. Xuyên qua, chọc thủng, phá 

vỡ. Cao ngất, bất ngờ, nổi bật, lồi lên. Đâm thủng, cầm kim mà khâu 

cũng gọi là Đột 

Đồng âm khác nghĩa : 

1-葖 Đột : một tên gọi của cây củ cải 
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2-揬 Đột : xông vào thình lình. 

Từ kép : 

 

-突變 Đột biến : thay đổi bất ngờ, đột ngột. 

-突突 Đột đột : thình thịch, thình thình. 

-突黑 Đột hắc : màu đen thẫm.  

-突起 Đột khởi : xảy ra bất ngờ. Cao ngất. 

-突擊 Đột kích : xung kích, làm gấp, đánh bất thình lình, tiến đánh lúc đối 

phương chưa phòng bị. Quân đội khi tấn công, tập trung binh lực hỏa lực, tiến 

hành đánh vào quân địch (một cách) hết sức nhanh lẹ và dữ dội. Tập trung lực 

lượng, gia tăng tốc độ, hoàn thành nhiệm vụ trong khoảng một thời gian ngắn. 

-突騎 Đột kỵ : Lính cưỡi ngựa có nhiệm vụ đụng độ chớp nhoáng với địch, 

toán quân có khả năng xông thẳng vào đánh với địch. 

-突杌 Đột ngột : cao vút. Chót vót. Thình lình đột nhiên. 

-突入 Đột nhập : xông vào thình lình (bât ngờ). 

-突然 Đột nhiên : hốt nhiên, thình lình, bỗng nhiên. 

-突如其來 Đột như kỳ lai : thốt nhiên gặp nhau. Thình lình xảy ra, xảy đến 

bất ngờ. 

-突破 Đột phá : phá vỡ, chọc thủng, đánh chiếm. 

-突飛猛進 Đột phi mãnh tiến : tiến vùn vụt. 

-突襲 Đột tập : tập kích, đánh úp bất ngờ. 

-突出 Đột xuất : nhô lên, nổi lên. Nổi bật. Thình lình nảy sinh. 

-突圍 Đột vi : chọc thủng vòng vây, xuyên qua vòng vây. 
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-蓇葖 Cốt đột : quả đại. Nụ hoa. 

 

-鶻突 Cốt đột : hồ đồ, không suy tính. 

-唐突 Đường đột : đụng chạm, xúc phạm, xúc phạm vô lối. Hành vi thiếu lễ 

độ, thất lễ. Cũng viết là đường đột 搪突. mạo muội 冒昧. 

-奇峰突起 Kỳ phong đột khởi : núi non cao ngất.  

-曲突徙薪 Khúc đột tỉ tân : dời củi xa ống khói để phòng khỏi cháy, ý nói 

dự phòng trước khi xảy ra. 

-米突 Mễ đột : thước tây. Mètre. 

-左衝右突 Tả xung hữu đột : xông bên trái đánh bên phải, ý nói chống đỡ 

đủ mọi phía, đánh rất hăng hái. 

-竈突 Táo đột : ống khói nhà bếp. 

-撞突 Tràng đột : đụng, chạm, đập. 

-直突 Trực đột : xông thẳng tới. 

-衝突 Xung đột : chống cự nhau, xông vào đánh quân địch. Đụng, va chạm. 

Tranh chấp vì ý kiến bất đồng, mâu thuẫn. Nước táp mạnh vào bờ.  

  

 

當 Đương  : đang, đương. Xứng, ngang. Nên, đáng. Thẳng, trực tiếp. 

Khu, lúc, hồi đương lúc.Chống giữ. Ngăn che. Đứng ngay giữa. Làm, 

giữ chức, nhiệm chức. Chịu trách nhiệm. Đảm đương, gánh vác, lo 

liệu. Lèng phèng, leng keng . . . 

Một âm là đáng. (Động) Tưởng là, cho rằng. Chống lại, địch lại. 

Thông đáng 擋. Thiên vị. Thông đảng 黨. Cầm, đợ, để đồ làm tin để 

lấy tiền. Sự xấu xa, dối trá, tệ bạc. Đúng, hợp. Đúng ra, đáng lẽ. Nên.  
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Đồng âm khác nghĩa : 

1-檔 Đương : cái phản, cái sập gỗ then ngang ở chân ghế, chân bàn.  

2-簹 Đương : xem chữ Vân Đương ở dưới. 

3-噹 Đương: tiếng leng keng, tiếng chạm vào đồ vật bằng kim loại phát ra. 

4-蟷 Đương : tên gọi khác của con bọ ngựa. 

5-鐺 Đương : loại nồi có chân, dùng để nấu ăn. 

Dị âm :  

-噹 Đang : xem chữ Đinh đang 丁當 ở dưới. 

-當 Đáng : tưởng rằng, cho là. Đúng ra, lẽ ra. 

-檔 Đáng : tủ, giá đựng hồ sơ. Tiết đoạn điện ảnh hoặc hí kịch diễn xuất từng 

ngày. 

 

Từ kép : 

 

-當璧 Đương bích : dấu hiệu, điềm triệu vua đến thăm bề tôi hay thần dân. 

-當兵 Đương binh : đi lính. 

-當政 Đương chính : nắm chính quyền, cầm quyền. 

-當衆 Đương chúng : giữa đám đông, trước mọi người. 

-當機立斷 Đương cơ lập đoán : thừa cơ quyết kế, quyết đoán ngay, quả 

quyết, dứt khoát. 

-當局 Đương cục : người trong cuộc, người đang thực sự nhúng tay vào việc. 

Cơ cấu phụ trách, cơ quan có trách nhiệm, nhà cầm quyền. 
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-當局者迷 Đương cục giả mê : người trong cuộc thường không sáng suốt.  

-當面 Đương diện : ngay mặt, trực diện, trực tiếp, công khai. 

-當面談話 Đương diện đàm thoại : đối mặt nói chuyện (nói chuyện trực 

tiếp).  

-當陽 Đương dương : thiên tử quay mặt hướng nam để trị thiên hạ. 

-當代 Đương đại  : thời nay, đương đời bấy giờ.  

-當道 Ðương đạo  : các nhà cầm quyền, nắm chính quyền. Che ngăn giữa 

đường. Đứng ngay giữa đường. 

-當頭 Đương đầu : vào đầu, phủ đầu. 

-當地 Đương địa : nơi đó, chỗ đó, ở đấy, địa phương, ngay tại chỗ, đất ngay 

trước mặt, đất gốc. 

-當當 Ðương đương : thiên tử đứng ngoảnh mặt về phương nam để hiệu lệnh 

chư hầu. Tiếng đồng hồ điểm canh.  

-當家 Đương gia : coi sóc việc nhà, chịu gánh vác cả việc nhà. Người giúp 

việc nhà. Tục phương bắc Trung Quốc vợ gọi chồng là đương gia. 

-當下 Đương hạ : ngay lúc này, tức thì. 

-當行出色 Đương hành xuất sắc : quen tay hay việc, nghề ta ta thạo. 

-當口兒 Đương khẩu nhi : giữa lúc, đang lúc, đang khi. 

-當空 Đương không : giữa trời. 

-當今 Đương kim : ngày nay, bây giờ, hiện nay. 

-當記者 Đương ký giả  : làm ký giả 

-當啷 Đương lang : loảng xoảng. 

-當令 Đương lịnh : hợp thời tiết, đúng mùa. 
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-當路 Đương lộ : các nhà cầm quyền. Đóng ở nơi quan yếu. Che chắn nơi đất 

quan yếu. 

-當街 Đương nhai : bên đường, gần đường, kề bên đường. Ngoài phố, giữa 

phố. 

-當日 Đương nhật : ngày đang ở trước mặt. 

-當兒 Đương nhi : giữa lúc,hồi, dạo. Để trống, trống ra. 

-當然 Đương nhiên : lẽ phải như thế, đúng là như thế, phải là vậy. Biểu thị 

khẳng định, hoàn toàn hợp với sự lí hoặc tình lí, không có nghi vấn. 

-當年 Đương niên : đang năm đó, năm xưa. Tuổi đang khoẻ mạnh. 

-當關 Đương quan : giữ cửa quan, cửa ải. 

-當官 Đương quan : làm quan, làm lãnh đạo. 

-當國 Đương quốc : nắm quyền bính trong nước, chịu gánh vác cả việc 

nước, v.v. 

-當歸 Đương quy : tên một thứ rễ cây dùng làm vị thuốc. 

-當權 Đương quyền : cầm quyền. 

-當差 Đương sai : quan lại nhỏ, phu dịch. Người ở. 

-當初 Đương sơ : ngày trước, trước đây, xưa kia. Lúc bắt đầu. 

-當心 Đương tâm : cẩn thận, chú ý, coi chừng. Ở giữa, chính giữa. 

-當世 Đương thế : đời đang ở trước mặt, ngày nay. Dùng ở đời.  

-當時 Đương thì : đương thời, khi đó, lúc đó. Tức thì, lập khắc.  

-當天 Đương thiên : hôm nay.  

-當時 Đương thời : đang bấy giờ. Lúc đó. Hồi đó. 
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-當夕 Đương tịch : vợ cả, vợ lẽ đến kỳ hạn luân phiên lần lượt ngủ hầu 

chồng.  

-當先 Đương tiên : đi đầu, xung phong. 

-當前 Đương tiền : đang đứng trước mặt. Hiện nay, lúc này, trước mắt. 

-當中 Đương trung : ở giữa, giữa. Trong số. 

-當場 Đương trường : ngay tại chỗ, ngay tại trận. 

-當場出彩 Đương trường xuất thải : bị vạch mặt ngay tại chỗ, bị lôi ngay ra 

ánh sáng. 

-當選 Đương tuyển : trúng cử, trúng tuyển, được bầu làm . . . 

-當子 Đương tử : trống, chỗ trống. 

-當即 Đương tức : ngay tức thì, ngay lập tức. 

-當位 Đương vị : nắm giữ chức vị.  

-當衣服 Đáng  y phục : cầm quần áo.  

-當腰 Đương yêu : ở giữa. 

 

-當眞 Đáng chân : tưởng thật, coi là thật. 

-當頭 Đáng đầu : vật đem cầm. 

-當月 Đáng nguyệt : tháng đó, ngay trong tháng đó. 

-當票 Đáng phiếu : giấy cầm đồ. 

-當鋪 Đáng phố : tiệm cầm đồ. 

-當做 Đáng tố : coi là, coi như. 

-當衣服 Đáng y phục : cầm quần áo. 
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-檔案 Đáng án : bản án bằng gỗ mỏng viết văn tự vào đấy, khi nhiều thì xâu 

dây vào lỗ treo lên tường để lưu lại gọi là 檔案 Đáng án . 

 

 

-亞當 Á đương : tên phiên âm của ông Adam, ta còn gọi là ông A Dong, 

người đàn ông đầu tiên trên thế giới, do chúa trời lấy đất đỏ nặn ra. Tiếng Do 

Thái Adam có nghĩa là đất đỏ. 

-安步當車 An bộ đương xa : đi bộ coi như đi xe (an bần tiết kiệm). 

-押當 Áp đương : tiệm cầm đồ. Cầm đồ mượn lấy tiền. 

-伴當 Bạn đương : người đầy tớ theo hầu. 

-不當 Bất đương (đáng): không hợp thời cơ. Không kể tới, bất toán. Đều sai. 

Không nên. Không thích hợp, không thỏa đáng. 

-敢做敢當 Cảm tố cảm đương : dám làm dám chịu.  

-勾當 Câu đương : đảm đương, lo liệu. Sự việc, sự tình (thường mang nghĩa 

xấu).Người đến vai phải liệu biện công việc công. Cũng viết là 句當 Câu 

đáng. 

-以一當十 Dĩ nhất đương thập : lấy một chống mười, lấy ít chống nhiều. 

-允當 Doãn đương : công bình, thích đáng. 

-得當 Đắc đương : thích hợp, phù hợp, thích đáng. 

-擔當 Đảm đương : đảm đang.  

-抵當 Để đương : chống cự, ngăn cản. 

-典當 Điển đương : cầm đồ, đem đồ vật cầm thế để lấy tiền. Tiệm cầm đồ.  
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-丁當 Đinh đang : leng keng, loong coong (tiếng động do đồ vật bằng kim 

loại, sứ, ngọc, đá. khua chạm phát ra). Cũng viết là 叮噹 Đinh đang. Khí cụ 

giống như cái thanh la, có cán gỗ, nhà sư dùng trong Phật sự. Cũng chỉ cái 

thanh la nhỏ, một thứ đồ chơi của trẻ con. Làm vỡ, làm bể. Xung đột, động 

võ. 

-家當 Gia đương : gia sản, sản vật có sẵn trong nhà.  

-旗鼓相當 Kỳ cổ tương đương : cờ trống ngang nhau. Ý nói thế lực đôi bên 

ngang nhau, cũng như nói bên tám lạng bên nửa cân. 

-門當戶對 Môn đương hộ đối : cổng và cửa nhà tương xứng. Ý nói nhà cửa, 

gia thế, địa vị hai gia đình cưới gả phải tương đương. 

-瓦當 Ngõa đương : đầu mái ngói.  

-瓜當 Qua đương : núm quả dưa.  

-擔當 Thừa đương : nhận lấy công việc, v.v.  

-上當 Thượng đương : bị lường gạt, mắc lừa.  

-相當 Tương đương : cùng xứng nhau.  

-應當 Ứng đương : cần phải, nên. Đối phó, ứng phó. 

 

-叮噹 Đinh đang : khí cụ giống như cái thanh la, có cán gỗ, nhà sư dùng 

trong Phật sự. Cũng chỉ cái thanh la nhỏ, một thứ đồ chơi của trẻ con. Làm vỡ, 

làm bể. Xung đột, động võ. 

 

 

-正當 Chánh đáng (đương): ngay thẳng, đoan chính, thanh bạch.Vừa lúc, 

ngay khi, đang lúc, đúng, phải, hợp lý. 

-的當 Đích đáng : đúng thật, xác thật. Thỏa đáng, thích hợp, ổn thỏa. Tài 

giỏi, có năng lực. 
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-停當 Đình đáng : ôn thỏa, tốt đẹp cả, vừa ý. Tương tự: thỏa đáng 妥當. 

 -典當 Điển đáng : cầm đồ.  

-螳臂當車 Đường tí đáng xa : châu chấu đá xe.  

-害人的勾當 Hại nhân đích câu đáng : việc làm xấu ác hại người. 

-恰當 Kháp đáng : hợp đúng. 

-適當 Thích đáng : thích hợp.  

 

-篔簹 Vân đương : một giống tre rất to thân mỏng, đốt rất dài ở tỉnh Thiểm 

Tây. Ta gọi là tre lộc ngộc. 

 

-高檔 Cao đáng : cần số (để thay đổi vận tốc) để cho xe chạy nhanh hay 

chậm.  

-高檔產品 Cao đáng sản phẩm : sản phẩm cao cấp.  

-換檔 Hoán đáng : sang số xe. 

-歸檔 Quy đáng : cất vào tủ hồ sơ. 

-查檔 Tra đáng : giở hồ sơ, tra cứu hồ sơ.  

 

堂 Đường : gian nhà chính giữa, cái nhà để làm lễ, phòng dành riêng 

cho việc tế lễ. Chỗ bằng phẳng, rộng rãi trên núi. Cao. Sáng sủa. 

Tiếng gọi người mẹ. Anh em cùng một ông tổ. Cung điện. Rực 

rỡ.Tên một loại rễ cây, cây Thường lệ. Tên đất cổ, ấp Lỗ Đường thời 

Xuân Thu, nay thuộc tỉnh Sơn Đông. Họ người. 

Đồng âm khác nghĩa : 
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1-樘 Đường : khung cửa. 

2-螳 Đường : xem chữ Đường lang ở dưới. 

3-摚 Đường : đụng vào. Va chạm vào. 

Dị âm : 

-堂 Đàng : nhà chính, gian nhà giữa. 

Từ ghép : 

 

-堂陛 Đường bệ : sảnh đường và bậc thềm. Cũng chỉ cung nội. Chỉ triều 

đình. 

-堂構 Đường cấu : con cái nối nghiệp cha mẹ 

-堂堂 Đường đường : dung mạo đoan chính trang nghiêm. Chí khí cao lớn. 

Khí thế, lực lượng lớn mạnh. 

-堂堂正正 Đường đường chánh chánh : sáng sủa, rõ ràng, ngay thẳng. 

-堂堂皇皇 Đường đường hoàng hoàng : quang minh chánh đại. 

-堂皇 Đường hoàng : khí thế to rộng. Đại đường, chỗ quan lại làm việc. 

Rộng lớn sáng sủa, chỉ cung điện. 

-堂會 Đường hội : gia đình có việc vui mừng, cho gọi các con hát kỹ nữ đến 

diễn xướng. 

-堂兄弟 Đường huynh đệ : anh em họ, tức anh em con chú hoặc con bác. 

Cũng gọi là tòng huynh đệ 從兄弟. 

-堂上 Đường thượng : chỗ trên đại đường. Cha mẹ còn sống.

. Người làm việc tiếp khách trong tiệm trà, quán ăn. Ngày 

xưa, tiếng tôn xưng quan viên, quan trên. 
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-螳螂 Ðường lang  :con bọ ngựa. 

-堂皇 Đàng hoàng : rộng lớn, sáng sủa. Chỉ dáng điệu ngay thẳng, trang 

trọng. 

-影堂 Ánh đường : nhà thờ tổ tiên, có trưng bày hình ảnh tổ tiên. Nhà thờ 

Phật có treo hình đức Phật. 

-坳堂 Áo đường : chỗ nước tụ, chỗ đất trũng xuống, có nước. Ta cũng gọi là 

cái Ao. 

-拜堂 Bái đường : lễ tơ hồng, lễ gia tiên, lễ song thân. 

-寶堂 Bảo đường : ngôi nhà quý, cái nhà thờ Phật, ngôi chùa. 

-北堂 Bắc đường : ngày xưa chỉ nhà sau đ

. Có thể mượn 

chỉ tổ mẫu. Phiếm chỉ bắc ốc. 

-部堂 Bộ đường : tiếng gọi các vị quan đứng đầu các cơ quan trong một bộ 

của triều đình nhà Thanh. 

-高堂 Cao đường : sảnh đườ

. Họ kép Cao Đường. 

-琴堂 Cầm đường : nhà ngồi đánh đàn. Chỉ dinh quan huyện.  

-公堂 Công đường : ngày xưa chỉ thính đường của vua, triều đường. Ngày 

xưa chỉ thính đường sở quanPhiếm chỉ mọi thính đường bình thường. Ngày 

xưa chỉ nơi xử kiện. Ngày xưa chỉ từ đường của gia tộc. Mượn chỉ đất đai tài 

sản của từ, miếu. 

-浴堂 Dục đường : nhà tắm. 

-嫡堂 Đích đường : cùng chung ông nội, tức anh chị em con chú bác.  

-嫡堂兄弟 Đích đường huynh đệ : anh em họ, con chú bác. 
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-同堂兄弟 Đồng đường huynh đệ : cùng một ông nội (tổ phụ). 

-講堂 Giảng đường : phòng dạy học. Nhà học.  Phòng lớn dùng làm nơi nói 

chuyện cho đông người nghe. 

-教堂 Giáo đường : ngôi nhà lớn để thi hành các nghi lễ tôn giáo. Ngày nay 

hiểu là ngôi nhà thờ Thiên Chúa giáo. 

-海棠 Hải đường : cây hải đường (lat. Malus spectabilis). 

-學堂 Học đường : trường học, học hiệu. Thuật số dụng ngữ: Nhà coi tướng 

dùng chỉ chỗ trên mặt gần nhĩ môn 耳門. 

-萱堂 Huyên đường : vốn chỉ chỗ ở của mẹ. Sau mượn chỉ mẹ. Cũng viết 

là: đường huyên 堂萱, huyên đường 諼堂. 

-客堂 Khách đường : phòng khách.  

-金馬玉堂 Kim mã ngọc đường : tức là Kim Mã Môn 金馬門 và Ngọc 

Đường Điện 玉堂殿 đời Hán. Đời sau dùng để chỉ Hàn Lâm Viện 翰林院. 

Nghĩa rộng là chức vị cao sang hiển hách. 

-課堂 Khóa đường : lớp học.  

-禮堂 Lễ đường : nhà để tế lễ. 

-令堂 Lệnh đường : tiếng tôn xưng mẹ người khác. Tương tự: lệnh mẫu 令

母, lệnh từ 令慈. 

-滿堂 Mãn đường : đầy nhà. Chật nhà. 

-廟堂 Miếu đường : điện đường của thái miếu, tức là miếu thờ tổ của 

vua. Triều đình. Chỉ điện đường chỗ vua tiếp thụ triều kiến, nghị luận chính 

sự. 
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-明堂 Minh đường : chỗ vua tuyên minh chính giáo (ngày xưa). Những việc 

khánh điển: triều hội, tế tự, khánh thưởng, tuyển sĩ, giáo học, v.v. đều cử hành 

ở đây. 

-嚴堂 Nghiêm đường : chỉ người cha. 

-嚴堂 Ngoại đường : nhà ngoài. 

-玉堂 Ngọc đường : điện đường trang sức bằng ngọc. Mỹ xưng chỉ cung 

điện. Tên cung điện đời Hán. Phiếm chỉ cung điện.  

-閒堂 Nhàn đường : ngôi nhà để tới nghĩ ngơi. 

-雁堂 Nhạn đường : nhà thờ Phật. Cũng như Phật đường. 

-一堂瓷器 Nhất đường từ khí : một bộ đồ sứ. 

-佛堂 Phật đường : điện thờ cúng tượng Phật. 

-府堂 Phủ đường : dinh quan. Cũng chỉ công đường sở quan. Chỉ nhà cửa 

của quan phủ. 

-桂堂 Quế đường : hiệu của Lê Quý Đôn, học giả lừng danh đời Lê. 

-桂堂文集 Quế Đường văn tập : tên một tập văn xuôi bằng chữ Hán của Lê 

Quý Đôn, gồm 4 quyển. 

-廳堂 Sảnh đường, thính đường : nhà chính, đường ốc. 

-雙堂 Song đường : chỉ cha mẹ. 

- 再從堂 Tái tụng đường  : anh em cùng một kị. 

-升堂 Thăng đường : lên sảnh đường. Ngày xưa, chỉ công đường nơi quan 

lại xét xử án kiện. Chỉ học vấn hoặc tài nghệ đã đạt tới trình độ cao. 

-升堂議事 Thăng đường nghị sự : lên sảnh đường họp bàn công việc. 

-操堂 Thao đường : nhà luyện võ. 
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-草堂 Thảo đường : ngày xưa, người đi tu hoặc người ở ẩn gọi chỗ ở của 

mình là thảo đường 草堂. Nhà cỏ, nhà tranh. 

-升堂 Thăng đường : lên sảnh đường. Ngày xưa, chỉ công đường nơi quan 

lại xét xử án kiện. Chỉ học vấn hoặc tài nghệ đã đạt tới trình độ cao. 

-升堂議事 Thăng đường nghị sự : lên sảnh đường họp bàn công việc. 

-天堂 Thiên đường : chỉ thế giới tốt đẹp sung sướng cho linh hồn người chết 

đến ở. Nhà tướng số gọi đầu người ta từ trán trở lên là thiên đường 天堂. 

-夀堂 Thọ đường : cái nhà của người già, tức cái áo quan. 

-省堂 Tỉnh đường : nơi làm việc hành chánh của một tỉnh. 

-尊堂 Tôn đường : tiếng kính trọng, chỉ cha mẹ của người đang nói chuyện 

với mình. 

-宗堂 Tông đường : nhà thờ tổ tiên một dòng họ. Ta còn hiểu là danh dự 

dòng họ. 

-朝堂 Triều đường : ngôi nhà lớn để vua tôi họp bàn việc nước, hoặc để các 

quan vào chầu vua. 

 -中堂 Trung đường : ngôi nhà chính ở giữa. Sân. Bức thư họa lớn treo tại 

phòng chính ở giữa nhà. Nhà Đường đặt phòng chánh sự cho tể tướng làm 

việc ở trung thư tỉnh 中書省, nên gọi tể tướng là trung đường 中堂. 

-訟堂 Tụng đường : tràng sở xét xử tố tụng án kiện (ngày xưa).  

-從堂 Tụng đường : anh em cùng một cụ. 

-辭堂 Từ đường : bỏ nhà, ý nói đã chết. 

-椿堂 Xuân đường : tiếng kính gọi cha. Tương tự:xuân đình 椿庭. 
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唐 Đường : nói khoác, hoang đường. To lớn . Lời nói lớn lao. Nói quá. Tên 

một triều đại của người Tầu từ (618-917) nhà Đường , trong thời đại này thơ 

văn rất thịnh hành và Phật giáo cũng phát triển lớn. Họ người. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-塘 Đường : ao hình vuông. Đê ngăn nước. 

2-搪 Đường : trương ra, căng ra. Chống, chắn. Làm qua loa, cẩu thả, tắc 

trách. Mạo muội, mạo phạm. Trát đểu. 

3-溏 Đường   : ao nước. Sền sệt, trạng thái giữa lỏng và đặc. 

4-糖 Đường : chất ngọt chế bằng lúa, mía, củ cải, v.v. 

5-赯 Đường : màu đỏ. Đỏ tía, đỏ ửng. 

6-螗 Đường : một loại ve sầu, xem chữ Đường điêu ở dưới. 

7-瑭 Đường : một loại ngọc. Thường dùng đặt tên người. 

8-煻 Đường : than hồng. Vùi vào than cho chin. 

 

Từ ghép : 

 

-唐突 Đường đột : đụng chạm, xúc phạm. Hành vi thiếu lễ độ, thất lễ. Cũng 

viết là đường đột 搪突.  

-唐棣 Đường lệ : cây Đường lệ. 

-唐捐 Đường quyên : bỏ mất, đánh mất, uổng mất. 

-唐山 Đường sơn : thành phố Đường Sơn thuộc tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc 
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-唐塞 Đường tắc : làm qua loa, cẩu thả cho xong. Cũng viết là : đường 

tắc 搪塞. 

-唐裝 Đường trang : lối phục sức của người Trung Quốc. 

  

-塘魚 Đường ngư : cá hồ (ao). 

 

-搪突 Đường đột : đụng chạm mạnh, đụng chạm quá đáng. Xông vào mà nói 

khi chưa được phép. 

-搪爐子 Đường lô tử : trát bếp lò. 

-搪風冒雨 Đường phong mạo vũ  : chắn gió đội mưa. 

-搪塞 Đường tắc : làm vẻ bề ngoài, không làm thật, tùy tiện, qua loa.  

-搪瓷 Đường từ : men, lớp men. 

 

-溏心 Đường tâm : sền sệt. 

-溏心蛋 Đường tâm đản : trứng nấu hơi chín hồng đào. 

-溏便 Đường tiện : phân lỏng. 

 

-溏心 Đường tâm : sền sệt. 

-溏心蛋 Đường tâm đản : trứng nấu hơi chín hồng đào. 

-溏便 Đường tiện : phân lỏng. 

 

-糖尿 Đường niếu : tên một bệnh, tức bệnh đái đường, trong nước tiểu có 

chất đường. 

-糖水 Đường thủy : nước đường. 
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-糖汁 Đường trấp : nước đường. Cũng gọi là Đường tương. 

-糖衣 Đường y : lớp bọc đường. 

-糖味 Đường vị : vị ngọt. 

 

-螗蜩 Đường điêu : một giống ve sầu, gầy nhỏ, sắc xanh, tiếng trong trẻo. 

 

-頹唐 Đồi đường : suy yếu, tàn tạ. Tinh thần bạc nhược, không phấn khởi. 

-荒唐 Hoang đường :  nói khoác, nói không có đầu mối, nói vô căn cứ. 

-盛唐 Thịnh Đường : khoảng thời gian tốt đẹp nhất, ở giữa đời Đường, lúc 

đó văn học phát đạt, thơ Đường thời đó cực hay. 

 

-河塘 Giang đường : đê sông. 

-荷塘 Hà đường : đầm sen. 

-海塘 Hải đường : đê biển. 

-魚塘 Ngư đường : hồ (ao) nuôi cá. 

-澡塘 Táo đường : nhà tắm. 

-池塘 Trí đường : cái ao. 

 

-白糖 Bạch đường : đường kính, đường tráng tinh. 

-冰糖 Băng đường : đường phèn. Đường đóng cục để ăn, trong suốt hoặc 

nửa trong suốt, dùng đường trắng hoặc đỏ nấu chảy, kết tinh thành. Ngày xưa 

gọi là thạch mật 石蜜. 

-棒糖 Bổng đường : kẹo mút, kẹo que. 
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-蔗糖 Giá đường : đường mía. 

-花生糖 Hoa sanh đường : kẹo lạc. 

-乳糖 Nhũ đường : chất ngọt trong sữa (tiếng Pháp: lactose). 

-方糖 Phương đường : đường viên. 

-砂糖 Sa đường : loại đường mía hạt rất to. 

 

-紫赯臉兒 Tử đường kiểm nhi : mặt đỏ tía. 

 

噎 Ế : nghẹn, mắc nghẹn. Nghẽn, bế tắc. Mắc nghẹn ở cổ. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-曀 Ế : trời âm u và có gió. Trời u ám. 

2-豷 Ế : heo (lợn) thở. Bệnh hen của heo. Tên người. 

3-殪 Ế : chết, giết. Hết, tận, tuyệt. Ngã, té. 

 

 

Biến âm : 

 

-曀 Ê : trời âm u ; trời bị mây che. Hôn ám, không rõ ràng. 

 
Dị âm : 

 

-曀 Ý : trời u ám. 

-懿 Ý :  tốt đẹp, tốt lành. 
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-饐 Ý : thức ăn rữa nát, thiu. 

 

 

Từ ghép :  

 

-陰曀 Âm ê : u ám tối tăm, nói về thời tiết. 

 

-曀曀 Ý ý : u ám tối tăm. 

 

医 Ế : cái túi đựng các mủi tên thời xưa. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-嫕 Ế : tính tình trầm lặng của người con gái. 

2-殹 Ế : che trùm cho khuất đi. 

3-瞖 Ế : màng mắt. Bệnh mắt bị màng che, bệnh đục nhân mắt. 

4-翳 Ế : cái lọng xe của vua chúa. 

 

Biến âm : 

-殹 Ê : tiếng rên rỉ. 

-鷖 Ê : một loại chim âu. Tên riêng của chim phụng hoàng 鳳凰. 

 

 

 

Vần  G 
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加 Gia : phép tính cộng. Tăng lên. Làm thêm.Thêm vào. Đặt vào. 

Chất thêm.  Hơn. Đem đến. Ban bố ra, thi hành. Ở. Họ Gia. Add; 

plus; increase; augment; put in; append. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-茄 Gia : cuống sen, giò sen. Tên nước cổ, đất nay ở vào tỉnh An Huy. 

2-珈 Gia : đồ trang sức gắn trên cái trâm cài tóc của phụ nữ. Gamma; 

jewelry. 

3- 耞 Gia : nông cụ dùng để đập lúa. 

4-嘉 Gia : tốt lành, đẹp đẽ. Khen ngợi, phúc lành. Vui vẻ. Họ người.  Good; 

fine; praise; commend. 

5-泇 Gia : tên sông Gia Hà , thuộc tỉnh Sơn Đông. 

6-枷 Gia : gông, cùm. Cái gông bằng gỗ, đeo ở cổ tội nhân thời xưa. Giá áo. 

7-伽 Gia : từ dung để đạt tên. 

8-咖 Gia : tra chữ Gia phi 咖啡 ở dưới. 

9-哿 Gia : đồ trang sức trên đầu phụ nữ thời xưa, dùng như chữ gia 珈 

10-嘉 Gia : khen ngợi. Tốt đẹp. Phúc lành. Họ Gia. 

11-痂 Gia : cái vẩy mụn nhọt. 

12-笳 Gia : cái kèn của rợ Hồ thuở xưa. Cũng đọc Già. 

13-鴐 Gia : con ngỗng trời. 

14-跏 Gia : ngồi bắt chéo chân. 

 

Biến âm : 
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-架 Giá : cái giá. Khung, khuôn, giàn. Bắc, gác. Chiếc (số đếm). Gác kèo để 

đỡ mái nhà. Dánh nhau, cãi cọ. Đặt điều vu họa cho người. Khiêng, cáng. 

Chịu đựng. Gác. Ðặt điều vu vạ.  Frame; rack; shell; stand; put up; erect; fend 

off; ward off; withstand; support; prop; kidnap; fight; qarrel. 

-駕 Giá : đóng xe ngựa (đóng ngựa vào xe). Gọi chung cỗ xe. Điều khiển 

thuyền, chèo thuyền. Cưỡi ngựa. Vượt hơn, trội hơn. Cách gọi tôn kính Tăng 

thêm. Giá ngự. Xe cộ. Một tiếng dùng để xưng hô tôn trọng người khác. Tiến 

hành.  Chế ngự, tiết chế, lèo lái, kiểm soát. Harness; draw (a cart . . ); drive (a 

vehicule); pilot (a plane; sail (a boat). 

-茄 Già : quả cà. Eggplant; aubergine. 

-伽 Già : dịch âm tiếng Phạm. Xem ở phần Từ kép. Tên một loại cây.  

-枷 Già : Cái gông bằng gỗ, cái cùm, dùng để cùm đầu tội nhân ngày xưa.     

Cangue 

-咖 Già (ca) : cà-phê.  Coffee. Già phê 咖啡 cây cà phê. 

-痂 Già : vẩy, vết thương đã khô miệng đóng vẩy, những chỗ nhọt đóng vẩy 

gọi là già. 

-笳 Già : cái kèn lá người mán cuốn lá lại thổi, gọi là hồ già 胡笳.  

-跏 Già : ngồi xếp bằng.  

-迦 Già : chữ phiên âm tiếng Phạn, chỉ Đức Phật Thích Ca. Gặp gỡ nhau. 

-袈 Già : áo cà sa của tu sĩ Phật giáo. 

-跏 Già : ngồi xếp bằng, ngồi kiết già. 

 

Từ kép : 

 

-加恩 Gia ân : làm ân, ban ân cho ai đó. 

-加班 Gia ban : làm việc thêm (ngoài thời gian quy định). Overtime. 
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-加倍 Gia bội : tăng thêm nhiều lần, tăng gấp bội.  Double; redouble. 

-加給 Gia cấp : cho thêm, cấp phát thêm cho.  

-加級 Gia cấp : thêm bậc, chỉ quan lại được thăng thưởng. 

-加州 Gia Châu : tiểu bang California của Hoa Kỳ. 

-加工 Gia công : công việc làm hoàn chỉnh sản phẩm.  Process; machining; 

working. 

-加功 Gia công : tiến hành công việc. Sửa sang cho tốt đẹp thêm. Cố gắng 

làm, nỗ lực. 

-加强 Gia cường : tăng cường, củng cố thêm. 

-加以 Gia dĩ : vả lại, hơn nữa, lại thêm. In addition; moreover. 

-加油 Gia du : tra dầu. Cố gắng hơn. Oil; lubricate; refuel;make an extra 

effort. 

-加油站 Gia du trạm : trạm bán xăng dầu. 

-加点 Gia điểm : làm thêm giờ. 

-加減 Gia giảm : thêm và bớt, ý nói xê xích sao cho đúng mức. 

-加刑 Gia hình : thi hành hình phạt vền thân thể. 

-加緊 Gia khẩn : gấp, khẩn trương, tăng cường. 

-加快 Gia khoái : tăng tốc. 

-加寬 Gia khoan : nới rộng ra. 

-加剧 Gia kịch : nghiêm trọng thêm, trầm trọng thêm. 

-加勁 Gia kính :tăng sức mạnh, cố gắng hơn. 

-加料 Gia liệu : tăng thêm nguyên liệu. Feed in raw material; reinforced. 
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-加密 Gia mật : bảo mật. 

-加人一等 Gia nhân nhất đẳng : hơn người một bực. 

-加入 Gia  nhập : thêm vào. Sung vào đoàn thể nào. Add; mix; put in; joint; 

accede to. 

-加日 Gia nhật : nhiều ngày, lâu ngày. 

-加熱 Gia nhiệt : nung nóng, hâm nóng lên. 

-加法 Gia pháp : phép tính cộng. 

-加封 Gia  phong : cấp thêm chức tước. 

-加冠 Gia quan : lễ đội mũ chứng minh đã thành người lớn.(Trưởng thành). 

-加官 Gia quan : nói về ông quan kiêm nhiệm thêm chức vụ. 

-加冠 Gia quán : đội mũ. Thời cổ ở Trung Hoa, con trai 20 tuổi thì làm lễ đội 

mũ, gọi là gia quán 加冠. 

-加寵錫 Gia sủng tích : ban cho ân sủng. 

-加增 Gia tăng : thêm hơn nữa.  

-加時 Gia thì : thời gian thêm, ngoài giờ. Overtime. 

-加上 Gia thượng : thêm vào. 

-加速 Gia tốc : làm cho mau lẹ thêm, chạy nhanh lên.  Quicken; speed up; 

accelerate; expedite. 

-加重 Gia trọng : thêm nặng hơn, tăng gia phân lượng hoặc trình độ. Phạt tội 

nặng hơn nữa. . Nói về việc khi phạm tội mà có sự cố ý làm. Make or become 

heavier; increase the weight of; make or become more serious; aggravate. 

-加委 Gia ủy : làm thủ tục ủy nhiệm (thời xưa). 

-加味 Gia vị : mùi vị thêm vào cho ngon hơn. 
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-加意 Gia ý : đặc biệt chú ý. With special care; with close attention. 

 

-茄克 Gia khắc : áo mặc ngoài. Jacket. 

 

-鴐鵝 Gia nga : con ngỗng trời.  

 

-咖啡 Gia phi : cà-phê. Coffee. 

 

-嘉平 Gia bình : tên gọi khác của tháng Chạp (từ đời Tần). 

-嘉名 Gia danh : tên đẹp. 

-嘉定 Gia Định : tên một tỉnh ở vùng đông bắc Nam phần Việt Nam. 

-嘉肴 Gia hào : đồ ăn ngon. Đồ ăn ngon qusy. Cũng viết là 嘉殽 hay 嘉餚. 

-嘉禾 Gia hòa : lúa tốt. 

-嘉會 Gia hội : bữa tiệc lớn. Cơ hội khó gặp. 

-嘉許 Gia hứa : khen thưởng, khen đẹp khen ngợi.  Praise; approve. 

-嘉禮 Gia lễ : cuộc lễ vui vẻ tốt đẹp, tức lễ cưới. 

-嘉隆 Gia Long : hiệu của vua Thế tổ nhà Nguyễn, tức Nguyễn Phúc Ánh ( 

1802-1820 ). 

-嘉勉 Gia miễn : khen thưởng và khuyến khích. 

-嘉耦 Gia ngẫu : đẹp đôi. Vợ chồng xứng đôi. 

-嘉賓 Gia tân : khách quý. 

-嘉尚 Gia thượng : lời tán thưởng tốt đẹp. 

-嘉靖 Gia Tĩnh : niên hiệu của vua Thế Tông nhà Minh, vào 1523. 
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-嘉祥 Gia tường : điềm báo tốt lành. 

-嘉獎 Gia tưởng : khen thưởng. Commend; cite. 

 

 

-架架 Giá giá : tiếng chim kêu. 

-架 禍 Giá họa : vu vạ cho người khác. 

-架橋 Giá kiều : bắc cầu. 

-架勢 Giá thế : dáng điệu, dáng bộ. 

-架設 Giá thiết : bắc, mắc. 

-架次 Giá thứ : chiếc, lượt. 

-架子 Giá tử : cái giá, cái khung. 

 

-迦葉 Già diệp : tên Phật. Tên vị Bồ Tát. Tên 5 người đệ tử của Phật. 

-迦藍 Già Lam : chùa, nhà của sư ở. 

 

-伽 陀 Già đà : tiếng phiên âm từ chữ Phạn có nghĩa là ca tụng, tức là các bài 

kệ của Phật giáo. 

-伽 蘿 Già la : loại hương trầm. 

-伽藍 Già lam : viết tắt chữ phiên âm từ chữ Phạn 僧伽藍摩 Tăng già lam 

ma, có nghĩa là nơi vườn ở của tăng chúng, tức chùa Phật giáo.  

-伽楠 Già nam : cây già nam. 

-枷鎖 Già tỏa : gông cùm, xiềng xích, ách (đô hộ). Yoke; chains; shckles; 

fetters. 
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-跏趺 Già phu : ngồi xếp chân bằng tròn. Đây là kiểu ngồi kiết già của Phật 

giáo. 

 

-更加 Cánh gia : hơn, nhiều hơn. 

-強加 Cường gia : bắt buộc, ép buộc. 

-愈加 Dũ gia : hơn nữa, thêm nữa. 

-忙上加忙 Mang thượng gia mang : đã bận lại càng bận thêm. 

-五加 Ngũ gia : tên một loài cây trên núi, vỏ rất thơm, gọi là ngũ gia bì 五加

皮, dùng để ngâm rượu, rất quý. Rượu này gọi là ngũ gia bì tửu 五加皮酒. 

-附加刑 Phụ gia hình : sự trừng phạt thêm vào cái hình phạt chính. Thí dụ 

đã bị tử hình, còn bị tịch thu tài sản. 

-增加 Tăng gia : tăng thêm, làm cho nhiều hơn.  

-參加 Tham gia : tham dự, gia nhập. 

-雪上加霜 Tuyết thượng gia sương : trên tuyết còn thêm sương. Tỉ dụ đã 

bị tai nạn lại bị thêm tai nạn, đã khổ sở lại khổ sở hơn nữa. 

 

-番茄 Ba gia : cà chua, còn gọi là tây hồng thị 西紅柿. 

 

-雪茄 Tuyết gia : điếu xì-gà. Cigar. 

 

-連枷 Liên gia : cái neo dùng để đập lúa. 

 

-槤枷 Liên già : đòn đập lúa. Flail. 

 

-柔嘉Nhu gia : mềm mại, đẹp đẽ. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BA%94
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BA%94
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9A%AE
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BA%94
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BA%94
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9A%AE
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9A%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A5%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A5%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9F%BF
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%9B%AA
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%9B%AA
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-精神可嘉Tinh thần khả gia :  Tinh thần đáng khen. 

  

-駕臨 Giá lâm : đến, quá bộ đến. 

-駕御 Giá ngự : khống chế, sai khiến. Cầm cương ngựa, điều khiển. 

-駕孃 Giá nương : tục gọi người đàn bà chèo thuyền. 

-駕駛 Giá sử : lái, bẻ lái, điều khiển. 

-駕駛盤 Giá sử bàn : bánh lái. 

-駕說 Giá thuyết : truyền thuyết. 

-駕長 Giá trường : người chèo thuyền. 

-咖啡 Già phê : cây cà phê. 

 

-番茄 Ba gia : cà chua, còn gọi là Tây hồng thị 西紅柿.  

 

-筆架 Bút giá : giá bút, cái gác bút. 

-打架 Đả giá : đánh nhau. 

-勸架 Khuyến giá : can (hai bên đang đánh nhau) 

-房架 Phòng giá : khung nhà. 

-書架 Thư giá : cái giá sách. 

-衣架 Y giá  : cái giá mắc áo.  

 

-釋迦 Thích Già : đức Thích Già là vị tổ sáng lập ra Phật giáo. Cũng đọc là 

chữ Thích ca.  

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B2%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B2%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%AF
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-別駕 Biệt giá : một chức quan giúp việc quan thứ sử, cũng như chức thông 

phán bây giờ. 

-大駕 Đại giá : nói về chuyến đi của nhà vua có nhiều xe theo hầu. 

-法駕 Pháp giá : nói về chuyến đi của nhà vua có ít xe theo hầu. 

-勞駕 Lao giá : tạ ơn người ta đến thăm mình. 

-夙駕 Túc giá: ước hẹn đón người ta đến chơi. 

-連耞 Liên gia : cái néo đập lúa. Cũng  viết 連枷. 

 

家 Gia : Ở. Chỗ ở (nhà). Đối với người, gọi bậc tôn trưởng của mình 

thường thêm chữ gia. Nước của thiên tử hay chư hầu gọi là Quốc, ấp 

phong của của đại phu gọi là Gia. Vợ gọi chồng là gia 家, cũng như 

chồng gọi vợ là thất 室. Ở trong một cửa gọi là một nhà. Có cái học 

vấn giỏi riêng về một môn gọi là gia (chuyên gia, chính trị gia . . .). 

Tự xưng người tôn trưởng của nhà mình cũng gọi là gia. Giống gì 

nuôi ở trong nhà cũng gọi là gia. Ở, cư trú. Chỉ quốc gia Triều đình, 

triều đại. Trường phái, lưu phái. Người làm một nghề gì đó. Họ Gia. 

Family; household; home; a person or family engaged in certain 

trade; a specialist in a certain field; a school or thought; school; 

domestic; tame. 

Đồng âm khác nghĩa : 

1-傢 Gia : các đồ dùng trong nhà. 

2-鎵 Gia : nguyên tố kim thuộc hóa học tên là Gallium, với ký hiệu Ga. 

 

Biến âm : 
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-嫁 Giá : con gái đi lấy chồng. Đi đến chỗ mình muốn. Đẩy họa đến cho 

người, vu họa cho người khác.       (of a woman) marry; shift; transfer. 

-稼 Giá : Cấy lúa. Lúa má. Lúa trổ bông. Sowing and reaping; farming; farm 

work. 

Dị âm : 

-家 Cô : tiếng gọi chung chỉ người phụ nữ. Ở, cư trú. 

Từ kép : 

-家鴨 Gia áp : vịt nuôi ở nhà. 

-家變 Gia biến : việc bất thường xẩy ra trong nhà. Tai họa thình lình xảy ra 

trong nhà. 

-家兵 Gia binh : người ăn kẻ ở trong nhà, những kẻ hầu hạ giúp việc trong 

nhà. 

-家僕 Gia bộc : người đầy tớ. 

-家景 Gia cảnh : tình cảnh (trạng) trong nhà. 

-家禽 Gia cầm : các loại súc vật nuôi trong nhà như chim, gà, vịt, ngỗng  . . .  

-家鴿 Gia cáp : chim bồ câu. 

-家俱 Gia câu : đồ đạc trong nhà. 

-家政 Gia chính : cách sắp xếp, tổ chức cuộc sống trong nhà. Ngày nay chữ 

này có nghĩa là việc nấu nước thức ăn trong nhà. 

-家主 Gia chủ : người đứng đầu trong nhà. 

-家姑 Gia cô : tự gọi chị em của cha với người khác. 
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-家公 Gia công : tiếng gọi người chủ nhà. 

-家具 Gia cụ : đồ dùng trong nhà, như bàn ghế, tủ, rương... 

-家用 Gia dụng : chi tiêu trong nhà.  

-家道 Gia đạo : cảnh nhà, cảnh sinh sống trong nhà. Đường lối phép tắc mà 

mọi người trong nhà phải làm theo.  Family financial situation. 

-家底 Gia để : của cải ông cha để lại. 

-家苐 Gia đệ : tự gọi em mình với người khác. Em trai tôi. 

-家丁 Gia đinh : người là, đầy tớ. 

-家庭 Gia đình : chỉ chung mọi người trong một nhà. 

-家童 Gia đồng : đứa nhỏ giúp việc trong nhà. Thằng nhỏ. 

-家當 Gia đương : của cải, đồ đạc.   Family belongings; property. 

-家家 Gia gia : gọi chung các nhà, tất cả mọi nhà. Chữ phương Bắc gọi mẹ 

ruột. 

-家教 Gia giáo : sự giáo dục của gia đình. Phép nhà. 

-家頁 Gia hiệt : trang chủ của một website (trên mạng Internet). Tiếng Anh 

homepage. 

-家伙 Gia hỏa : chỉ đồ dùng trong nhà, có khi chỉ súng ống, dụng cụ khác. 

-家學 Gia học : cái học truyền từ đời này qua đời nọ của một nhà. 

-家訓 Gia huấn : dạy dỗ những người trong nhà, những lời dạy dỗ để sửa trị 

nhà và lập thân cho con cháu trong nhà. 

-家訓歌 Gia huấn ca : bài hát dạy người trong nhà, tên một tác phẩm Nôm 

của Nguyễn Trãi đời Lê, viết theo thể Lục bát cổ, gồm 6 bài là Dạy vợ con, 
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Dạy con ở cho có đức, Dạy con gái, Vợ khuyên chồng, Dạy học trò ở cho có 

đạo, và khuyên học trò chăm học. 

-家兄 Gia huynh : anh của tôi. 

-家鄉 Gia hương : nhà cửa và làng xóm. Chỉ quê nhà. 

-家諱 Gia húy : những tên phải tránh trong nhà. 

-家計 Gia kế : cách sinh sống của một nhà. 

-家 慶 Gia khánh : việc vui vẻ trong nhà. 

-家口 Gia khẩu : số người trong nhà. Members of a family; the number of 

people in the family. 

-家妓 Gia kỹ : kỹ nữ do một nhà nuôi riêng. 

-家母 Gia mẫu : tiếng xưng mẹ mình đối với người khác. 

-家廟 Gia miếu : nhà thờ tổ tiên riêng của một họ. 

-家門 Gia môn : gia tộc. Xưa chỉ nhà của quan đại phu. Xưng gia đình của 

mình, nhà mình. Nhà và cửa, chỉ gia đình và họ hàng. Loại hí kịch có nội 

dung về gia thế nhân vật. 

-家 嚴 Gia nghiêm : người nghiêm khắc trong nhà, tự gọi cha mình với 

người khác. 

-家業 Gia nghiệp : tài sản. 

-家人 Gia nhân : người trong nhà, người giúp việc. Household; (one’s) 

family. 

-家奴 Gia nô : người giúp việc trong nhà, đầy tớ. 

-家譜 Gia phả : sách ghi chép lịch sử các thế hệ trong nhà. 

-家法 Gia pháp : phép nhà; cái học chuyên môn, thầy trò truyền thụ cho 

nhau thành một phái. Phương pháp để giữ vững nhà. 
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-家風 Gia phong : phong thái truyền từ đời này qua đời nọ trong một nhà, 

nếp sống tốt đẹp có sẵn trong nhà từ xưa. Phong tục trong nhà. 

-家譜 Gia phổ : gia phả, phả hệ. Sách chép lịch sử các thế hệ trong gia đình. 

-家父 Gia phụ : tự gọi cha mình với người khác. 

-家君 Gia quân : tiếng tự gọi cha mình. 

-家規 Gia quy : phép tắc trong một nhà. 

-家眷 Gia quyến : những người thân thuộc trong một nhà. 

-家產 Gia sản : của cải, tài sản trong nhà. 

-家師 Gia sư : thầy giáo tới dạy con cái trong nhà. 

-家事 Gia sự : việc trong nhà. Việc trong nhà của phụ nữ (nấu nướng, may 

vá) 

-家畜 Gia súc : súc vật nuôi trong nhà. 

-家財 Gia tài : tiền bạc, của cải trong nhà. 

-家嫂 Gia tẩu : tiếng xưng chị dâu mình đối với người khác. 

-家祭 Gia tế : điện thờ cúng tổ tiên trong nhà. Cúng giỗ trong nhà, tức cúng 

giỗ tổ tiên. 

-家聲 Gia thanh : cái tiếng tốt có sẵn của gia đình. 

-家 室 Gia thất : chồng và vợ, chỉ chung vợ chồng. 

-家世 Gia thế : vị thế của gia đình đối với xã hội.  

-家兔 Gia thố : thỏ nuôi tại nhà. 

-家書 Gia thư : thư nhà. 

-家鼠 Gia thử : chuột nhà. 
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-家叔 Gia thúc : tiếng xưng chú mình đối với người khác. 

-家屬 Gia thuộc : vợ con,người nhà. 

-家常 Gia thường : việc bình thường trong nhà, những việc thường dùng 

trong nhà. 

-家先 Gia tiên : chỉ tổ tiên của gia đình. 

-家信 Gia tín : thư nhà. 

-家小 Gia tiểu : vợ con. 

-家祖 Gia tổ : tiếng xưng ông nội mình đối với người khác. 

-家祖母 Gia tổ mẫu : tiếng xưng bà nội mình đối với người khác. 

-家族 Gia tộc : tộc họ và gia đình. 

-家尊 Gia tôn : tự gọi cha mình. 

-家宅 Gia trạch : nhà ở, gia đình. 

-家長 Gia trưởng : chủ một nhà, người lớn trong nhà. The head of a family; 

patriarch; the parent or guardian of a child. 

-家 傳 Gia truyền : truyền trao lại trong nhà từ đời này tới đời khác, vật để 

lại của một nhà. Tự kể lại những sự tích các tổ tiên truyền lại cho con cháu 

trong nhà. 

-家 私 Gia tư : chỉ chung tiền bạc của cải trong nhà,tài sản của một nhà. Việc 

riêng tư của một nhà. 

-家慈 Gia từ : tiếng xưng mẹ của mình với người khác. 

-家問 Gia vấn : thư nhà, tin nhà. 

-家 園 Gia viên : nhà cửa vườn tược. 

-家務 Gia vụ : việc nhà, việc hang ngày. 
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-家醜 Gia xú : việc xấu trong nhà. 

-家燕 Gia yến : chim én (yến). 

 

-傢伙 Gia hỏa : chỉ chung các đồ dùng trong nhà. Tiếng gọi đùa hoặc khinh 

miệt người khác, con vật khác: anh chàng này, cái con đó, v.v. Đồ lề, súng 

ống. Công cụ hoặc vũ khí. Cũng viết là Gia hỏa 家伙.  

-傢俱 Gia câu : đồ dùng trong nhà, như bàn ghế, tủ, rương. . .  

-傢具 Gia cụ : dụng cụ trong gia đình, chủ yếu là đồ gỗ. Cũng viết là Gia cụ 

家什.  

-傢伙 Gia hỏa : chỉ chung các đồ dùng trong nhà. Tiếng gọi đùa hoặc khinh 

miệt người khác, con vật khác: anh chàng này, cái con đó, v.v. Đồ lề, súng 

ống. 

 

-傢什 Gia thập : đồ vật trong nhà nói chung. Cũng viết là Gia thập 家什.  

-傢俬 Gia tư : cũng như Gia thập 傢什.  

-傢伙真敏捷 Gia hỏa chân mẫn tiệp : anh chàng này lanh lợi thật.  

 

-嫁杏 Giá hạnh : điển cố “đưa cây hạnh đi lấy chồng.” 

-嫁禍 Giá họa : vẩy cho, vẩy tiếng ác cho người. 

-嫁怨 Giá oán : đem oán hận của mình đẩy cho người. 

-嫁娶 Giá thú : việc lấy vợ lấy chồng. Tờ chứng việc kết hôn. 

-嫁接 Giá tiếp : chiết cành. 

-嫁妝 Giá trang : của hồi môn. Cũng viết Giá trang 嫁裝. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=家
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=家
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=傢
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=傢
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=家
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=家
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=傢
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=傢
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=家
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=家
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=傢
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=傢
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=傢
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=傢
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=傢
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=傢
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=真
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=真
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=捷
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-嫁子 Giá tử : gả con gái đi lấy chồng. 

 

-稼穡 Giá sắc : việc cầy cấy, việc đồng áng; trồng trọt và thu hoạch. 

 

-陰陽家 Âm dương gia : một học phái đề xướng từ thời Chiến quốc theo 

thuyết âm dương ngũ hành 陰陽五行. Người làm nghề theo phái dịch lí, 

chuyên trị các thuật trạch nhật 擇日, chiêm tinh 占星, phong  

thủy 風水, v.v. 

-音樂家 Âm nhạc gia : người có sở trường về âm nhạc. Thường chỉ người có 

thành tựu về chế tác nhạc khúc hoặc diễn tấu. 

-安家 An gia : Nhà yên ổn. Làm cho gia đình yên vui . Sắp đặt việc nhà. 

Thành lập gia đình, kết hôn.  

-恩家 Ân gia : ân nhân.  

-安家立業 An gia lập nghiệp : thành lập gia đình, kiến lập sự nghiệp. 

-百家 Bách gia : chỉ các trường phái khác nhau về học thuật. Chỉ chung mọi 

nhà, các dòng họ. Phiếm chỉ các nhà chuyên môn hoặc những người có tài 

nghệ. 

-百家姓 Bách gia tính : tên sách dạy học cho trẻ con. Ngày xưa là sách dạy 

học cho trẻ con không đề tên họ tác giả.  

-百家爭鳴 Bách gia tranh minh : trăm nhà đua tiếng.  

-白手成家 Bạch thủ thành gia : tay trắng tự lực làm nên sự nghiệp. Tương 

tự: bạch thủ khởi gia 白手起家. 

-搬家 Bàn gia : chuyển nhà, dời nhà, chuyển chỗ ở. 

-邦家 Bang gia : nước và nhà, chỉ quốc gia. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%99%B0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%99%B0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BA%94
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BA%94
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%93%87
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%93%87
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8D%A0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8D%A0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A2%A8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A2%A8
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=安
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=安
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=立
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=立
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%99%BE
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%99%BE
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A7%93
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=百
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=百
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=爭
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=爭
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%99%BD
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%99%BD
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B5%B7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B5%B7


1191 

 

-八大家 Bát đại gia : tám nhà văn học nổi tiếng nhất Trung Hoa gồm Hàn 

Dũ 韓愈,Liễu Tông Nguyên 柳宗元 (đời Đường), Âu Dương Tu 歐陽修,Tô 

Tuân 蘇 洵 , Tô Thức 蘇 軾 ,Tô Triệt 蘇 轍 , Vương An Thạch 王 安

石 và Tăng Củng 曾鞏 (đời Tống). 

-備家 Bị gia : nhà sung túc, dư ăn dư mặc. 

-兵家 Binh gia : ngày xưa chỉ người chuyên môn về quân sự hoặc người biết 

dụng binh. Cũng chỉ học phái nghiên cứu quân sự. Ngày xưa chỉ quân tướng 

hoặc cường hào dấy binh chiếm đóng một phương.  

-咱家 Cha gia : tiếng tự xưng (trong tiểu thuyết hoặc hí kịch). 

-政治家 Chính trị gia : nhà chính trị.  

-專家 Chuyên gia : người biết rành một kĩ thuật hoặc học thuật.  

-顧家 Cố gia : lo cho gia đình, lo việc nhà. 

-機杼一家 Cơ trữ nhất gia : phong cách văn chương riêng của một nhà.  

-公家 Công gia : công thất, nhà của nhà nước. Chỉ vương quốc chư hầu. Chỉ 

triều đình, quốc gia hoặc quan phủ. Chỉ nhà của công khanh. 

-居家 Cư gia : ở nhà, nhàn cư tại gia. Sinh hoạt hằng ngày ở nhà. Nhà cửa, 

nhà dân ở. 

-舉家 Cử gia : cả nhà, toàn gia. 

-彊家 Cương gia : nhà có quyền thế. 

-仇家 Cừu gia : người có thù oán. Tương tự: cừu nhân 仇人. 

-名家 Danh gia : học giả, nhà chuyên môn nổi tiếng. Gia đình có tiếng. 

-大家 Đại gia : nhà quyền quý, thế gia vọng tộc. Bậc chuyên gia, tác gia nổi 

tiếng.  
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-道家 Đạo gia : người theo phái đạo Lão. 

-頭家 Đầu gia : nhà cái, người làm cái trong canh bạc. Người chứa bạc để 

lấy tiền hồ. Người chủ mướn người làm công. 

-當家 Đương gia : coi sóc mọi việc trong nhà. 

-漢 家 Hán gia : triều đình nhà Hán.  

-寒家 Hàn gia : nhà nghèo khổ. Lời nói khiêm, chỉ ngôi nhà của mình.  

-火家 Hỏa gia : người làm thuê. 

-皇家 Hoàng gia : gia tộc hoàng đế. Cũng chỉ vương triều. 

-回家 Hồi gia : trở về nhà.  

-渾家 Hồn gia : chỉ người vợ 

-科學家 Khoa học gia : nhà khoa học. 

-傾家 Khuynh gia : đem hết gia sản ra dùng. Lãng phí gia sản. 

- 傾家敗產 Khuynh gia bại sản : phá hết tiền của, tan nát cửa nhà. 

-老家 Lão gia : tiếng tự xưng của người già. 

-六家 Lục gia : sáu học phái cổ Trung Hoa, gồm:Âm Dương gia 陰陽家

, Nho gia 儒家, Mặc gia 墨家, Danh gia 名家, Pháp gia 法家, Đạo đức gia

道德家. 

-良家 Lương gia : nhà thanh bạch trong sạch. 

-戀家 Luyến gia : ỷ  lại quá mức vào gia đình hoặc có cảm tình quá sâu nặng 

đối với gia đình.  

-離家 Ly gia : bỏ nhà ra đi. 
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-墨家 Mặc gia : học phái do Mặc Địch 墨翟 đề xướng, cuối thời Xuân Thu, 

chủ trương thuyết kiêm ái 兼愛. 

-宜家 Nghi gia : về nhà chồng , ý nói con gái lấy chồng . 

-宜室宜家 Nghi thất nghi gia : nên vợ nên chồng, thành vợ thành chồng. 

-外家 Ngoại gia : nhà ông bà ngoại. Chỉ ông ngoại. 

-岳家 Nhạc gia : bên nhà vợ. chỉ bố vợ. 

-入家 Nhập gia : tới nhà người khác, vào sống tại nhà người khác. 

-儒家 Nho gia : nhà nho.  

-寧家 Ninh gia : trị gia, làm cho nhà yên định. Về nhà. 

-農家 Nông gia : người làm ruộng. 

-窩家 Oa gia : kẻ chứa chấp kẻ gian. Kẻ cất giấu đồ vật bất hợp pháp. 

-冤家 Oan gia : người thù, kẻ thù, cừu nhân. Tiếng gọi âu yếm đối với tình 

nhân. Phiếm chỉ người mình yêu thương oan trái, chỉ đem lại khổ não cho 

mình mà không bỏ được. 

-怨家 Oán gia : kẻ thù. 

-破家 Phá gia : tiêu tan hết gia sản. Nước mất nhà tan, quốc gia phá 

hủy. Theo truyền thuyết thì là tên một giống chim yêu quái . 

-法家 Pháp gia : một học phái cổ Trung Hoa, chuyên nghiên cứu về luật lệ 

và hình phạt. 

-分家 Phân gia : vốn là thân thuộc sinh sống cùng nhau, đem của cải trong 

nhà chia ra, mỗi người thành một nhà riêng. Hai bên phân li, mỗi bên làm theo 

ý mình. 

-佛家 Phật gia : Phật giáo.  
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-飛行家 Phi hành gia : người lái máy bay. Người lo một nhiệm vụ gì trong 

một chuyến bay. 

-管家 Quản gia : quản lí việc nhà. Ngày xưa quan liêu, nhà giàu giao cho 

một người đày tớ (bộc nhân 僕人), có địa vị tương đối cao, giữ việc quản lí 

gia sản và sự vụ thường ngày, gọi là quản gia 管家. Cũng dùng làm tiếng 

kính xưng đối với một đày tớ, người hầu bình thường.  Ngày nay, chỉ người 

quản lí tài vật hoặc phụ trách sự việc thường ngày cho một tập thể. 

-國家 Quốc gia : nhà nước, đất nước. Một nước, gồm lĩnh thổ, dân chúng và 

chính quyền. 

-龜家 Quy gia : người làm mai mối. 

-洒家 Sái gia : tiếng tự xưng (thời Tống, Nguyên).  

-抄家 Sao gia : tịch biên nhà, tịch biên tài sản.  

-史家 Sử gia : nhà chép sử hoặc người tinh thông sử học. 

-作家 Tác gia : người chuyên soạn sách, nhạc. 

-在家 Tại gia : ở trong nhà, không ra khỏi nhà. Chưa xuất giá, chưa lấy 

chồng. Làm gia thần cho đại phu, quan khanh. Làm tăng, ni, đạo sĩ... mà 

không rời xa gia đình, ý nói tu tại nhà. 

-喪家 Tang gia : nhà có người chết. 

-齊家 Tề gia : sắp đặt mọi việc trong nhà. 

-齊家治國 Tề gia trị quốc : xếp đặt gia đình và cai quản quốc gia. 

-太家 Thái cô  : tiếng gọi quan trọng của con gái. 

-親家 Thân gia : sui gia. Hai nhà có liên lạc hôn nhân với nhau. 

-室家 Thất gia : Nhà cửa. Chỉ việc lập gia đình. Cũng nói là Gia thất. 

-世家 Thế gia : nhà nhiều đời làm quan. Cũng chỉ dòng họ hiển quý.  
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-禪家 Thiền gia : người tu theo Đạo Phật. 

-通家 Thông gia : sui gia. Hai nhà có con gả cho nhau. Cùng nghĩa với 親

家 Thân gia. 

-書香世家 Thư hương thế gia : dòng dõi có học vấn. Cũng như thư hương 

môn đệ 書香門第. 

-承家 Thừa gia : thừa kế gia nghiệp. 

-商家 Thương gia : nhà buôn.  

-全家 Toàn gia : cả nhà, toàn thể gia đình. 

-全家福 Toàn gia phúc : tấm hình chụp chung cả gia đình.  

-債家 Trái gia : chủ nợ, trái chủ. 

-莊家 Trang gia : nhà cửa ở thôn quê .Người ở thôn quê, sống về nghề trồng 

trọt. 

-持家 Trì gia : giữ gìn việc nhà. 

-治家 Trị gia : sắp đặt việc nhà cho êm thắm tốt đẹp. 

-哲家 Triết gia : người có quan điểm, lý thuyết hoặc nghiên cứu về triết học. 

-狆家 Trọng gia : tên một sắc dân thiể ủa Trung Hoa.  

-思家 Tư gia : nghĩ tới nhà. Nhớ nhà.  

-私家 Tư gia : nhà riêng. 

-想家 Tưởng gia : nhớ nhà, nhớ quê.                  

-文學家 Văn học gia : nhà văn học.  

-運動家 Vận động gia : người ham chuộng thể dục. Cùng nghĩa với Vận 

động viên. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9B%B8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9B%B8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%96%80
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%96%80
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=商
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=商
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=文
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=文
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=家


1196 

 

-無家居 Vô gia cư : không có nhà cửa nơi ở nhất định. Chỉ người sống trôi 

nổi. Homeless. 

-企業家 Xí nghiệp gia : người đứng ra làm việc kinh doanh sản xuất để kiếm 

lời. 

-出家 Xuất gia : rời khỏi gia đình. Từ giã nhà đi tu (làm tăng sĩ hoặc đạo sĩ). 

-倡家 Xướng gia : nhà của con hát, ca lâu tửu quán. Cũng chỉ kỹ viện.  

 

-出嫁 Xuất giá : ngày xưa Kinh lễ định con gái hai mươi tuổi thì lấy chồng.  

 

椵 Gia : cái vòng gỗ đeo ở cổ chó để cột chó lại. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

1-葭 Gia : cỏ lau sậy.Cỏ lau (Phragmites communis). Riêng chỉ cỏ lau mới 

mọc, cây sậy non. Tên một nhạc khí, giống như ống địch. Họ Gia. 

The young shoot of a reed. A surname. 

2-瘕 Gia : bệnh cứng bụng và đau bụng. Bệnh hòn trong bụng. A lump in the 

abdomen. 

3-豭 Gia : con heo đực. Heo nọc. Cũng viết là 猳 gia. 

4-蕸 Gia : lá sen. 

5-犌 Gia : con trâu có sức mạnh. 

6-麚 Gia : hiện chưa có giái nghĩa théo âm Hán-Việt. 

Biến âm : 
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-假 Giá : dối trá, mượn, vay, xin về nghỉ ngơi. Nghỉ tắm gội. Cũng đọc là 

Giả. Cũng viết là 叚. 

-椵 Giả : tên một loại gỗ rắn cứng dùng để làm vật dụng. 

Dị âm : 

-假 Hà : xa xôi, cao lớn. 

-瘕 Hà : bệnh xuyễn. Asthma; disese of the bowels . 

-煆 Hà : nóng, khô ráo. Đốt. 

-煆 Hạ : hơi lửa bốc lên. Sấy khô. 

 

Từ kép : 

 

-葭莩 Gia phu : cái mạng mỏng trong thân cây lau, người ta thường bóc ra để 

làm mạng sáo. Vì nó mỏng mà lại ở trong thân cây, nên đời sau gọi họ xa là 

gia. 

 

-豭貜 Gia cước : loài khỉ vượn (theo truyền thuyết). 

 

-假日 Giá nhật : ngày nghỉ. 

-假如 Giá như : tỷ dụ như. 

 

-假扮 Giả ban : giả vờ làm, đóng vai, giả danh là. 

-假根 Giả căn : rễ giả. 

-假樣 Giả dạng : làm ra hình dáng giống người khác. 

-假名 Giả danh : tên giả. 
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-假面 Giả diện : cái mặt nạ. 

-假定 Giả định : giả sử rằng, sắp xếp trước coi như việc sẽ xẩy ra thật. 

-假笄 Giả kê : búi tóc giả của phụ nữ. 

-假期 Giả kỳ : thời gian nghỉ việc. 

- 假 冒 Giả mạo : làm ra vật giống như thứ thật để lừa người.  

-假母 Giả mẫu : mẹ nuôi. 

-假寐 Giả mị : giấc ngủ ngắn, ngủ gà, chợp mắt một chút. 

-假如 Giả như  : nếu như, cho rằng, giả định, giả sự. 

-假髮 Giả phát : tóc giả. 

-假父 Giả phụ : bố nuôi. 

-假山 Giả sơn : dùng đá đã chọn lựa chất chồng lên nhau làm thành một 

ngọn núi nhỏ giống thật để làm cảnh. Hòn non bộ. 

-假使 Giả sử : nếu như , ví bằng, ví khiến.  

-假借 Giả tá : vay mượn; một trong sáu phương pháp cấu tạo chữ Hán. 

-假漆 Giả tất : sơn bóng, đánh verni. 

-假託 Giả thác : mượn cớ, mượn tiếng. 

-假設 Giả thiết : lấy thí dụ; mượn sắp xếp việc nào đó, coi như sẽ xẩy ra thật. 

-假手 Giả thú : mượn tay người khác mà làm. 

-假說 Giả thuyết : nói ra như là có thật. 

-假裝 Giả trang : giả bộ, làm ra vẻ. Cố ý làm động tác, biểu hiện bề ngoài để 

che giấu chân tướng hoặc ý đồ thật. Thay đổi cách ăn mặc để thành người 

khác. 
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-假子 Giả tử : coi con của người khác như con mình. Con nuôi. 

-假死 Giả tử : chết giả, giả chết. 

-假意 Giả  ý : ý định giả dối, giả vờ.  

 

-稟假 Bẩm giả : cấp cho và cho vay. Dự chi. Tính trước việc tiêu pha. 

-告假 Cáo giá : xin phép nghỉ. Cũng nói là 告假 cáo hà. 

-給假 Cấp giá : cho phép nghỉ. 

-真假 Chân giả : chân thật hoặc hư giả. 

-度假 Độ giá : kỳ nghỉ hè, kỳ nghỉ lễ. 

-寒假 Hàn giá : kỳ nghỉ vào mùa Đông. 

-請假 Thỉnh giá : xin phép nghỉ. 

-暑假 Thử giá : kỳ nghỉ hè. 

-賞假 Thưởng giá : tưởng thưởng bằng cách cho nghỉ phép. 

 

-久假不歸 Cửu giả bất quy :  nguyên chỉ mượn danh nhân nghĩa làm việc 

bất chánh. Sau có ý nói vay mượn lâu ngày không trả. Tỉ dụ lạc đường không 

quay về. 

-登假 Đăng giả : đi lên tiên. Tiếng húy nói đế vương chết là “đăng giả” 登假

. Lên tới một cảnh giới nào đó. 

-田假 Điền giả : nghỉ việc để làm ruộng, ngày xưa học trò đi học, tới ngày 

mùa thì được nghỉ để về gặt hái, gọi là Điền giả. 

-狐假虎威 Hổ giả hổ uy :  cáo mượn oai hùm. 

-在假 Tại giả : còn đang ở trong thời gian được phép nghỉ, chưa phải đi làm 

việc. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8B%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8B%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%99%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%99%8E
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皆 Giai : đều, cùng, đồng thời, lời nói tóm cả mọi cái, mọi sự. Khắp. 

Tất cả, toàn thể.   All; each and every. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

1-偕 Giai : đều. Cùng, một lượt với nhau. Cường tráng, mạnh mẽ. Toàn bộ. 

Làm cho đều nhau, làm cho tề chỉnh. Sánh với, sánh bằng. Together with; in 

the company of. 

2-階 Giai : bực thềm, thềm cao hơn sàn, phải xây bực lên gọi là giai. Bắc 

thang. Ngôi, bực, ngôi thứ trong quan chế gọi là giai. Lối lên, cái lối dắt dẫn 

lên. Nương tựa. Duyên do. Con đường dẫn tới.  Steps; rank. Stairs. 

3-堦 Giai : cấp bậc, bậc thềm; tục dùng như chữ Giai 階. 

4-楷 Giai : khuôn phép, chữ viết ngay ngắn; cương trực; cây giai, gỗ hoàng 

liên, còn có tên là Khổng mộc 孔木. Còn gọi là hoàng liên hoa 黃連花. 

Chinese pistachio tree (Pistacia chinesis). 

5-稭 Giai : rơm lõi (lúa đã tuốt hết hạt thóc), cũng đọc là Kiết 秸. Stalks left 

after threshing; straw. 

6-揩 Giai  : lau, chùi.  Wipe. 

7-湝 Giai : nước chẩy cuồn cuộn.  Flowing (of water). 

8-喈 Giai : tiếng chuông trống hài hòa. Nhanh lẹ cấp tốc. Harmonious (of 

music). 

 

Dị âm : 

 

-喈 Dê : tiếng vui hòa. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BB%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BB%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8A%B1
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-揩 Khai : lau, chùi. To wipe. 

-楷 Khải : khuôn phép, mẫu mực. Thẳng thắn, ngay ngắn. Chữ Khải trong 

tiếng Hán là lối chữ viết ngay ngắn, thường gọi là chữ Chân. Model; pattern; 

(in China calligraphic style) regular scipt. 

 

Từ kép : 

 

-偕同 Giai đồng : cùng, cùng với. along with; accompanied by; together 

with. 

-偕偕 Giai giai : dáng cứng rắn, cường tráng. 

-偕行 Giai hành : cùng đi. Cùng một lượt với nhau.  To walk in company with.  

-偕老 Giai lão : vợ chồng sống hòa thuận với nhau tới già.  To  grow old 

together. 

-偕入 Giai nhập : cùng vào. To joint in company with. 

 

-階級 Giai cấp : thứ bậc bổng lộc địa vị của quan lại. Một hạng người cùng 

một địa vị kinh tế hay có liên quan với nhau trong xã hội, tỷ dụ : giai cấp quý 

tộc, giai cấp tư bản, giai cấp công nhân . . .  (social) class. 

-階緣 Giai duyên : nương tựa, dựa dẫm. 

-階段 Giai đoạn : từng bậc một, từng khúc một, từng phần một của công 

việc, từng thời kỳ để tiến hành công việc. Stage; section; phase; period. 

-階次 Giai thứ : xếp bày, thứ tự. 

-階 漸 Giai tiệm : thứ tự, lớp bực. 

 

-揩手 Giai thủ : chùi tay. 

-揩桌子 Giai trác tử : lau bàn. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=偕
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=偕
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=偕
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=偕
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8F%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8F%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8F%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8F%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%90
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-湝湝 Giai giai : dáng nước chảy.Vẻ lạnh lẽo ướt át. 

 

-喈喈 Dê dê : ngân nga rập rình, xập xình. Te te, ó o, líu lo. 

 

-百年偕老 Bách niên giai lão : chúc tụng vợ chồng hòa mục trăm năm cùng 

già.  

 

-照見五蘊皆空 Chiếu kiến ngũ uẩn giai không : soi thấy năm uẩn đều 

không (câu trong kinh :Bát nhã Ba la mật đa Tâm kinh). 

-眾人皆醉, 我獨醒 Chúng nhân giai túy, ngã độc tỉnh : mọi người đều 

say, mình ta tỉnh. 

 

 

-揩油 Khai du : kiếm chác, chấm mút của công. To take advantage of sb; to 

freeload. 

-揩手 Khai thủ : chùi tay. 

 

-彊楷堅勁 Cường giai kiên kính : ngay thẳng cứng cỏi. 

-楷模 Khải mô : khuôn mẫu, gương mẫu, mẫu mực.  Model; example. 

-楷書 Khải thư : chữ chân, chữ viết ngay ngắn rõ ràng. Chỉ quan lại biên 

chép văn tự. 

 

-鼓鍾喈喈 Cổ chung giai giai : Chữ trong Thi Kinh 詩經 : Chuông trống 

vui hòa, nhịp nhàng. 

-雞鳴喈喈 Kê minh giai giai : gà gáy te te. 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B9%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B9%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%85%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%85%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9A%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9A%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9A%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9A%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%86%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BD%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BD%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A0%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A0%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BC%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BC%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%96%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%96%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A9%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A9%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%96%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%96%88
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-音階 Âm giai : Thứ tự những tiếng thấp tiếng cao (tiếng Pháp: gamme). 

-低階 Đê giai : cấp thấp hơn.  

-禍階 Họa giai : bởi một cớ gì đó mà sinh ra tai họa.  

-亂階 Loạn giai : bởi một cớ chi đó mà sinh ra loạn. 

-玉階 Ngọc giai : thềm ngọc, thềm cung vua. 

-官階 Quan giai : chỉ ngôi thứ trong hàng quan lại . 

-初階 Sơ giai : bước đầu, giai đoạn mở đầu, nghĩa tương tự như : sơ bộ 初步

. 

-文階 Văn giai : hàng quan văn. 

-無尺寸之階 Vô xích thốn chi giai  :  không còn có chỗ nương tựa. 

-武階 Vũ giai : hàng quan võ. 

 

-風雨湝湝 Phong vũ giai giai : mưa gió lạnh lùng. 

 

 

角 Giác: cái sừng, cái sừng của các giống thú. Cái xương trán. Trái 

đào, tóc để lại trên đầu của trẻ con. Cái chén đựng rượu bằng sừng 

đời cổ của các chư hầu. Cái tù và. Đồ để đong đời cổ. Một trong ngũ 

âm cổ, âm Giác. Giải oán thù.  Ganh đua, đấu sức. Góc. Tên một ngôi 

sao trong Nhị thập bát tú. Hình tam giác. Một phần 10 của đồng tiền. 

Một kiện công văn. Họ người. 

Angle;corner; horn; horn-shaped; unit of money equal to 0.1 yuan. 

Role(theater); to compete; ancient three legged wine vessel; third 

note of pentatonic scale. A surname. 

 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=初
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=初
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%84%A1
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%84%A1
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AF%B8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AF%B8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%9A%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B9%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B9%9D
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Đồng âm khác nghĩa: 

1-捔 Giác : so sánh. Mờ ám, không rõ ràng. 

2-桷 Giác : cái xà vuông, rui nhà, xà nhà. Cái vồ, cái cột to. Tên một loại cây. 

Rafter; malus toringo. 

 

Dị âm  : 

 

-角 Giốc : cái sừng, góc. Sừng, gạc của các giống thú. Mượn chỉ cầm thú.  

-角 Lộc : xem chữ Lộc lý ở dưới. 

 

Từ kép : 

 

-角巾 Giác cân : khăn có góc. 

-角枕 Giác chẩm : cái gối trang sức bằng sừng. 

-角鋼 Giác cương : thép góc. 

-角帶 Giác đái : một loại dải lưng, trang sức bằng sừng bò hay ngọc thạch. 

Đời Tống, quan lại bậc thấp hoặc dân thường phục sức. 

-角度 Giác độ  : độ của góc lớn hay nhỏ. Góc độ, khía cạnh. 

-角角 Giác giác : tiếng chim trĩ, tiếng gà gáy. 

-角口 Giác khẩu : cãi nhau. 

-角妓 Giác kĩ : người gái điếm có tài sắc nổi bật. 

-角技 Giác kỹ : đua tài. 

-角落 Giác lạc : xó, xó xỉnh, góc. Nơi hẻo lánh, hang cùng ngõ hẻm. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A7%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A7%92
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-角楼 Giác lâu : chòi gác ở trên góc thành. 

-角力 Giác lực : vật nhau, đấu sức. 

-角膜 Giác mạc : giác mạc. 

-角膜 Giác mô : màng mỏng trong suốt bao quanh tròng mắt. 

-角門 Giác môn : cửa nách, cửa phụ, cửa ở bên phải hay bên trái của cửa 

chính.. 

-角票 Giác phiếu : giấy bạc hào (cắc) 

-角冠 Giác quan : mũ của đạo sĩ. 

-角色 Giác sắc : vẻ đẹp nổi bật lên. 

-角犀 Giác tê : xương trán lồi lên chạm vào tóc, tướng pháp của người hiền 

minh. 

-角逐 Giác trục : tranh nhau phần thắng. 

-角尺 Giác xích : thước đo góc. 

-角鴟 Giốc si : con cú tai mèo, diều hâu, chén uống rượu. 

-掎角 Kỷ giốc, ỷ giốc : co một bên, chia quân đóng hai mặt để chế quân giặc. 

-角里 Lộc lý : tên một vùng đất ở phía tây-nam Tô Châu thuộc tỉnh Giang 

Tô. 

 

-凹角 Ao giác : danh từ Toán học, chỉ góc lớn hơn 180 độ. 

  

-八角 Bát giác : gọi tắt của bát giác hình 八角形 hình tám góc. Quả hồi 

hương bát giác. 

-正角 Chánh giác : nhân vật chủ yếu trong tác phẩm văn nghệ. Diễn viên 

đóng vai chính (hí kịch, điện ảnh). 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%85%AB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%85%AB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BD%A2
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-主角 Chủ giác : người lãnh đạo, người cầm đầu. 

-鼓角 Cổ giác : trống và tù và. Hai loại nhạc khí dùng làm hiệu lệnh trong 

quân, đêm thì dùng để điểm canh.  

-犄角 Cơ giác : sừng của các con thú; góc, xó. 

-距角 Cự giác : góc tinh độ cách xa ( elongation ). 

-頭角 Đầu giác : đầu và sừng, chỉ tính khí hăng hái của tuổi trẻ. Cũng chỉ 

đầu mối của sự việc. 

-鈍角 Độn giác : góc lớn hơn 90 độ. 

-海角 Hải giác : doi đất, mũi đất nhô ra biển. Hình dung nơi rất xa xôi. Cái tù 

và (ống để thổi ra tiếng) làm bằng vỏ ốc biển. 

-海角天涯 Hải giác thiên nhai : góc biển chân trời. Hình dung nơi rất xa 

xôi. 

-好望角 Hảo Vọng giác : mũi Hảo Vọng (Nam Phi châu). Cape of Good 

Hope 

-口角 Khẩu giác : bên mép. Tranh chấp hoặc xung đột bằng lời nói. 

-椅角 Kỷ giác  : chia đóng mỗi chỗ một cánh quân để khiên chế quân giặc.  

-鹿角 Lộc giác : gạc hươu. 

-六角形 Lục giác hình : hình sáu góc. 

-量角規 Lượng giác quy : cái thước tròn trên có ghi sẵn phân độ, để đo độ 

lớn nhỏ của các góc. 

-五角形 Ngũ giác hình : hình năm góc. 

-五角大廈 Ngũ giác đại hạ : tòa nhà bộ quốc phòng Hoa Kỳ, tức lầu năm 

góc, (American Pentagon). Cũng gọi thay cho Bộ quốc phòng Hoa Kỳ. 

-牛角 Ngưu giác : sừng bò. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A5%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A5%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A7%92
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=Cape
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=Good
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=Hope
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%B9%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%B9%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%89%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%89%9B
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-一角 Nhất giác : một hào (cắc). Một kiện công văn. 

-鋭角 Nhuệ giác : góc nhọn, tức góc nhỏ hơn 90 độ. 

-蝸角 Oa giác : râu con sên. Cũng chỉ sự nhỏ mọn, không đáng kể. Cũng nói 

là qua giác. 

-屋角 Ốc giác : góc nhà. 

-摔角 Suất giác : đấu vật, đánh lộn. 

-三角 Tam giác : ba góc. Hình có ba góc gọi là Tam giác hình ( Triangle ). 

-斜角 Tà giác : danh từ Toán học, chỉ góc xiên, không thẳng, tức là các gốc 

nhỏ hơn hoặc lớn hơn góc vuông ( Angle Oblique, Obilique Angle ). 

-犀角 Tê giác : sừng của con Tê ngưu. 

-直角 Trực giác : góc vuông, góc 90 độ. 

- 牆角 Tường giác : góc tường. 

 

解 Giải : bửa ra, mổ ra. Xẻ. Cởi, mở ra. Tiêu trừ, làm cho hết đi. Tan 

vỡ, phân tán. Trình bày, phân tách, làm cho rõ. Hiểu, nhận rõ được ý. 

Bài tiết. Tên một quẻ trong Kinh Dịch. Chỉ toát mồ hôi ra sẽ bớt 

bệnh. Họ Giải. 

To divide; to break up; to spit; to separate; to dissolve; to solve; to 

melt; to remove; to untie; to loosen; to open; to emancipate; to 

expain; to understand; to know; a solution; a dissection. To transport 

under guard. Surname. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%89%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%89%86
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1-嶰 Giải  : trong khoảng khe suối trong núi. Núi nhỏ. Tên một cái hang. 

Mountain valley. 

2-懈 Giải  : trễ lười, lười biếng. Biếng nhác. Mệt mỏi, bạc nhược. Lax; 

negligent. 

3-薢 Giải  : tên một loại cỏ dùng làm thuốc.  Woody climbing plant. 

4-邂 Giải  : không hẹn mà gặp. To meet unexpectedly. 

5-蟹 Giải  : Con cua. A crab. 

6-廨 Giải, giới : công sở là nơi quan lại làm việc, dinh quan ở. Cũng đọc là 

chữ giới.  Office. 

7-獬 Giải, : tên một con thú cổ mạnh mẽ ngay thẳng, biết phân biệt đúng sai 

phải trái 獬豸 Giải trĩ. Mythical Chinese unicorn. 

8-澥 Giải : từ đặc biến thành lỏng. Thêm nước vào hồ hay keo dán cho loãng 

ra. To become watery; creek. 

9-蠏 Giải : con cua.  Crab; brachyura. Cũng viết là giải 蟹. 

 

Biến âm : 

 

-解 Giái : điệu đi, dẫn đi. 

 

Dị âm : 

 

-澥 Hải : biển lấn vào đất liền. 

 

Từ kép : 

 

-解兵 Giải binh : cởi bỏ vũ trang, ngưng chiến.  

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=解
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-解搆 Giải cấu : hội họp, gặp gỡ.  

-解頤 Giải di : mở miệng cười. 

-解維 Giải duy : thuyền bắt đầu đi. 

-解頭 Giải đầu : đỗ đầu bảng, đỗ giải nguyên. 

-解餉 Giái hướng : đem lương đi. 

-解開繩子 Giải khai thằng tử :  cởi dây ra. 

-解渴 Giải khát : làm cho hết khát. 

-解扣子 Giải khấu tử :  mở nút ra. 

-解木 Giải mộc : dùng cưa xẻ gỗ ra.  

-解悶 Giải muộn : làm cho hết buồn bực. 

-解顏 Giải nhan : vui vẻ tươi cười. 

-解元 Giải nguyên : đỗ đầu khoa thi Hương. 

-解冤 Giải oan : giải trừ oán thù, oan ức. 

- 解剖 Giải phẫu : mổ xẻ người để chữa bệnh.  

-解煩 Giải phiền : giải trừ phiền muộn. 

-解煩兵 Giải phiền binh  : gọi tắt: danh hiệu của quân đội Ngô thời Tam 

Quốc. Ý nói quân đội luôn luôn chiến thắng, có khả năng giải cứu nguy khốn. 

-解放 Giải phóng : cởi ra, mở ra. Thả ra, phóng thích. Làm tiêu tan. Giải trừ 

gò bó, đem lại tự do. 

-解決 Giải quyết : để gỡ rối, tìm cách để gỡ bỏ những bế tắc. 

- 解體 Giải thể : tan vỡ, sụp đổ. 

-解釋 Giải thích : cắt nghĩa.  

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=解
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=解
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=解
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=解
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A7%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A7%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A7%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A7%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B9%A9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B9%A9
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=解
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=解
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A7%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A7%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AD%90
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=解
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=解
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=解
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A7%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A7%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A7%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A7%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%85%B5
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=解
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=解
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=解
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=解
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-解綬 Giải thụ : cởi dây đeo ấn, tức từ bỏ chức quan. 

-解除 Giải trừ :  bỏ đi, trừ bỏ. 

-解子 Giải tử : người áp giải phạm nhân. Còn gọi là: giải sai 解差, giải 

nhân 解人. 

-解圍 Giải vi : phá vòng vây. 

-解網 Giải võng : mở lưới bắt thú của thợ săn. 

-解衣 Giải y : cổi áo. 

 

-邂逅 Giải cấu : gặp gỡ, không hẹn mà gặp. 

-邂 眼 Giải nhãn : nước sôi có bọt nổi lên như mắt cua. 

-邂臍 Giải tề : yếm cua. 

 

-嶰谷 Giải Cốc : tên hang núi ở Côn Lôn. 

 

-廨宇 Giải vũ : phòng ốc sở quan, quan xá. 

 

-獬豸 Giải trại : một giống thú, ngày xưa nói rằng con giải trại tính nó ngay 

thẳng thấy ai đánh nhau thì nó húc kẻ trái, nghe người bàn bạc thì nó cắn bên 

bất chính, vì thế cho nên các quan ngự sử dùng lông nó làm áo, lấy ý rằng hay 

sửa trừ bọn gian tà vậy. Cũng viết là Giới trãi 解廌 .  

-押解 Áp giải : kèm giữ tội nhân đưa đi. Coi sóc vận chuyển. 

-押解罪犯 Âp giải tội phạm :  áp tống tội phạm. 

-不解 Bất giải : không hiểu, không rõ. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=解
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A7%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A7%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A7%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A7%A3
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=解
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=解
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=解
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=嶰
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=嶰
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A7%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A7%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%BC
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%BC
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%BD%AA
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%BD%AA


1211 

 

-不得其解 Bất đắc kì giải : không có được lời giải  

-排解 Bài giải : điều đình giải quyết. Tiêu trừ hoặc khuây khỏa phiền muộn 

hoặc điều khó chịu trong lòng. 

-冰解 Băng giải : băng giá tan thành nước. Tỉ dụ tiêu mất, tiêu trừ. 

-冰消瓦解 Băng tiêu ngõa giải : giá tan ngói vỡ. Tỉ dụ vỡ lở, tan vỡ hoặc 

thất bại, ly tán. 

-辯解 Biện giải : biện minh. 

-求解 Cầu giải : xin được giải cửu hoặc giải trừ hoạn nạn. Xin được giảng 

cho minh bạch. Thỉnh cầu giải đáp. 

-支解 Chi giải : hình phạt tàn khốc thời cổ: cắt lìa chân tay. Cắt chia chân thú 

vật làm thịt. 

-注解 Chú giải : giải thích ý nghĩa chữ và câu. Lời, văn tự giải thích. 

-固結不解 Cố kết bất giải  : quấn chặt không cởi ra được. 

-大惑不解 Đại hoặc bất giải :  hồ đồ, mê hoặc, chẳng hiểu gì cả. 

-條解 Điều giải : phân tách ra từng điều v.v. 

-圖解 Đồ giải : dùng hình vẽ để giảng giải, phân tích. Giải pháp dùng đồ biểu 

(tiếng Pháp: solution graphique). 

-獨到的見解 Độc đáo đích kiến giải  : quan điểm độc đáo. 

-講解 Giảng giải : giảng ra cho rõ.  

-汗解 Hãn giải : thuốc cho thuốc ra mồ hôi mà khỏi bệnh. 

-和解 Hòa giải : giải hoà, hai bên chấm dứt tranh chấp, đi đến thỏa thuận. 

Khế ước cho hai bên nhượng bộ lẫn nhau, ngừng tranh cãi. 

-勸解 Khuyến giải : khuyên giải, nói rõ ra mà răn bảo.  

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%8D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%8D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%85%B6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%85%B6
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=辯
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=辯
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%9B%BA
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%9B%BA
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%8D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%8D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%8D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%8D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%8D%A8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%8D%A8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9A%84
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9A%84
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A7%A3
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=講
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=講
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-見解 Kiến giải : mở rộng sự hiểu biết ra.  

-了解 Liễu giải : hiểu ra, hiểu rõ tường tận. 

-理解 Lý giải: hiểu rõ sự lý. Giải thích. Phân tích sự tương quan giữa sự thật 

với nguyên lý, nguyên tắc. 

-迎刃而解 Nghênh nhận nhi giải : dễ như trở bàn tay. Tỉ dụ sự tình giải 

quyết dễ dàng.  

-一解 Nhất giải : hết một khúc nhạc.  

-瓦解 Ngõa giải : tan vỡ, tan hoang, sụp đổ. Làm cho lực lượng của đối 

phương tan vỡ. 

-分解 Phân giải : hòa giải. Kể rõ ra. Giải quyết xong. Tác dụng hóa học tách 

rời một hợp chất thành một hay nhiều nguyên tố hay hợp chất khác. 

-土崩瓦解 Thổ băng ngõa giải :  đất lở ngói tan (ví dụ sự nhân tâm li tán). 

-小解 Tiểu giải : đi tiểu. 

-詳解 Tường giải : giải nghĩa tường tận. Phân tách cho rõ lẽ rõ sự. 

 

-渤澥 Bột giải : vũng bể, chỗ bể chia ngành khác. Như vũng bể tỉnh Liêu 

Ðông gọi là Bột hải 渤海. 

-萆薢 Tì giải : một loại cỏ rễ cứng dùng làm thuốc. Dioscorea hypoglauca palib, 

Rhizoma Dioscoreae Collettii. 
 

-發解 Phát giái : thi hương trúng cách (đỗ). 

-解餉 Giái hướng : đem lương đi,  tải lương v.v.  

-解元 Giái nguyên : đỗ đầu khoa hương. Ta quen đọc là Giải nguyên. 

-解犯 Giái phạm : giải tù đi,điệu đi. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=了
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=了
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%9C%9F
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%9C%9F
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%93%A6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%93%A6
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=解
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監 Giám  : quan hoạn.Tấm gương. Tên chức quan ngày xưa giữ việc 

giám sát. Supervisor. Hard; strong; solid; firm; to supervise; to 

inspect; jail; prison. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-鍳 Giám  : tục dùng như chữ Giám 鑑. Old variant of 鑒. 

2-鑑 Giám : cái bồn miệng lớn dùng đựng băng giữ độ mát. Cái gương soi 

ngày xưa làm bằng đồng, cái kính soi.  Xem xét, chiếu vào. Bài học lấy làm 

răn, lấy đó coi như tấm gương mà theo. Họ Giám.  Example; mirror; to view; 

reflection; to reflect; to inspect; to warn; ancient broze mirror. 

 

Biến âm : 

 

-監 Giam : trông coi, giám thị, giám sát, bắt nhốt kẻ có tội. Nhà giam, nhà tù. 

-尷 Giam : lúng túng, khó xử, bất tiện, không tiện. Ngượng ngạo. Khập 

khiễng. Cùng nghĩa với chữ Giam 尲. Embarrassed; ill at ease. Limp. 

 

Dị âm : 

 

-壏 Hám : đất cứng. 

-嚂 Hám : nói lớn lên. Gọi to lên. 

-檻 Hạm : hiên nhà. Ván lắp dưới cửa sổ hay mái hiên. Cũi nhốt dã thú. 

-濫 Hạm : cái bồn tắm, chậu lớn để ngồi vào mà tắm. 
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-艦 Hạm : loại thuyền trận đời xưa, xung quanh có thành gỗ cao để ngăn tên 

đạn của địch. Ngày nay chỉ tầu chiến. 

-轞 Hạm : xe chở tù nhân. Tiếng xe chạy xình xịch, rầm rầm 

 

Từ kép : 

 

-監本 Giám bản : bản sách khắc in do Quốc tử giám phụ trách. 

-監制 Giám chế : trông nom đôn đốc việc chế tạo sản phẩm. 

-監工 Giám công : người cai, đốc công, trông coi công việc làm. 

-監定 Giám định : xem xét để quyết chắc tình hình. 

-監督 Giám đốc : người coi sóc công việc của kẻ dưới. Chức vụ đứng đầu 

một Nha. 

-監學 Giám học : xem xét việc học, một chức vụ trong các trường học. 

-監護 Giám hộ : xem xét che chở, trông nom cứu giúp. Thay thế cha mẹ của 

đứa trẻ vị thành niên mồ côi hoặc xa gia đình để coi sóc đời sống và che chở 

cho chúng. 

-監考 Giám khảo : người chấm thi khảo sát và hạch hỏi thí sinh. 

-監牢 Giám lao : nhà tù, nhà giam 

-監臨 Giám lâm : xem xét, từ trên xem xét xuống dưới. 

-監犯 Giám phạm : người bị giam, người bị bỏ tù. 

-監牧 Giám mục : coi sóc chăn nuôi, tên một chức sắc trong Cơ đốc giáo ( 

Evêque ), coi như người chăm sóc đàn con chiên. 

-監獄 Giám ngục : nhà tù, nhà giam. 

-監察 Giám sát : xem xét kỹ. 
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-監生 Giám sinh : học trò được vào học ở quốc tử giám. 

-監試 Giám thí : trông coi việc thi cử. 

-監視 Giám thị  : xem xét cai quản. 

-監聽 Giám thính : giám sát các buổi phát thanh. 

 

-鑑別 Giám biệt : phân biệt tốt xấu hay giở trong nghệ thuật. 

-鑑定 Giám định : xem xét để xác quyết, xác định. 

-鑑戒 Giám giới : dẫn chuyện cũ để răn ngừa. 

-鑑栽 Giám tài : quan sát, xem xét để phân biệt. 

-鑑賞 Giám thưởng : phân biệt nghệ thuật để thưởng ngoạn. 

 

-監禁 Giam cấm : bỏ tù, tội nhân bị giam giữ trong một nơi nhất định, không 

được quyền tự do hành động.  

-監擒 Giam cầm : bắt giữ, bắt bỏ tù. 

-監究 Giam cứu : nhốt lại để xét hỏi tội trạng. 

-監督 Giam đốc  : trông coi, xem xét.  

-監陷 Giam hãm : bị nhốt lại ở một nơi không được tự do. 

-監牢 Giam lao  : nhà tù.  

-監獄 Giam ngục : nhà nhốt tội nhân, cũng gọi là Giam thất. 

 

-尷尬 Giam giới : đi không ngay ngắn. Gian giảo, bất chánh. Awwark; 

embarrassed. 

 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9B%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9B%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9B%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9B%A3
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=尷
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=尷


1216 

 

-艦長 Hạm trưởng : vị sĩ quan hải quân chỉ huy một tầu chiến. 

-艦隊 Hạm đội : một đoàn tầu chiến. Con số nhiều ít là do cách tổ chức Hải 

quân của từng quốc gia. 

 

-檻車 Hạm xa : xe tù. Cũng như Hạm xa 轞車 cái xe chở tù. 

 

-廕監 Ấm giám : nhờ công ơn của ông cha đối với triều đình mà được học 

vào trường Quốc tử giám. Cũng như Ấm sinh. Cùng nghĩa 恩監 Ân giám. 

-國子監 Quốc tử giám : trường học lập ở kinh đô xưa, dành cho con cái các 

quan và những học trò xuất sắc trong nước. 

-太監 Thái giám : quan hoạn. 

 

-斃監免議 Tễ giam miễn nghị : tội phạm chết trong tù thì không phải xét xử 

nữa. 

-送監 Tống giam : đưa vào tù. 

-斬監候 Trảm giam hậu : đã bị kết tội chém đầu, nhưng còn được nhốt lại 

để chờ đợi. 

 

- 門檻 Môn hạm : ngạch cửa, ngưỡng cửa, bậc cửa. 

-獸檻 Thú hạm : cũi nhốt súc vật. 

 

-戰艦 Chiến hạm : tầu thuyền dùng để tác chiến. 

-航空母艦 Hàng không mẫu hạm : tầu sân bay. 

-炮艦 Pháo hạm : tầu có gắn súng đại bác. Dùng như chữ 炮船 Pháo thuyền. 

-軍艦 Quân hạm : Chỉ chung tàu chiến của hải quân. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AA%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AA%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BD%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BD%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%96%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%96%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8D%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8D%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%88%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%88%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AF%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AF%8D
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-巡洋艦 Tuần dương hạm : tầu chiến lớn giữ an ninh trên mặt biển. 

 

鑑 Giám : Soi, chiếu, cái gương soi. Xem xét, thẩm sát, thị sát, chiếu 

vào. Ngày xưa dùng đồng làm gương soi gọi là giám. Ðem các việc 

hỏng trước chép vào sách để làm gương soi cũng gọi là giám. Cái bồn 

miệng rộng dùng đựng băng để giữ độ mát. Sự việc có thể lấy làm 

gương răn bảo, tấm gương. Vật làm tin, vật để chứng minh. Họ 

Giám.   Mirror, looking, glass; reflect. 

 

-鑒 Giám  : cũng như chữ Giám 鑑. 

-鍳 Giám  : dùng như chữ giám 鑑. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-監 Giám : tới nơi, người trên tới kẻ dưới. Hoạn quan. Tên công sở. Chức 

tra xét trong mỗi nước chư hầu, như Giám quốc.  Supervise, control, direct. 

 

Biến âm : 

-監 Giam :  trông coi, giám thị, giám sát. Soi xét, coi sóc. Nhà giam, nhà tù. 

Giam bỏ tù. 

-尷 Giam : xem chữ Giam Giới ở dưới. Cách viết khác của chữ Giam 尲. 

Embarrassed, ill at ease. 

 

Dị  âm  : 

 

-檻 Hạm : : lan can; cũi, Ngạch, ngưỡng, bậc (cửa); xe tù.  Threshold, door-

sill. 

-艦 Hạm : tầu chiến.  Warship. 
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-轞 Hạm : tiếng xe chạy xình xịch; xe tù bít bùng.  The vehicle for 

transporting prisoners. 

-籃 Lam : cái làn, cái giỏ xách tay để đựng các đồ mua bán.   Basket. 

-藍 Lam  : màu lam, màu xanh da trời. Cây chàm. Soi, làm gương.  Blue; 

indigo plant; surname. 

-襤 Lam : lam lũ. Áo không có viền. Ragged, tattered, threadbare. 

-嚂 ? 

 

Từ  kép : 

 

-監本 Giám bản : bản sách khắc in do Quốc Tử Giám phụ trách. 

-監禁 Giám cấm : tội nhân bị giam cầm trong một nơi nhất định, không được 

quyền tự do hành động. 

-監制 Giám chế : trông nom đôn đốc việc sản xuất sản phẩm. 

-監工 Giám công : người cai, đốc công, trông nom công việc làm. 

-監督 Giám đốc : xem xét và trông coi công việc. 

-監護 Giám hộ : xem xét và cứu hộ. 

-監考 Giám khảo : xem xét và hạch hỏi, chỉ người chấm thi. 

-監牢 Giám lao : nhà tù, nhà giam. 

-監臨 Giám lâm : xem xét, từ trên xem xét xuống dưới. 

-監獄 Giám ngục :  nhà từ, nhà giam. 

-監犯 Giám phạm : người bị giam, bị bỏ tù. 

-監生 Giám sinh : học trò trường Quốc tử giám. 
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-監試 Giám thí : trông coi việc thi cử. 

-監視 Giám thị : trông coi, theo dõi, xem xét cai quản. 

-監場 Giám trường : người coi thi, giám thị. 

-鑑別 Giám biệt : phân biệt tốt xấu hay dở trong nghệ thuật. 

-鑑定 Giám định : xem xét để xác quyết. 

-鑑戒 Giám giới : dẫn chuyện cũ để răn ngừa. 

-鑑栽 Giám tài : quan sát xem xét để phân biệt. 

 

-鑑賞 Giám thưởng : phân biệt nghệ thuật để thượng ngoạn. 

 

-監禁 Giam cấm : nhà giam. 

-監督 Giam đốc  : người coi sóc công việc của kẻ dưới.  

-監牢 Giam lao : nhà tù.  

 

-尷尬 Giam giới : đi khập khễnh, đi không ngay ngắn. Làm việc lúng túng 

không thích hợp, ấm a ấm ớ. Ngượng ngạo. Bất tiện. Khó xử. 

 

- 印鑑 Ấn giám : ấn tín, dấu làm tin. 

 

-檻車 Hạm xa : xe tù. 

-轞車 Hạm xa : xe tù bít bùng. 

-襤褸 Lam lũ : quần áo rách rưới bẩn thỉu. 

 

-門檻 Môn hạm : ngạch cửa, ngưỡng cửa, bậc cửa.  

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=監
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=監
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=監
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=監
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=印
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=印
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-獸檻 Thú hạm  : cũi nhốt súc vật. 

 

- 太監 Thái giám : quan hoạn.  

-竹籃 Trúc lam : cái giỏ tre. 

 

 

咸 Giảm : đều, tất cả, hết thảy. All; everyone; each; widespread; 

harmonious. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-減 Giảm : giảm bớt, giảm sút. trừ bớt đi. Tổn thất. Một cách tính, tính trừ. 

Suy kém, sút xuống. Không bằng, không như. Họ Giảm. 

2-碱 Giảm : muối mỏ, chất alkali. Cùng nghĩa với chữ Kiềm 鹼. 

Alkali; soda, base. 

3-鹹 Giảm : đất muối. 

 

Biến âm : 

 

-緘 Giam  : buộc lại, cột. Đậy lại, đóng lại. Dây buộc hộp. Phong, bịt, ngậm. 

Phong thơ, phong bì cũng gọi là giam. Dây buộc rương, hòm. Thư tín. Trói, 

buộc. Letters; to close; to seal. 

-椷 Giam : hộp, rương, hòm. Cái phong bì thơ.  Wooden box; cup; old 

variant of 緘 

-黬 Giam : than đen đóng dưới đáy nồi. 

 

Dị âm : 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=太
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=太
javascript:animation('54b8');
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-撼 Hám : lay, rung, dao động. Khuyến khích, cổ động, xúi dục. 

-憾 Hám : sự hối tiếc, niềm ăn năn, hối hận, không vừa ý. Giận, oán hận. Chỉ 

người mang lòng oán hận. 

-椷 Hàm : cái chén để đong. 

-椷 Ham : đong, chứa. 

 

Từ kép : 

 

-減壓 Giảm áp : bớt sức ép. 

-減低 Giảm đê : hạ, hạ thấp, giảm. 

-減價 Giảm giá  : hạ giá, giảm giá. 

-減號 Giảm hiệu : dấu trừ. 

-減刑 Giảm hình : giảm tội, giảm hình phạt. 

-減輕 Giảm khinh  : giảm nhẹ, giảm sút, bớt 

-減免 Giảm miễn : giảm bớt, hạ bớt. 

-減弱 Giảm nhược : bớt, giảm bớt. 

-減法 Giảm pháp : phép tính trừ. 

-減色 Giảm sắc : giảm sút, kèm đi, kém hay, lu mờ. 

-減産 Giảm sản : sản lượng giảm sút. 

-減數 Giảm số : số trừ. 

-減縮 Giảm súc : thu hẹp, giảm bớt. 

-減少 Giảm thiểu : bớt, giảm, đỡ. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=減
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=減
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=減
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=減
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=減
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=減
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=減
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=減
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=減
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=減
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=減
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=減
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=減
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=減
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=減


1222 

 

-減夀 Giảm thọ :  làm cho bớt sự sống lâu, khiến phải chết sớm . 

-減退 Giảm thoái : sút kém, rút bớt, giảm bớt.  

-減稅 Giảm thuế  : giảm thuế. 

-減小 Giảm tiểu : rút nhỏ, thu hẹp. 

-減速 Giảm tốc : giảm bớt tốc độ. 

-減罪 Giảm tội : làm nhẹ bớt điều lỗi lầm phạm phải. 

-減損 Giảm tổn : hao hụt đi, bớt đi. 

-減削 Giảm tước : cắt bớt, cắt giảm. 

-減員 Giảm viên : giảm bớt người, giảm quân số. 

 

-緘口 Giam khẩu : im miệng không nói. 

-緘口不言 Giam khẩu bất ngôn : ngậm miệng không nói. 

-緘默 Giam mặc : im lặng. 

-緘札 Giam trát : thư từ, thư tín. 

 

- 憾事 Hám sự : hối hận, không vừa ý. 

 

-加減 Gia giảm : thêm hoặc bớt. Châm chước, liệu lường, khảo lự. Một trò 

chơi đánh bạc thời xưa.  

 

-蠲減 Quyên giảm : bỏ bớt đi . 

-縮減 Súc giảm : rút bớt, sút xuống. 

-裁減 Tài giảm : cắt xén, bỏ bớt. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=減
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-增減 Tăng giảm : thêm vào hay bớt đi. Nhiều lên hay ít đi. 

-節減 Tiết giảm : bỏ bớt những thứ không cần thiết. 

-省減 Tỉnh giảm : bỏ bớt đi. 

-削減 Tước giảm : giảm bớt. 

 

-金人緘口 Kim nhân giam khẩu : hình dung nói năng thận trọng. 

 

-一椷 Nhất giam : một phong thơ. 

 

-遺憾 Di hám : ân hận.  

-蚍蜉撼樹 Tì phù hám thụ : tỷ dụ không biết lượng sức mình. 

-蚍蜉撼大樹 Tì phù hám đại thụ : kiến càng rung cây lớn. Tỷ dụ không 

biết lượng sức mình. 

 

-上下咸和 Thượng hạ hàm hòa : trên dưới hòa thuận 

 

 

僴 Giản : cứng cỏi, vạm vỡ, to lớn. Cùng nghĩa với chữ Giản 僩.   

Courageous; martial; dignified. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-澗 Giản : khe, suối, chỗ nước chảy giữa hai miền núi.   Mountain stream. 

2-襇 Giản  : bức quần, nếp gấp ở quần.  Folds 

3-癎 Giản : bệnh động kinh.   Epilepsy 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%81%BA
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3-簡 Giản  : cái thẻ tre. Thư từ. Giản dị, tỉnh lược cho bớt phức tạp, làm cho 

rõ ràng dễ hiểu. Kén chọn, tuyển lựa. Xem xét. Vô lễ, bất kính, khinh thường. 

To lớn.   Simple; uncomplicated; letter; to choose; to select; bamboo srips 

used for writing (old). 

5-鐧 Giản : miếng sắt bịt đầu trục xe.  Một thứ vũ khí, giống roi, có bốn cạnh 

mà không có mũi nhọn.   Ancient weapon like a long solid metal truncheon. 

6-磵 Giản : 

 

 

Biến âm : 

 

-間 Gian : giữa, trong khoảng. Gian, buồng, cái, căn. Đặt sau những danh từ 

chỉ nơi chốn, thời gian, số đông người. Interval; space; place; between. 

-鬝 Gian  : trụi tóc, hói. 

-間 Gián : kẽ hở, lỗ hổng, khoảng cách giữa. Cách khoảng. Ly gián, tão 

khoảng cách, phân cách, chia rẽ. Tỉa, nhổ. Xen vào giữa, xen lẫn. Ngăn ra, 

phân chia. Thay đổi, thay thế. Ngăn chặn. Thỉnh thoảng, thoảng hoặc. 

-瞷 Gián  : dòm xem, dò xem. 

-覸 Gián  : cũng như chữ Gián 瞷. Steel look; peep at; spy on. 

 

Từ kép : 

 

-簡報 Giản báo : tin vắn. 

-簡编 Giản biên : sách vở ghi chép việc xưa. Ghi chép một cách sơ sài, qua 

loa. 

-簡章 Giản chương : thể lệ. 
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-簡易 Giản dị :  đơn giản, sơ sài dễ dàng, không rắc rối khó khăn. 

-簡閱 Giản duyệt : chọn lọc, xem xét.  

-簡單 Giản đơn : sơ sài, đơn giản, đơn thuần, giản dị, không phức tạp. Tầm 

thường (năng lực), kém cỏi (kinh nghiệm, từng trải. Sơ sài, qua loa, không kỹ 

lưỡng. 

-簡短 Giản đoản : ngắn, ngắn gọn, vắn tắt. 

-簡化 Giản hoá : đơn giản hoá, làm cho dễ dàng hơn, giản dị hơn. 

-簡忽 Giản hốt : sơ xuất, lỡ vô ý. 

-簡潔 Giản khiết : gọn, gọn gàng rõ rệt. 

-簡陋 Giản lậu : sơ sài, thô sơ, quê mùa.  

-簡歷 Giản lịch : lý lịch cá nhân tóm lược. Curriculum Vitae. 

-簡練 Giản luyện : gọn, lựa chọn, phân biệt rõ ràng, điêu luyện. 

-簡略 Giản lược : sơ lược, sơ sài qua loa, tóm tắt điểm chính. 

-簡慢 Giản mạn : chậm chạp, thờ ơ. Đãi người vô lễ, nhạt nhẽo. Đối xử bất 

kính. 

-簡明 Giản minh : rõ ràng dễ hiểu. 

-簡譜 Giản phổ : nhạc số. 

-簡括 Giản quát : phác qua, tóm tắt. 

-簡寫 Giản tả : viết tắt, viết cách sơ sài hơn. 

-簡帖 Giản thiếp : bức thư, văn kiện. Cũng viết: giản thiếp 柬帖, giản tử 簡

子.  

-澗水 Giản thuỷ : nước từ trong khe núi chẩy ra. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9F%AC
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-簡書 Giản thư : mệnh vua sai đi.   

-簡便 Giản tiện : sơ sài cho dễ dàng công việc. 

-簡捷 Giản tiệp : dứt khoát. Đơn giản và dứt khoát. 

簡札 Giản trát : thẻ tre, ngày xưa chưa biết làm ra giấy nên người ta viết chữ 

vào thẻ tre, vì thế nên gọi sách vở là Giản. 

-簡直 Giản trực : thật, thật là, rõ ràng. 

-簡約 Giản ước : sơ sài vắn tắt. Tiết kiệm, giảm bớt. 

-簡偁 Giản xưng : gọi tắt, tên gọi tắt. 

-簡要 Giản yếu : tóm tắt. 

-簡約 Giản ước : sơ sài vắn tắt. 

 

-澗水 Giản thủy : nước khe, nước chảy từ trong khe núi ra.  

 

-間架 Gian kết : kết cấu, giàn giá. Bố cục nhà cửa. 

 

-間璧 Gián bích : nhà bên cạnh, láng giềng. 

-間隔 Gián cách : cách nhau, xa cách, ngăn cách ra, làm xa lìa nhau ra. 

-間道 Gián đạo : đường hẻo lánh. 

-間 諜 Gián điệp : nhòm ngó và nghe ngóng để biết tình hình  của quân địch. 

-間斷 Gián đoạn : đứt đoạn, đứt quãng,  đứt khúc, không liên tục. 

-間或 Gián hoặc : hoạ hoằn, thỉnh thoảng, hay là. 

-間隙 Gián khích : kẽ, khe, khoảng cách, chỗ hở. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BE%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BE%97
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-間 苗 Gián miêu : tỉa cây con. 

-間作 Gián tác : trồng xen cách mùa, xen canh. 

-簡授 Giản thụ : phong quan.  

-間接 Gián tiếp : không trực tiếp, có liên hệ nhưng bị ngăn cách ở giữa. 

-間歇 Gián yết : cách quãng, ngắt quãng. 

 

-苟簡 Cẩu giản : cẩu thả, qua loa. 

-妙簡 Diệu giản : tuyển chọn kỹ càng.  

-單簡 Đơn giản : thẻ tre , dùng nhiều tấm cột lại thành sách ngày xưa.  

-溪澗 Khê giản : dòng nước trong núi. 

 

-癲癇 Điên giản : bệnh động kinh. 

 

-田間 Điền gian : ngoài đồng. 

-裏間 Lý gian : gian nhà trong. 

-晚間 Vãn gian : ban đêm. 

-苟簡 Cẩu giản : cẩu thả qua loa. 

-妙簡 Diệu giản : tuyển chọn rất kỹ càng. 

-單簡 Đơn giản : thẻ tre (ngày xưa dùng nhiều tấm thẻ thắt lại thành sách). 

Cũng như giản đơn 簡單. 

-手簡 Thủ giản : phong thư.  

-溪澗 Khê giản : suối trong khe núi. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BA%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BA%AA
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閒 Gián : ngày xưa dùng như chữ gián 間. Kẽ hở, lỗ hổng. Khoảng 

cách, sai biệt. Gián điệp. Chia rẽ, hiềm khích. Ngăn cách, cách trở. 

Xen lẫn. Ly gián. Dò thám. Chê trách, hủy báng. Đắp đổi, thay phiên. 

Thuyên dũ, bệnh giảm. Bí mật, lén lút, không công khai.  Liesure; 

idle;peaceful; tranquil; calm. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-僩 Gián : dò xét, rình. Dùng như chữ  Gián 瞷.  

2-覵 Gián : nhìn trộm, dòm lén, rình xem, rình rập. 

 

Biến âm :  

 

-閒 Gian : Ngày xưa dùng như chữ gian 間. Khoảng, ở giữa, bên trong (nói 

về không gian hoặc thời gian). Một lát, khoảnh khắc. Thời gian gần đây, cận 

lai.  

-蕑 Gian : tên một loại cỏ, có hoa giống hoa lan, tức là Lan thảo 蘭草, thân 

cao một thước rưỡi, lá trơn bóng, có răng cưa, cả cây có hương thơm, mọc ở 

đồng núi, bờ sông, mùa thu ra hoa tía nhạt. Cũng gọi là hương thảo 香草. 

-僩 Giản : oai võ, mạnh mẽ, cứng cỏi. Khoan đại.  

-癇 Giản : bệnh động kinh, bệnh điên vì thần kinh suy yếu. 

-襉 Giản : nếp quần áo, quần xếp thành nếp. 

 

Dị âm : 
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-閒 Nhàn :  lúc rảnh rỗi, thời kì không có việc phải làm. Chức vụ không quan 

trọng, ít việc phải làm. Rảnh rỗi, vô sự. Thong dong, yên ổn. Không liên can 

tới sự việc, vô phận sự. Tùy ý, không phải bận tâm. 

-僩 Nhàn : dùng như chữ Nhàn 嫺. 

-嫺 Nhàn : nhàn nhã, tập quen, cái gì đã thuần thục rồi đều gọi là nhàn. 

 

Từ kép : 

 

-閒道 Gian đạo : con đường nhỏ hẹp vắng vẻ. 

-閒閒 Gian gian : dáng phân tích nhỏ nhặt, miễn cưỡng phân biệt lặt vặt. 

-閒行 Gian hành : nhà vua đi vi hành. 

-閒關 Gian quan : etiếng đóng chốt vào bánh xe. 

-閒色 Gian sắc : màu sắc xen lẫn, nhiều màu xen lẫn nhau. 

 

-閒暇 Nhàn hạ  : rảnh rỗi.  

-閒雅 Nhàn nhã : thong dong, yên ổn. 

 

-癲癇 Điên giản : bệnh động kinh. 

 

-安閒 An nhàn : bình yên và thong thả. 

-休閒 Hưu nhàn : nghỉ ngơi rảnh rổi. 

-空閒 Không nhàn : rảnh rang.  

 

-優閒 Ưu nhàn : ung dung nhàn nhã. 
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柬 Giản  : kén chọn. Cái thơ, cái danh thiếp. Kén chọn. Cùng nghĩa 

với chữ Giản 揀. Thư từ, thiếp. Dùng như chữ  Giản 簡. 

Letter, invitation, choose.  
 

-揀 Giản  : chọn lựa, kén chọn. Có khi đọc là chữ luyến. Nhặt, lượm. Choose; 

select; pick up; gather. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-籣 Giản :  ống đựng các mũi tên.   Bow case. 

 

Biến âm : 

-諫 Gián : dùng lời nói để sửa người cho ngay chính. 

 

Từ kép : 

 

-揀別 Giản biệt  : phân biện để hiểu biết. 

 

-諫職 Gián chức : chức quan ngự sử để can vua. Sửa chữa, canh cải. 

-諫鼓 Gián cổ  : trống can gián, trống được đặt trong triều để dân đánh lên 

khi muốn can gián. 

-諫書 Gián thư  : sách của quần thần can gián vua. 

-揀重擔 子挑 Giản trọng đảm tử khiêu : chọn việc khó mà làm. 

 

-兵諫 Bình gián : đem lực lượng quân đội mà can ngăn vua. 

-筆諫 Bút gián : lấy văn tự mà can gián. 
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-箴諫 Châm gián : răn can. 

-拒諫 Cự gián : không nghe lời khuyên can. 

-扣馬而諫 Khấu mã nhi gián : Giằng cương ngựa mà can. Xưa Võ Vương 

武王 đánh vua Trụ 紂, tám trăm chư hầu đi theo, chỉ có Bá Di 伯夷 và Thúc 

Tề 叔齊 đón ngựa vua, giằng cương lại mà can. 

-愎諫 Phức gián : ngang ngược, làm theo ý mình, không chịu nghe lời can 

ngăn. 

 -諷諫 Phúng gián : dùng lời bóng gió để cản ngăn. 

-規諫 Quy gián : khuyên can. 

-請柬 Thỉnh giản  : thiếp mời. 

-直言敢諫 Trực ngôn cảm gián : dám nói thẳng để can gián. 

 

江 Giang : sông lớn, sông cái. Sông Giang, tức sông Trường Giang.  

Tên nước : nước Giang. Thời Xuân Thu bị nước Sở tiêu diệt, nay 

thuộc tỉnh Hà Nam 河南, Trung Quốc. Tên gọi tắt của tỉnh Giang 

Tô. Họ Giang.   Large river, Yangzi; surname. 

  

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-杠 Giang : gậy, đòn, xà, cái cán cờ, cái thang giường. Cái cầu nhỏ. Nhấc 

(bằng hai tay một vật gì nặng). Vác. Gạch đi, xoá đi, bỏ đi.  Lever; pole; 

crowbar; sharpen. 

2-缸 Giang : bình làm bằng đất nung có quai, miệng rộng dùng để đựng 

nước. Earthen jug, crock, cistern.  

3-疘 Giang  : cũng như chữ Giang 肛. Anus. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=武
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=武
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=紂
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=伯
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=伯
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=叔
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=叔
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=請
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=請
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9B%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9B%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%95%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%95%A2
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=河
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=河


1232 

 

4-豇 Giang  : cây đậu đũa, tên gọi 豇豆 Giang đậu , trái dài tới tám chín 

chục phân (cm). Giống đậu lang lổ .Còn gọi là: Thái đậu 菜豆, Hồ đậu 胡豆

, Trường giang đậu 長豇豆. A small kidney bean. 

5-瓨 Giang : cái bình cổ dài, đựng được 10 thăng. 

6-肛 Giang :  miệng của ruột già tức hậu môn, lỗ đít, miệng ruột thẳng. Nở 

lớn ra. Anus. 

7-扛 Giang : mang, vác, cõng, khiêng, nhấc. 

8-茳 Giang : xem từ ghép Giang đỗ ở dưới. 

 

 

Dị âm : 

-工 Công  : khéo, làm việc khéo gọi là công. Người thợ. Phàm người nào làm 

nên đồ cho người dùng được đều gọi là công.   Labor; work; worker; laborer. 

-舡 Hang  : cái thuyền.  Boat, ship. 

-缸 Hang: cái ang, cái chum to. Cũng đọc là chữ cang. 

-紅 Hồng  : đỏ hồng (sắc hồng nhạt). Sắc hồng là màu đỏ tươi hơn các sắc đỏ 

khác, cho nên gọi các kẻ được yêu dấu vẻ vang là hồng. Ðẹp đẽ, dộn dịp.   

Red, vermillion, blush, flush. 

-肛 Khang : béo, lớn. Ta quen đọc là chữ xoang. 

 

Từ kép : 

 

-江邊 Giang biên : bờ sông. 

-江表 Giang biểu : bên ngoài sông Trường Giang, đất phía Nam sông Trường 

Giang. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=豇
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=豇
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=菜
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=菜
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=胡
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=胡
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=長
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=長
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=豆
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-江面 Giang diện : mặt sông, mặt nước song. 

-江東 Giang Đông : vùng đất hạ lưu sông Trường Giang. 

-江豚 Giang đồn : con cá heo. 

-江河 Giang hà : sông ngòi. 

-江河日下 Giang hà nhật hạ : nước sông mỗi ngày mỗi rút xuống. Tỉ dụ 

tình huống mỗi ngày thêm bại hoại. 

-江湖 Giang hồ : bốn phương, các nơi. Các ẩn sĩ không ra làm quan. Người 

từng trải, người từng bôn ba kiếm ăn nhiều nơi. Dùng phương pháp gian lận 

để lừa bịp. 

-江口 Giang khẩu :  cửa sông. 

江輪 Giang luân : tàu chạy đường sông. 

-江蘺 Giang ly : cỏ giang ly. Red algae; Gracilaria, several species, some 

edible; Japanese ogonori. 

江米 Giang mễ : gạo nếp 

江山 Giang sơn :  non nước, chỉ đất nước của một quốc gia. 

-江濱 Giang tân : bến sông. 

-江西 Giang Tây : tỉnh Giang Tây, Trung Hoa. 

-江天 Giang thiên : cảnh trời bên sông. 

-江蘇 Giang Tô : tỉnh Giang Tô của Trung Hoa. 

江豬 Giang trư : cá heo. 

 

-杠杆 Giang can : cây đòn bẩy. Lever. 

https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=red
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=algae
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=Gracilaria
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=several
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=species
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=some
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=edible
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=Japanese
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=ogonori
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-杠鈴 Giang linh : tạ. Barbell : a bar with adjustable weights attached to each 

end used for exercise and in weight-lifting. 

-杠子  Giang tử : cái đòn, cái gậy. Gạch (đánh dấu). Thick stick; stout 

carrying pole. 

 

-扛行李 Giang hành lý  : vác hành lý. 

-扛活 Giang hoạt  : đi ở đợ cho địa chủ. 

 

-肛裂 Giang liệt : nứt hậu  môn. 

-肛瘻 Giang lũ : rò hậu môn 

-肛門 Giang môn :  hậu môn, nơi bài tiết chất bẩn ra ngoài thân thể. 

 

-茳芏 Giang đỗ : loài cỏ sống lâu năm mọc ở ven biển, thân hình tam giác, lá 

nhỏ dài, thân có thể dệt chiếu 

 

-紅顏 Hồng nhan : mặt đỏ, má hồng chỉ người đàn bà đẹp.  

 

-紅塵 Hồng trần :bụi đỏ, tiếng Nhà Phật chỉ cõi đời (dơ bẩn). 

 

-哀江頭 Ai giang đầu : tên một bài thơ của Đỗ Phủ, đời Đường. 

-近江 Cận giang : vùng gần sông. 

-浙江 Chiết Giang, Triết Giang : tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc. 

-九龍江 Cửu long giang : sông Cửu Long; song Mekong. 

-沿江 Duyên giang : vùng đất dọc theo hai bên sông. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=扛
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=扛
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=李
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%9F
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-沱江 Đà giang : tên một con sông thuộc tỉnh Bắc Giang, Bắc phần Việt 

Nam, tức sông Đà. 

-黑江 Hắc giang : tên một con sông ở Bắc phần Việt Nam. 

-香江 Hương giang : tên con sông chảy ngang cố đô Huế. 

-藍江 Lam giang : tên sông thuộc tỉnh Nghệ An, bắc trung phần Việt Nam, 

còn gọi là sông Cả. 

-良江 Lương giang : tên sông, tức Phú lương giang, một tên cũ của sông Nhị 

hà ở Bắc phần Việt Nam. Bài Văn tế trận vong tướng sĩ của Nguyễn Văn 

Thành có câu: “Nước Lô hà chảy xuống Lương giang, nghĩ mấy kẻ điêu linh 

những từ thuở nọ “. 

-入江隨曲 Nhập giang tùy khúc : vào sông thì phải theo khúc sông mà đi. 

Nghĩa bóng: Đến chỗ nào thì phải theo phong tục chỗ nấy, ý nói ở hoàn cảnh 

nào thì phải theo hoàn cảnh ấy. 

-過江 Quá giang : qua sông. Vượt sông. Ta còn hiểu là đi nhờ xe cộ của 

người khác trong một đoạn đường. 

-長江 Trường giang : con sông dài. Tên con sông lớn nhất của Trung Hoa, 

còn gọi là Dương tử giang. 

-春江 Xuân giang : cảnh đẹp trên sông trong mùa xuân. 

 

-落紅 Lạc hồng  :hoa rụng.  

-單杠 Đơn giang : xà đơn, xà ngang. Horizontal bar. 

-撬杠 Khiêu giang : cây đòn bẩy, xà-beng. Crowbar. 

-雙杠 Song giang  : xà kép (xà đôi). Parrallel bars. 

 

-力能扛鼎 Lực năng giang đỉnh : sức nhấc nổi đỉnh. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8A%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8A%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%89%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%89%9B
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交 Giao : cùng, trao đổi, qua lại với nhau như bạn bè. Có mối quan 

hệ với nhau. Qua lại thân thiện, kết bạn. Tiếp cận, tiếp xúc, kề, đến 

gần. Chỗ tiếp nhau, khoảng thời gian giáp nhau giữa các mùa. Sự 

mua bán. Nộp cho.Đấu vật. Họ người(Họ Giao). Mix, intersect, 

exchange, communicate; deliver. 

Đồng âm khác nghĩa : 
 

 1-佼 Giao : kết bạn. Mối liên hệ bạn bè.  Beautiful, handsome, good-looking. 

2-姣 Giao  : đẹp; dâm đãng.  Beautiful, handsome, pretty. 

3-郊 Giao : chỗ đất cách xa kinh đô một trăm dặm, nay gọi là ngoại thành. Lễ 

tế trời đất. Tên đất cổ đời Xuân-Thu thuộc nước Tấn, nay thuộc tỉnh Sơn Tây.   

Suburb; waste land, open spaces. 

4-咬 Giao : tiếng chim kêu. Bite, gnaw. 

5-跤 Giao :  ngã.   Stumble, fall down, wrestle.  

6-茭 Giao : rau giao, một loại rau lá nhỏ ăn được.  Rơm cỏ khô.  Dây tre. Cỏ 

khô dùng để nuôi gia súc. An aquatic grass, the stalks of which are eaten as a 

vegetable. 

7-蛟 Giao : con thuồng luồng. Con cá mập.  Scaly dragon with four legs. 

8-詨 Giao : kêu gào, hô lớn.  Kind of cicada, cosmopsaltria. 

9-鮫 Giao : cá mập, cá nhám. Cá giao, vây nó ăn rất ngon. Có khi gọi là Sa 

ngư 沙魚. Shark. 

 

Biến âm : 

javascript:animation('8de4');
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-狡 Giảo : con chó nhỏ. Xảo quyệt, gian xảo, xỏ lá. Vội vàng, gấp gáp. Cứng 

cỏi. ngông cuồng, ngang trái, dữ dội. Đẹp mà không có tài đức. Cunning, 

deceitful, treacherous. 

-佼 Giảo : tốt đẹp. Người có dáng bảnh, ưa nhìn.  Beautiful, handsome, good-

looking. 

-咬 Giảo : nhai, cắn vào xương. Nguyên là chữ Giảo 齩. Bite, gnaw. 

-校 Giảo : nhỏ bé, tinh vi. School; military field officer. 

-姣 Giảo  : đẹp. Khinh nhờn. 

-鉸 Giảo: cái kéo, cắt bằng kéo. Khoan xoáy. Bịt vàng trang sức lên đồ vật.  

Hinge; shears, scissors. 

-餃 Giảo : bánh cheo làm bằng bột mì nhân thịt, hấp hay luộc.  Stuffed 

dumplings. 

-齩 Giảo  : Cắn, ngoạm. Tục hay viết là 咬.  To chew, to bite. 

-絞 Giảo : bện lại; thắt cổ chết. Vặn, vắt. Quấn quít. Quấn chặt vào nhau. 

Nóng nảy, cấp thiết.  Twist, wring; interwine; winch. 

-較 Giảo : so sánh. Rõ rệt. Sơ lược, tương đối. Con số sai biệt sau khi đã so 

sánh. 

-詨 Giáo : gọi. 

-餃 Giáo  : phấn bột. 

-校 Giáo : cái cùm chân, hàng rào bằng gỗ để nhốt súc vật.  Tranh, thi. Tính 

toán. Kiểm sóat lại. Tra xét đính chính lại sách vở. 

-較 Giếu : ganh đua, cùng nghĩa với chữ 角.  

Dị âm : 
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-較 Giác : cái tay xe. Hai bên chỗ tựa xe có cái gỗ đặt ngang bắt khum về 

đằng trước gọi là giác. Thi đua.    Compare, comparatively, more. 

-絞 Hào : màu xanh vàng. Cái dây dùng buộc xác tẩm liệm 

-校 Hào : cái chân ghế, Chân ở giữa cái bát đậu (khí cụ đựng vật cúng tế thời 

cổ) 

-茭 Hảo : tiếng gọi chung rễ các loại cỏ.  

-効 Hiệu : gắng sức, công hiệu. Tục dùng như chữ 效. 

-校 Hiệu : trường học. Tiếng gọi doanh trại quân đội. Sĩ quan Trung cấp. Cái 

chuồng ngựa.  Họ người.  

-挍 Hiệu : cùng nghĩa như chữ Hiệu 校. 

-恔 Hiệu : thông suốt. sướng, thích. Tinh ranh. 

-效 Hiệu : học đòi, bắt chước. Đến cùng. Hiệu nghiệm. 

-斆 Hiệu : dạy, giác ngộ cho. 

-傚 Hiệu  : bắt chước. Thường dùng chữ Hiệu 效. 

-皎 Hiệu : ánh trăng. 

-皎 Kiểu : trắng, sạch, sáng sủa. Ta quen đọc là chữ hiệu. 

 

Từ kép : 

 

-交拜 Giao bái : vái chào nhau. Theo tục lệ cổ, vợ chồng mới cưới làm lễ vái 

nhau.  

-交兵 Giao binh : quân đội hai bên đánh nhau.  

-交杯 Giao bôi : trao chén rượu cho nhau, cùng uống rượu. Theo tục lệ cổ, vợ 

chồng mới cưới trao đổi chén rượu làm lễ hợp cẩn. 
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-交感 Giao cảm : cảm ứng lẫn nhau. Giao cấu, tính giao. 

-交割 Giao cát : giao cho nhau rõ ràng, giao nhận. 

-交媾 Giao cấu : âm dương giao hợp. Giao phối, tính giao. Hãm hại lẫn 

nhau. Móc nối, câu kết. Ly gián, làm rối loạn phải trái. Cũng viết là giao 

cấu 交構. 

-交洲 Giao Châu : tên nước Việt Nam dưới thời Hán Vũ đế. 

-交趾 Giao chỉ : thời Đường Nghiêu chỉ khu vực phía nam Ngũ Lĩnh 五嶺. 

Thời Hán thiết lập quận Giao Chỉ 交趾, nguyên là vùng phía bắc An Nam 安

南. 

-交戰 Giao chiến : đánh nhau. Hai thứ ý niệm hoặc cảm tình xung đột lẫn 

nhau. 

-交易 Giao dịch : nghĩa gốc chỉ giao hoán đổi chác.  Mua bán trao đổi với 

nhau. Sau phiếm chỉ mua bán. Qua lại, giao vãng. Thay đổi, thay thế. 

-交遊 Giao du : giao vãng, giao tế. Đi chơi vùng ngoại ô. Bạn bè qua lại lui 

tới với nhau. Cũng viết là Giao du 交游.  

-交代 Giao đại : bàn giao. Giao hẹn, dặn bảo. Thú thật, bộc lộ. 

-交談 Giao đàm : nói chuyện. 

-交道 Giao đạo : đạo cư xử giữa bạn bè. Chỗ hai đường gặp nhau. Giao điểm 

của hoàng đạo và bạch đạo. 

-交點 Giao điểm : chỗ gập nhau. Kiểm điểm tài vật và giao phó cho người 

tương quan. Chỗ gặp nhau (giữa hai đường hoặc giữa đường và bề mặt). Tỉ dụ 

chỗ có mâu thuẫn.  

-交界 Giao giới : giáp giới. Bạn bè, hữu nghị.  

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BA%A4
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BA%A4
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=五
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=五
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=交
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=交
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=安
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=安
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=安
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=交
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=交
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=交
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=交
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-交好 Giao hảo : nói về hai quốc gia có liên hệ thân thiện, qua lại tốt đẹp với 

nhau. Cũng nói là Giao hiếu. 

-交好 Giao hiếu : kết giao, giao vãng, qua lại lui tới với nhau. Qua lại tốt 

đẹp, hữu hảo, hữu thiện. 

-交歡 Giao hoan : cùng chung vui với nhau. 

-交還 Giao hoàn : đem trả lại, quy hoàn. 

-交換 Giao hoán : tờ bồi giao ước với nhau,  trao đổi lẫn nhau. 

-交互 Giao hỗ : thay thế, luân phiên. Đan chen, xen kẽ. Lẫn nhau. 

-交互作用 Giao hỗ tác dụng : tác dụng phát sinh do ảnh hưởng lẫn nhau của 

hai hoặc nhiều loại sự vật. 

-交合 Giao hợp : kết giao, giao hảo. 

-交友 Giao hữu : kết giao bạn bè. Bạn bè, bằng hữu. 

-交結 Giao kết : Qua lại, giao tế, vãng lai. Thông đồng, câu kết. Liên tiếp 

nhau, nối liền nhau. 

-交口稱譽 Giao khẩu xưng dự : mọi người cùng khen. 

-交流 Giao lưu : trao đổi qua lại 

-交納 Giao nạp : kết giao. Phụng hiến, giao phó. 

-交付 Giao phó : đưa cho, trao cho. Dặn dò, chúc phó. 

-交鋒 Giao phong : mũi nhọn gươm dáo qua lại. Chỉ đánh nhau, tác chiến. 

-交際 Giao tế : qua lại, vãng lai. Hội hợp, tụ tập.  

-交卷 Giao quyển : nộp bài. 

-交差 Giao sai  : báo cáo kết quả nhiệm vụ. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A8%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A8%B1
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=交
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=交
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-交錯 Giao thác : xen kẽ, cài vào nhau. 

-交替 Giao thế : thay thế. 

-交梭 Giao thoa : tréo qua tréo lại như con thoi chạy trên khung cửi. 

-交時 Giao thời :  lúc thời gian cũ và mới giao tiếp. 

-交通 Giao thông : qua lại thông suốt không bị trở ngại.Thông tin liên lạc. 

Khai thông. Vãng lai, giao vãng. Sự vận chuyển của xe cộ, thuyền tàu, máy 

bay. . . 

-交涉 Giao thiệp : có sự quan hệ về việc công, cùng nhau dính líu vào 

chuyện gì đó. Bàn thảo với nhau để giải quyết sự việc tương quan. Vấn đề, sự 

việc chờ được bàn thảo, giải quyết. Lai vãng, tiếp xúc.  

-交稅 Giao thuế : đóng thuế. 

-交接 Giao tiếp : tiếp xúc, tiếp đãi nhau. Giao vãng, kết giao. Giao phối, tính 

giao. Thay thế, giao thế. Liên tiếp, tiếp hợp. 

-交情 Giao tình : tình bạn bè, cảm tình giao hảo. 

-交爭 Giao tranh : tranh luận qua lại, cùng nhau tranh hơn thua. Đánh nhau. 

Dùng lời thẳng thắn can gián. Tranh chấp, phân tranh. Lẫn lộn, giao tập. 

-交子 Giao tử : đồng tiền bằng giấy. 

-交約 Giao ước : hẹn ước với nhau về việc gì đó. 

-交尾 Giao vĩ : chỉ động vật (chim thú, côn trùng, v.v.) giao phối. 

-郊社 Giao xã : lễ tế trời đất. 

-交叉 Giao xoa : ngang dọc giao nhau, bắt chéo. Chỉ nội dung đan chéo hoặc 

chồng chất phức tạp. Chỉ dấu hiệu X 

-交椅 Giao ỷ : ghế dựa, ghế xếp. 

 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=交
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=交
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-郊區 Giao khu : vùng ngoại ô,vùng ngoại thành. 

-郊圻 Giao kỳ : vùng đấy hoang ngoài thành, vùng đất rộng ngoài thành. 

-郊勞 Giao lao : ra ngoài thành an ủi. 

-交納 Giao nạp : kết giao. Phụng hiến, giao phó. Giao nộp tiền lương. Liền 

nhau, liên tiếp. Giao cấu, giao phối, tính giao.  

-郊迎 Giao nghinh : đón khách tận ngoài kinh đô, tỏ ý rất kính trọng. 

-郊外 Giao ngoại : ngoại ô, vùng ngoài thành. 

 

-茭白 Giao bạch : một loài thực vật, họ lúa, thường mọc ở ao, khe nước cạn, 

thân non bị nấm kí sinh phì to ra như măng, ăn được, cây Niễng. 

 

-咬咬 Giao giao : tiếng chim kêu. Tiếng buồn bã bi thiết. 

 

-蛟 龍 Giao long : con thuồng luồng. 

-姣好 Giảo hảo  : đẹp tốt. 

-姣僚 Giảo liêu  : dáng người đẹp. 

-咬字 Giảo tự : cắn chữ, tức luật Phiên thiết cắt đôi hai chữ Hán để đưa ra âm 

đọc mới. 

 

-狡辯 Giảo biện : cãi lấp liếm, cãi leo lẻo. 

-狡童 Giảo đồng : đứa bé gian xảo 

-狡黠 Giảo hiệt : điêu ngoa. 

-狡猾 Giảo hoạt : xảo quyệt, quỷ quyệt. Ngông cuồng làm loạn. kẻ gian trá 

nhiều mưu mô. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=茭
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=茭
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-狡賴 Giảo lại : chối bai bải. 

-狡獪 Giảo quái : gian trá quỷ quyệt, gian trá giảo hoạt. 

-狡詐 Giảo trá : gian trá, điêu trá. 

 

-佼人 Giảo nhân : người đẹp, dùng như chữ Mỹ nhân 美人. 

 

-較略 Giảo lược : đại khái, sơ lược. 

-較量 Giảo lượng : đọ sức. 

-較比 Giảo tỷ : tương đối. 

 

-鉸刀 Giảo đao : tên ngày xưa gọi cái kéo.  

-鉸鏈 Giảo liên : cái bản lề để xoay chuyển. 

-鉸接 Giảo tiếp : có bản lề, có khớp nối. 

 

-絞盤 Giảo bàn : máy trục. 

-絞架 Giảo giá : cái giá treo cổ. 

-絞刑 Giảo hình : hình phạt treo cổ. 

-絞索 Giảo sách : dây treo cổ. Dây trục, dây tời 

-絞殺 Giảo sát : thắt cổ. Bóp nghẹt. 

-絞痛 Giảo thống : quặn đau. 

-絞車 Giảo xa : máy kéo. Cái xe đánh sợi. 

 

-校勘 Giáo khám  : khảo xét lại. 
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-校獵 Giáo lạp : vây hàng rào lùa thú để săn bắn. 

 

-狡童 Giảo đồng : đứa bé gian xảo 

-狡猾 Giảo hoạt : ngông cuồng làm loạn. kẻ gian trá nhiều mưu mô. 

-狡獪 Giảo quái : gian trá giảo hoạt. 

-餃子 Giảo tử : bánh cheo. 

 

-百感交集 Bách cảm giao tập : bao nhiêu những cảm xúc chen đan hỗn tạp 

cùng lúc. Hình dung vô cùng cảm khái.  

-貧賤交 Bần tiện giao : bạn bè từ thuở nghèo hèn. 

-邦交 Bang giao : quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia. 

-邦交典例 Bang giao điển lệ : tên một bộ sách của Phạm Đình Hổ thời 

Nguyễn sơ nói về các phép tắc trong việc giao thiệp giữa các quốc gia. 

-平交 Bình giao : qua lại với nhau với sự ngang hàng. 

 -布衣之交 Bố y chi giao : bạn bè từ thuở nghèo hèn. Hoặc tỉ dụ bạn bè tri kỉ 

trong hoạn nạn. Giao vãng giữa những người bình dân. Giao vãng giữa người 

có chức vị và người thường. 

-至交 Chí giao : bạn thân thiết. Cũng như lan giao 蘭交, chí hữu 摯友. Giao 

nghị rất thân thiết. 

-轉交 Chuyển giao : đưa lại cho người khác. § Cũng nói là: chuyển phát 轉

發, chuyển đệ 轉遞, chuyển trí 轉致.  

-故交 Cố giao  : bạn cũ. 

-舊交 Cựu giao  : bạn bè giao vãng đã lâu năm. 

-至交 Chí giao : bạn thân thiết.  

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%98%AD
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%98%AD
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%91%AF
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%91%AF
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BD%89
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BD%89
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BD%89
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BD%89
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BD%89
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BD%89
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BD%89
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-轉交 Chuyển giao : đưa lại cho người khác. 

-移交 Di giao : chuyển giao. Đem quyền hành quản lý, xử trí sự vật trao cho 

người khác tiếp tục. 

-面交 Diện giao : giao thiệp bề ngoài. Xã giao. 

-打交道 Đả giao đạo : giao vãng, giao tiếp.  Cũng viết gọn thành: đả giao 打

交.  

-遞交 Đề giao : đem tới trao cho người khác. 

-訂交 Đính giao : kết bạn, làm bạn với nhau. 

-跌交 Điệt giao  :đấu vật. 

-斷交 Đoạn giao : cắt đứt quan hệ ngoại giao. 

-好交 Hiếu giao : thích có liên lạc bàn bè với nhiều người. 

-結交 Kết giao : kết bạn.  

-開交 Khai giao : chia cách, phân ly. Xong, dứt, kết thúc. Đưa đi, phát đi. 

Chạy đi. 

-口交 Khẩu giao : quan hệ tình dục bằng miệng. 

-建交 Kiến giao : đặt quan hệ ngoại giao.  

-蘭交 Lan giao : bạn thân. Cùng nghĩa Chí hữu 摯友. 

-鄰交 Lân giao : tình hàng xóm qua lại với nhau. 

-納交 Nạp giao : kết bạn. 

-外交 Ngoại giao : ngày xưa nói kẻ bề tôi gặp riêng chư hầu là ngoại giao. 

Ngày nay nói nước này với nước kia giao vãng, giao thiệp là ngoại giao. Qua 

lại câu kết riêng tư với nước ngoài. Chỉ nước ngoài để cùng giao vãng. Cùng 

với triều thần giao vãng, câu kết. Cũng chỉ nương tựa vào một thế lực nào đó 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%89%93
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%89%93
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%89%93
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=跌
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=跌
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=結
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=結
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=建
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=建
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=蘭
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=蘭
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=摯
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=摯
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ở triều đình. Giao tế với bạn bè, người ngoài. Chỉ những hoạt động của một 

quốc gia về phương diện quan hệ quốc tế, như tham gia tổ chức quốc tế, hội 

nghị, cùng với một quốc gia khác giao phái sứ tiết, tiến hành đàm phán kí kết 

điều ước và hiệp định, v.v. 

-廣交 Quảng giao : quen biết rộng rãi. 

- 國交 Quốc giao : sự qua lại liên hệ giữa nước này và nước khác. 

-財交 Tài giao : chơi với nhau vì tiền bạc lợi lộc. 

-心交 Tâm giao : lấy tấm lòng mà làm bạn với nhau. 

-深交 Thâm giao : giao vãng thân thiết, có tình thân hữu sâu đậm. Tiến tới 

một bước trong sự giao vãng.  

-神交 Thần giao : dùng phần vô hình thiêng liêng của con người mình mà 

tiếp xúc trao đổi ý nghĩ với người khác. 

-世交 Thế giao : từ đời trước hoặc từ mấy đời có giao tình. Giao vãng đời 

này qua đời nọ.  

-性交 Tính giao : việc gặp gỡ giữa hai giống đực và cái. 

-素交 Tố giao : người bạn vẫn chơi với nhau từ trước. Mối liên lạc bạn bè từ 

lâu. 

-擇交 Trạch giao : chọn bạn mà chơi. 

-知交 Tri giao : chỗ chơi tri kỷ, bạn tri kỉ. 

-絶交 Tuyệt giao : cắt đứt mối liên lạc bè bạn. 

-相交 Tương giao : qua lại làm bạn với nhau. 

-委交 Ủy giao : trao phó cho mà làm. 

-遠交 Viễn giao : chơi với những người ở xa. 

-社交 Xã giao : việc tiếp xúc trong cuộc sống chung. 
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-北郊 Bắc giao : khu ngoài thành phía bắc. Lễ tế đất, do nhà vua đứng tế. 

-近郊 Cận giao : khu gần thành.  

-南郊 Nam giao  : ngày đông chí làm lễ tế trời ở cõi phía Nam ngoài thành, 

hay là lễ Giao thiên 郊天. 

 

-摔跤 Suất giao : đánh vật.  Dùng sức vật ngã đối phương thì thắng. Ngã. 

Wrestling. 

-城郊 Thành giao : ngoại ô, ngoại thành. 

 

-煮餃 Chử giảo : luộc bánh cheo. 

-蒸餃 Chưng giảo : bánh cheo hấp, hấp bánh cheo.   

 

-大較 Đại giảo : qua loa.  Cũng như ta nói Đại lược 大略.  

 

-男女姣服 Nam nữ giảo phục : Trai gái ăn mặc đẹp 

 

-效法 Hiệu pháp  : nghĩa là bắt chước phép gì của người. 

-效尤 Hiệu vưu : bắt chước sự lầm lẫn của người.  

-效力 Hiệu lực : có sức.  

-絞衣 Hào y : áo màu xanh vàng. 

 

-校本 Hiệu bản : sách đã được sửa chữa đính chính. 

-校閱 Hiệu duyệt : đi tuần kiểm tra. 

-校理 Hiệu đính : kiểm tra chỉnh đốn sách vở. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=近
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=近
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A7%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A7%A3
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-校人 Hiệu nhân : người nuôi ngựa, chức quan săn sóc ngựa. 

-校書 Hiệu thư : chức quan giữ việc sửa chữa đính chính sách vở. 

 

-摔跤 Suất giao : đánh vật 

-學校 Học hiệu : trường học.  

-考校 Khảo giáo : thi khảo.  

-檢校 Kiểm giáo : kiểm xét sự vật.  

-報效 Báo hiệu : hết sức báo đền.  

-明效 Minh hiệu : hiệu nghiệm rõ ràng. 

-成效 Thành hiệu  : đã thành hiệu rồi. 

 

 

膠 Giao : keo, nhựa, dán, dính, cao su. Lấy da các loài động vật nấu 

thành cao gọi là giao. Phàm vật gì dính cũng gọi là giao. Tên trường 

học ngày xưa. Thuyền mắc cạn. Họ Giao. 

 
Đồng âm  khác nghĩa : 

 

1-嘐 Giao : tự đại, kiêu  căng. 

2-轇 Giao : sâu rộng, xa thẳm; lộn xộn; tranh cãi. 

3-醪 Giao : rượu đục, rượu cặnn rượu xấu. 

 

Từ kép : 

 

-膠布 Giao bố : băng dính. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=摔
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=摔
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%86%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%86%A0
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-膠固 Giao cố : vững chắc. Không đổi ý. Như Cố chấp. 

-膠鞋 Giao hài : giày cao su; 

-膠合 Giao hợp : dán, gắn dính vào. 

-膠漆 Giao tất : keo sơn. Chỉ sự gắng bó khăng khít với nhau, ý nói bè bạn 

chơi với nhau thân thiết như keo sơn không rời.. 

-膠水 Giao thủy : nhựa dán. 

-膠柱鼓瑟 Giao trụ cổ sắt : đè chặt phím gảy đàn, ý nói kẻ câu nệ không 

biết biến thông. 

-膠續 Giao tục : góa vợ lại lấy vợ khác. 

 

-嘐嘐 Giao giao: tiếng gà gáy. Tiếng chuột gặm hay kêu. 

 

-轇轕 Giao cát : lộn xộn, tạp loạn. Chằng chịt. Bao la, sâu xa. Cũng viết là 

giao cát 膠葛. 

 

-阿膠 A giao : tên một thứ keo rất dính; tên một vị thuốc làm bằng da lừa 

thành chất dính như cao, chủ trị đau nhức, bổ máu, an thai... . 

-桃膠 Đào giao : nhựa đào. 

-漆膠 Tất giao : sơn và keo. Chỉ sự gắn bó, khắng khít. 

-樹膠 Thụ giao : nhựa cây. 

-塑膠 Tố giao : keo dán nhựa. 

-橡膠 Tương giao : cao su. Rubber. Caoutchouc. 

 

-醇醪 Thuần giao : rượu nồng. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%86%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%86%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%86%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%86%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%86%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%86%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%86%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%86%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BC%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BC%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%86%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%86%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%98%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%98%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BD%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BD%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%86%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%86%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A1%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A1%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A8%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A8%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%86%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%86%87
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教 Giáo : dạy dỗ, truyền thụ tôn giáo, đạo  sai bảo, khiến, cho phép. 

Truyền thụ, truyền lại. Họ Giáo. 

 

-敎 Giáo : dùng như chữ giáo ở trên. 

-斆 Giáo : dùng như chữ Giáo ở trên. 

 

Biến âm :  

 

-教 Giao : sai khiến, bảo, cho phép.  

 

Từ kép : 

 

-教主 Giáo chủ : người tạo lập một tôn giáo. Sau chỉ người đứng đầu một tôn 

giáo. 

-教民 Giáo dân : dạy dỗ người trong nước. Ngày nay ta còn hiểu là người có 

đạo, tức người Công giáo. 

-教育 Giáo dục : dạy dỗ, đào tạo. Quá trình vun trồng nhân tài, huấn luyện 

tài năng nhằm thực hiện sự nghiệp xây dựng quốc gia, phát triển xã hội. 

-教導 Giáo đạo : dạy dỗ, dạy học; chỉ dẫn. 

-教徒 Giáo đồ : chỉ chung những người theo một tôn giáo nào. 

-教堂 Giáo đường : ngôi nhà lớn để thi hành các nghi lễ tôn giáo. Ngày nay 

hiểu là ngôi nhà thờ Gia Tô Giáo. 

-教界 Giáo giới : chỉ chung những người phục vụ ngành giáo dục. 

-教化 Giáo hóa : dùng sự dạy dỗ mà thay đổi được người khác, từ xấu thành 

tốt. 
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-教皇 Giáo hoàng : chức vị đứng đầu Giáo hội Thiên Chúa giáo. 

-教學 Giáo học : người dạy học. 

-教誨 Giáo hối : dạy dỗ. 

-教會 Giáo hội : đoàn thể quy tụ những người cùng tôn giáo. 

-教訓 Giáo huấn : dạy dỗ, dạy bảo. 

-教友 Giáo hữu : người cùng giáo phái, người cùng trong một tôn giáo. 

-教科 Giáo khoa : môn dạy tại trường học. 

-教區 Giáo khu : giáo xứ, xứ đạo, khu đạo. 

-教令 Giáo lệnh : mệnh lệnh của triều đình. Mệnh lệnh của tôn giáo. 

-教理 Giáo lý : cái lẽ cao đẹp ở trong tôn giáo. 

-教練 Giáo luyện : huấn luyện, rèn luyện. 

-教母 Giáo mẫu :  mẹ đỡ đầu. 

-教儀 Giáo nghi : lễ nghi, nghi lễ. 

-教義 Giáo nghĩa : tín điều, thuyết trong tôn giáo. 

-教派 Giáo phái : môn phái trong tôn giáo. 

-教父 Giáo phụ : thầy dạy, giáo sư. Người cầm đầu trong xã hội đen. 

-教坊 Giáo phường : Nơi dạy con gái múa hát. 

-教士 Giáo sĩ : binh sĩ đã được huấn luyện. Người truyền đạo Cơ Đốc giáo. 

Giáo dục sĩ tử. 

-教生 Giáo sinh : người đang theo học tại trường Sư phạm, học nghề làm 

thầy dạy học. 

-教师 Giáo sư : thầy giáo, giáo viên, giảng viên. 
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-教授 Giáo thụ : truyền thụ kiến thức, nghề nghiệp. Tên chức quan.  Ngày 

xưa làm quan (ở châu, huyện...) chuyên dạy học hoặc lo về thi cử. Tiếng tôn 

xưng thầy dạy học. Chức vụ có học hàm giáo sư đại học (cao đẳng học hiệu). 

 

-陰教 Âm giáo : việc dạy dỗ đàn bà con gái trong gia đình. 

-改教 Cải giáo :  thay đổi tôn giáo, bỏ tôn giáo đang có theo một tôn giáo 

khác. 

-制教 Chế giáo : tiếng nhà Phật, chỉ chung các giới luật, các điều ngăn cấm 

đối với bậc tu hành. 

-指教 Chỉ giáo : chỉ dạy, chỉ bảo. 

-政教 Chính giáo : chính trị và giáo hóa. Chính trị và tôn giáo. 

-公教 Công giáo : thiên chúa giáo, thờ chúa Ki Tô. 

-名教 Danh giáo : danh phận với giáo hóa. Chỉ lễ pháp lấy luân thường đạo 

đức của nho gia làm chuẩn tắc. Lời dạy của thánh hiền. 

-多神教 Đa thần giáo : tôn giáo tin thờ nhiều vị thần linh. Như: Đạo giáo 道

教. 

-家教 Gia giáo : phép tắc của mỗi gia đình; lễ phép trong nhà hoặc chỉ sự dạy 

dỗ con cái trong gia đình. Thầy dạy học tại gia. 

-回教 Hồi giáo : tôn giáo do 穆罕默德 Mohammed sáng lập, thờ thần  阿

拉 Allah, coi như vị chủ tể độc nhất của vũ trụ. 

-領教 Lĩnh giáo : tiếp thụ chỉ dạy.Thường dùng làm khiêm từ: Tiếp nhận chỉ 

dạy của người khác. Nghe theo. Thỉnh giáo, thỉnh cầu chỉ giáo. Thể nghiệm, 

nhận biết.  

-儒教 Nho giáo : giáo nghĩa của Khổng Mạnh 孔孟.  
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-內教 Nội giáo : thời phong kiến, nội giáo 內教 là việc giáo dục phụ nữ khuê 

môn. Tương tự: nội huấn 內訓. Tại hoàng thành nội giáo 內教 tập luyện, giáo 

duyệt quân sĩ. Chỉ Phật giáo. Đạo gia, Phật gia tự gọi kinh văn của họ là nội 

giáo 內教. Người thông thạo một nghề nghiệp hoặc kỹ thuật nào đó. 

-佛教 Phật giáo : Đạo Phật, do Thích-Ca Mâu-Ni sáng lập. Chỉ giáo pháp 

của Phật, Bồ Tát.  

-三教 Tam giáo : nhà Hạ 夏 tôn sùng đức Trung 忠, nhà Thương 商 tôn sùng 

đức Kính 敬, nhà Chu 周 tôn sùng đức Văn 文, gọi là tam giáo 三教 Chỉ nội 

dung giáo học của nhà Nho, bao gồm: lục đức 六德 , lục hành 六行 , lục 

nghệ 六藝, gọi chung là tam giáo 三教. Từ Cán 徐幹: Tam giáo bị, nhi nhân 

đạo tất hĩ 三教備, 而人道畢矣 (Trung luận 中論, Trị học 治學). Ba tôn giáo 

hợp xưng, gồm Nho 儒, Đạo 道 và Phật 佛. 

-儘教 Tẫn giáo : nhậm ý, bất quản, muốn ra sao mặc lòng (dùng trong văn 

thơ).  

-受教 Thụ giáo : nhận sự dạy bảo. 

-宗教 Tông giáo : lòng kính tin và giáo điều đối với một hoặc nhiều thần 

linh. Còn gọi là giáo nghĩa 教義. Bao gồm những thực hành và nghi lễ theo 

một tín ngưỡng nào đó.  

-助教 Trợ giáo : tên chức vụ về giáo dục. Phụ tágiáo thụ 教授 , dưới 

bậc giảng sư 講師. Tên chức quan. Có từ đời nhà Tấn ở Trung Quốc, phụ 

giúp việc tế tửu, tương đương với chức bác sĩ giáo đạo học sinh. 

-傳教 Truyền giáo : quan lại chuyên môn phụ trách truyền đạt chánh giáo 

mệnh lệnh. Truyền bá tuyên dương giáo nghĩa (tôn giáo). 

 

-莫教 Mạc giao : chớ khiến. 
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甲 Giáp : can Giáp, một can đầu trong mười can. Ngày xưa lấy mười 

can kể lần lượt, cho nên cái gì hơn hết cả đều gọi là giáp. Dùng làm 

chữ nói thay ngôi (đại từ). Phàm không biết rõ là ai thì mượn chữ ấy 

làm cái tên mà gọi thay cho có chỗ mà so sánh. Áo giáp (áo dày). Mai 

, vảy, cái vỏ cứng của loài vật. Cái vỏ nứt ra khi cây cỏ vừa mới mọc 

lên. Móng vuốt. Chòm xóm, liên gia, mười nhà gọi là một giáp. Đơn 

vị đo diện tích đất đai. Đứng hạng nhất, vượt trên hết. Họ người. 

Armor, shell; fingernails; 1st heavenly stem. Surname. 

Đồng âm khác nghĩa :  

1- 岬 Giáp : khoảng giữa hai núi. Mũi đất lấn ra biển.  Cape, promotory, 

headland. 

2-胛 Giáp : bên bả vai. Mượn làm lượng từ dùng cho súc vật. The shoulder, 

shoulder blade. 

3-鉀 Giáp : một nguyên chất về hóa học tìm ở các loài kim ra, sắc trắng như 

bạc, chất mềm như sáp, dễ tan dễ nấu, dùng làm nguyên liệu để đúc kính và 

làm xà phòng (Potassium, Kalium, Ka).  Potassium kalium. 

4-柙 Giáp: cây giáp. 

 

Dị âm : 

-柙 Hiệp: cái cũi (cũi nhốt loài thú dữ).  Cái hộp đựng gươm. Cage, page for 

wild animals. 

 

Từ  kép :  

-甲乙 Giáp ất : thứ tự trước sau. 

-甲苯 Giáp bán : chất hoá học Toluen. 
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-甲板 Giáp bản : boong tàu, sàn tàu.  

-甲兵 Giáp binh : binh khí và mũ trụ áo giáp. Phiếm chỉ binh khí. Binh lính 

vũ trang. Cũng phiếm chỉ quân đội. 

-甲級 Giáp cấp : bậc nhất. 

-甲榜 Giáp bảng : bảng đề tên những người thi đậu Tiến sĩ. 

-甲兵 Giáp binh  : chỉ loại binh sĩ mặc áo giáp.  

-甲夜 Giáp dạ  : lúc đầu canh ban đêm. 

-甲等 Giáp đẳng : hạng nhất.  

-甲第 Giáp đệ  : nhà lớn. Bậc nhất, đỗ đầu của khóa thi.  

-甲烷 Giáp hoàn : chất methane 

-甲克 Giáp khắc : áo khoác ngoài làm bằng da hay lông súc vật. 

-甲科 Giáp khoa  : khoa tiến sĩ, khoa cử ngày xưa chia ra nhiều thứ bực, giáp 

khoa là khoa cao nhất.  

-甲令 Giáp lệnh : pháp lệnh.  

-甲馬 Giáp mã  : áo giáp và ngựa dùng trong quân đội. Con ngựa giấy, dùng 

để đốt trong tế lễ.   

-甲魚 Giáp ngư :  con ba ba. 

-甲酚 Giáp phân : chất Crazol. 

-甲館 Giáp quán  : nơi cất giữ sách vở, tàng thư quán.  

-甲士 Giáp sĩ  : quân lính mặc áo giáp.  

-甲子 Giáp tý  : Giáp là Can đứng đầu trong 10 Can. Tý là chi đứng đầu 

trong 12 chi, phối hợp Can và Chi thành 60 năm.  
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-甲族 Giáp tộc  : họ tộc lớn, họ tộc nhà thế gia vọng tộc.  

-甲冑 Giáp trụ  : mũ và áo giáp. 

-甲紫 Giáp tử  : cây long đởm tím. 

-甲殼 Giáp xác : chỉ loại động vật có mai, hay vỏ cứng (cua, rùa, tôm ). 

 

-岬角 Giáp giác : doi. 

-胛骨 Giáp cốt : xương bả vai. 

-鉀肥 Giáp phì : phân bón Kali. 

 

-兵甲 Binh giáp : binh khí và mũ trụ áo giáp. Chỉ trang bị của quân đội. 

-指甲 Chỉ giáp  : móng tay.  

-腳趾甲 Cước chỉ giáp  : móng chân. 

-面貌花甲 Diện mạo hoa giáp : mặt mày tuối tác. 

-花甲 Hoa giáp : tuổi tác, niên kỷ. Phiếm chỉ năm tháng, thời đại.  

-花甲子 Hoa giáp tý : chỉ sáu mươi giáp (phối hợp thiên can 天干 và địa 

chi 地支). Sau cũng chỉ sáu chục tuổi. 

-二甲 Nhị giáp : đời khoa cử, thi tiến sĩ lấy nhất giáp 一甲, nhị giáp 二甲

, tam giáp 三甲 để chia hơn kém. Bảng tiến sĩ gọi là giáp bảng 甲榜. Nhất 

giáp có ba bực: (1) Trạng nguyên 狀元 , (2) Bảng nhãn 榜眼, (3)Thám 

hoa 探花 gọi là đỉnh giáp 鼎甲. 

-龜甲 Quy giáp  : mai rùa.  

-束甲 Thúc giáp : cuốn gọn áo giáp. Nghĩa là mặc quần áo nhẹ để tiến quân 

nhanh chóng. Cuốn xếp áo giáp. Bày tỏ quy thuận. 
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http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%8A%B1
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AD%90
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%9C%B0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%9C%B0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%80
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%80
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BA%8C
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BA%8C
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%89
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%89
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%94%B2
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%94%B2
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%8B%80
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%8B%80
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%A6%9C
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%A6%9C
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8E%A2
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8E%A2
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%BC%8E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%BC%8E
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=龜
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=龜
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-鎖子甲 Tỏa tử giáp : áo giáp (làm bằng vòng móc nối liền nhau). Phiếm chỉ 

áo giáp làm rất tinh tế.  

 

 

-肩胛 Kiên giáp : chỗ giữa hai vai liền nhau. 

 

夾 Giáp : gắp, kèm, cặp, cầm, giữ, ép giữ cả hai bên. Cắp (mang 

dưới nách). Đánh phạt bằng gậy. Xen lẫn, chen vào. Hai lớp, hai lần 

vải. Gần, kề bên. Sát bờ, ngàn ngọn núi bày ra như búp măng mọc. 

Ngầm giấu. Bến đỗ thuyền. Cái cặp, cái nhíp, cái kẹp (để gắp, cặp). 

Cũng như chữ giáp 夹. Be wedged or inserted between. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

1-郟 Giáp : tên một số địa phương thời xưa ở Trung Quốc, tên là Giáp huyện

郟縣 ở tỉnh Hà Nam 河南. Họ người (Giáp). County in Henan province; 

surname. 

2-浹 Giáp : ướt đẫm. Thấm vào. Quanh hết một vòng. Thấu suốt. Saturate, 

drench; damp, wet.  

3-唊 Giáp : nói bậy, nói càn. Nói huyên thuyên, nói ba hoa.  (Cant.) to hold 

fast, press. 

4-峽 Giáp :  chỗ mỏm núi nhô ra mặt nước. Cũng đọc là Hạp. Gorge, strait, 

ravine; isthmus. 

5-硤 Giáp : Mỏm núi nhô ra ngòi nước. 

6-莢 Giáp :  quả của các loài đậu. Phàm cây cỏ giống như quả đậu đều gọi là 

giáp. Pods of leguminous plants; pods. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=河
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=河
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7-筴 Giáp :  đũa. Gắp. Kẹp lấy. Đôi đũa.  Type of grass used in divination; to 

divine; pincers. 

8-裌 Giáp : áo kép. Cách viết khác của chữ Giáp 袷.  Lined garment. 

9-頰 Giáp : Má. Hai gò má.   Cheeks, jaw. 

10-鋏 Giáp : cái kìm.   Tongs, pincers; dagger, sword. 

11-蛺 Giáp : con bướm cánh đỏ.  Kind of butterfly. 

12-夹 Giáp : Kèm cặp. Giữ cả hai bên gọi là giáp. Gần. Cái díp, cái cặp để 

gắp đồ. Cái cặp đựng sách. Bến đỗ thuyền.  Be wedged or inserted between. 

 

Dị âm : 
 

-俠 Hiệp : giúp người, lấy quyền lấy sức mà giúp người.  Chivalrous person; 

knight-errant. 

-洽 Hiệp :  hoà hiệp. Thấm. Bàn bạc, thương lượng, giao thiệp. Truyền ra, 

phổ biến. Sông Hợp. To blend with, be in harmony; to penetrate; to cover; a 

river in Shenxi. 

-狹 Hiệp : hẹp, chật, hẹp hòi, chật hẹp.  Narrow, limited; narrow-minded; to 

pinch. 

-峽 Hiệp (hạp) : chỗ mỏm núi nhô ra ngoài nước. Eo. Gorge, strait, ravine; 

isthmus. 

-蛺 Hiệp : xem chữ Hiệp điệp ở dưới.  

-筴 Hiệp : gắp. 

-唊 Khiểm : cái bìu nằm dưới cằm con khỉ. 

-筴 Kiệp : đồ để kẹp, đũa gắp. Kiềm chế.Thích thú, khoái ý. 
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-筴 Sách : Cái cỏ thi trong lúc đã gắp ra (dùng để bói trong bói Dịch). Cái 

sàng nhỏ. Mưu kế. Cái thẻ tre, cùng nghĩa với chữ sách 策.  

 

Từ kép : 

 

-夾袍 Giáp bào : áo dài (trường y 長衣) không có lớp lót bông.  

-夾皮 Giáp bì : gỗ kẹp, thanh nẹp, nẹp máng bó chỗ xương tay chân bị gãy 

-夾肢窩 Giáp chi oa : nách. 

-夾注 Giáp chú : chua thêm, chú giải, ghi chú ở giữa câu. 

-夾棍 Giáp côn : gậy côn. 

-夾攻 Giáp công : đánh từ hai mặt, đánh gọng kìm, theo hai mặt đánh vào. 

Tương tự: Giáp kích 夾擊. 

-夾具 Giáp cụ : cái éteau. 

-夾帶 Giáp đái :  đem hay mang đồ lậu. Giấu vật cấm trong một vật khác. 

-夾道 Giáp đạo : đường hẻm, kẽm (sông chảy giữa 2 bên là núi cao). Nhiều 

người đứng hai bên đường. 

-夾角 Giáp giác : góc. 

-夾餡 Giáp hãm : có nhân (bánh). 

-夾鉗 Giáp kiềm : cái kẹp, cái cặp. 

-夾克 Giáp khắc : áo jacket. 

-夾擊 Giáp kích : đánh gọng kìm, đánh hai mặt. 

-郟鄏 Giáp nhục : tên một ấp của nhà Chu 周.  

-夾縫 Giáp phùng : đường nứt, kẽ hở, khe. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%95%B7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%95%B7
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=夾
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=夾
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-郟山 Giáp San : tên núi ở tỉnh Hà Nam 河南.  

-夾生 Giáp sinh : sượng, nủa chín nủa sống. 

-夾雜 Giáp tạp : pha lẫn, trộn thêm, xen lẫn. 

-夾心 Giáp tâm : có nhân, kẹp nhân. 

-夾層 Giáp tằng : hai lớp, kép. 

-夾著書包 Giáp trước thư bao : cắp cái cặp sách. 

-夾子 Giáp tử : cái cặp, cái ví, cái bẫy. 

-夾衣 Giáp y : áo kép, áo lót hai lần. 

 

-浹洽 Giáp hiệp : hoà hợp. 

-硤石 Giáp Thạch : tên đất thuộc thành phố Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang, 

Trung Quốc. 

 

-髮夾 Phát giáp  : cái kẹp tóc.  

-左右夾攻 Tả hữu giáp công : từ hai mặt trái phải đánh ép vào. 

-書夾 Thư  giáp  :cái cặp đựng sách. 

-接夾 Tiếp giáp : sát nhau; kề nhau. 

-豆莢 Đậu Giáp :  quả đậu. 

-皂莢 Tạo giáp : quả bồ kết. 

 

-地蛺 Ðịa hạp  : eo đất.  

 

-峽谷 Hiệp cốc : hẻm núi, vực, thung lũng hẹp. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=郟
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=郟
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=河
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=河
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9B%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9B%B8
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=髮
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=髮
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B7%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B7%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%BE
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=書
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=書
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=蛺
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-峽灣 Hiệp loan : vịnh hẹp. 

-蛺蝶 Hiệp điệp : một loài bướm. Còn đọc là giáp. 

-海峽 Hải hạp : chỗ hai bể thông nhau. Có nơi đọc là chữ Giáp hạp. 

 

介 Giới : cõi, chỗ tận cùng một giới hạn nào đó, ở vào khoảng giữa 

hai cái gọi là giới. Cương giới, giới tuyến. Người môi giới, người 

chuyển lời. Làm trung gian. Ven bờ. ranh đất. Một người. Bận tâm, 

lưu ý, lo nghĩ tới. Ngay thẳng, chính trực. Nhỏ, chỉ sự vật nhỏ bé. 

Giúp, giúp đỡ, tương trợ. Áo. Nương cậy, dựa dẫm. Lời tôn quý. Có 

nghĩa là vẩy. Động vật có vảy sống dưới nước.  Họ Giới. 

Forerunner, herald, harbinger; to lie between; sea shell; to wear 

armor. 

-价 Giới : thiện, tốt, lớn. Ngày xưa gọi tôi tớ, người để sai bảo là giới 价. 

Giản thể của chữ giá 價. Cùng nghĩa với chữ giới 介. Price, value. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-尬 Giới  : lúng túng, khập khiễng. Limp, staggering gait; embarrass. 

2-玠 Giới  : viên ngọc lớn. Cái khuê lớn (một loại đồ dùng bằng ngọc thời 

xưa).  Large jade tablet used by officials at court to indicate their ranks. 

3-界 Giới : mốc, ranh, mức. Giới hạn, hạn độ. Cõi, một cõi riêng biệt nào đó. 

Làm ly gián, làm ngăn cách. Cảnh ngộ, cảnh giới, cõi đạt đến. Loài, loại 

(trong thiên nhiên).  Tiếp giáp. Quyền hạn được giữ đất đến đâu trồng cột làm 

mốc đến đấy gọi là giới. Cảnh cõi, đối với một địa vị khác mà nói.  Boundary, 

limit domain; society; the world. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=蛺
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=蛺
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=价
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=價
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4-堺 Giới : cách viết khác của chữ Giới 界. Person’s name. 

5-妎 Giới : ganh ghét. 

6- 疥 Giới : ghẻ lở. Cùng nghĩa với chữ Giai 痎 sốt rét cách nhật.  Scrabies; 

itch. 

7-芥 Giới : rau cải. Hạt cải. Mustard plant; mustard; tiny. 

8-蚧 Giới  :  con tắc kè.  A red spotted lizard, used as medicine. 

9-骱 Giới : khớp xương. Chỗ hai đầu xương liền nhau. Ngã gãy xương, lòi, 

trật  khớp xương ra gọi là thoát giới 脫骱.   Joint of bones. 

10-齘 Giới  : nghiến răng.  So le, không sát, không đều.  Buồn rầu. Giận dữ. 

Chỗ gặp nhau so le không hợp, chỗ tiếp giáp so le. 

11-魪 Giới : mắt cá. 

 

 

Từ kép : 

 

-介第 Giới đệ : tiếng tôn xưng em người khác. 

-介介 Giới giới : lòng hậm hực. 

-介入 Giới nhập : nhúng tay vào, can thiệp vào. 

-介士 Giới sĩ  : người mặc áo giáp, quân mặc áo giáp. 

-介紹 Giới thiệu : đứng giữa mà giao tiếp hai bên, làm cho hai bên biết nhau. 

-介心 Giới tâm : giữ gìn lòng dạ cho đúng đắn. 

-介屬 Giới thuộc : loài sống ở trong nước có vảy. 

-介胄 Giới trụ  : áo giáp và mũ trận, một loại quân phục, cùng nghĩa với 

Giáp trụ. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=疥
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=介
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=介
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-介蟲 Giới trùng  : động vật có vẩy. 

-介詞 Giới từ : tiếng đứng giữa, liên lạc giữa hai tiếng khác, biểu thị phương 

hướng, thời gian. 

 

-介子 Giới tử  : người con thứ. 

-介意 Giới ý : để lòng, để tâm, không được vừa lòng, có điều không được vui 

trong lòng. 

 

-价人 Giới nhân : người lớn nắm giữ việc quân sự. 

 

-耿介 Cảnh giới : đức nghiệp quang minh vĩ đại. Giữ khí tiết, cương trực. 

 

-界碑 Giới bi : mốc giới tuyến 

-界面 Giới diện : mặt biên, mặt ranh giới, mặt phân cách. 

-界限 Giới hạn : ranh giới, cái mức không thể vượt qua. 

-界畫 Giới hoạ : một phong cách vẽ tranh của Trung Quốc, hoạ sĩ dùng 

thước vẽ những đường thẳng để vẽ cung thất lâu đài. 

-界說 Giới thuyết : định nghĩa, xác định ý nghĩa. 

-界樁 Giới thung : cái mốc giới tuyến. 

-界標 Giới tiêu : mốc giới tuyến. 

-界線 Giới tuyến : đường phân ra giữa hai vùng đất. 

-界尺 Giới xích : thước kẻ dùng nơi văn phòng. 

 

-芥帶 Giới đái : vật làm trở ngại. 



1264 

 

-芥蒂 Giới đế : sự vật nhỏ làm chướng ngại (ý nói về những sự oán hận, bất 

mãn, không vui thích, chất chứa trong lòng). 

-芥藍 Giới lam : cải làn. 

-芥末 Giới mạt : mù tạc. 

-芥菜 Giới thái : cải xanh, cậy giới tử 

-芥子 Giới tử : hạt cải. 

 

-疥瘡 Giới sang : bệnh ghẻ lở, lác.  

-疥蟲 Giới trùng : ký sinh trùng gây bệnh ghẻ, con ghẻ, cái ghẻ. 

-芥蒂 Giới đế : sự vật nhỏ làm chướng ngại (ý nói về những sự oán hận, bất 

mãn, không vui thích, chất chứa trong lòng). 

 

-耿介 Cảnh giới : ngay thẳng. Giới hạn, bổn phận.  

-江介 Giang giới : ven sông.  

-江介 Giới trụ  : áo dày mũ trụ.  

-媒介 Môi giới : giới thiệu.  

 

-報界 Báo giới : chỉ chung những người làm trong nghề báo chí. 

-邊界 Biên giới : đường ranh phân chia hai nước. Vùng đất ở biên cương. 

-境界 Cảnh giới : bờ , cương giới. Trường sở, địa phương, nơi chốn. Cảnh 

huống, tình cảnh. Tình huống biểu hiện, trình độ đạt tới của sự vật. Cũng riêng 

chỉ ý cảnh biểu hiện được trong thơ, văn, hội họa, v.v.  

-政界 Chính giới : chỉ chung những người hoạt động chính trị. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=芥
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=芥
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=疥
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=疥
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=疥
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=芥
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=芥
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=耿
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=耿
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=江
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=江
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=江
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=江
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-極樂世界 Cực lạc thế giới : tên của Tây phương Tịnh độ, nơi Đức Phật A-

Di-Đà ngự trị. Tịnh độ này được Ngài tạo dựng lên bằng thiện nghiệp của 

mình và thường được nhắc đến trong các kinh Ðại thừa. 

-疆界 Cương giới : bờ , đất đai, quốc giới, địa giới. Phiếm chỉ giới hạn, 

phạm vi. 

-地界 Địa giới : chỗ giới hạn của một khu vực. Chỗ giáp ranh của hai địa 

phương. 

-下界 Hạ giới : cõi đời (thượng giới chỉ cõi trời). Thế giới loài người. 

-學界 Học giới : chỉ chung những người nghiên cứu học thuật cũng như làm 

về ngành giáo dục. 

-科學界 Khoa học giới  : những người làm trong phạm vi khoa học. 

-外界 Ngoại giới : cõi ngoài.  

-分界 Phân giới : phân chia giới hạn. Đường ranh phân biệt cho hai bên. 

Tương tự: giới tuyến 界線. 

-三界 Tam giới : ba cõi, chữ nhà Phật gồm dục giới, sắc giới, vô sắc giới 欲

界, 色界, 無色界. 

-三千大千世界 Tam thiên đại thiên thế giới  : hàng tỉ thế giới, tạo thành 

một cõi Phật. Là thế giới bao gồm tục giới và tầng thứ nhất của cung trời 

thuộc Sắc giới. Một tỉ thế giới, thường được viết tắt là tam thiên thế giới 三

千世界. Đây là một cách mô tả tính chất rộng mở mênh mông, xuyên suốt của 

toàn thể vũ trụ theo vũ trụ quan của người Ấn thời xưa.  

-世界 Thế giới  : cõi đời, nhân gian.  

-商界 Thương giới  : ngành buôn, giới buôn bán. 

-上界 Thượng giới : trên trời. 
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-仙界 Tiên giới : cõi tiên. 

-尲尬 Dam giới : đi khập khễnh. Sự gì sinh lắm cái lôi thôi khó biện cho rành 

lẽ được, tục gọi là dam giới. 

-草芥 Thảo giới : cỏ rác. 

-纖芥 Tiêm giới : nhỏ mọn, nhỏ nhặt. 

-蛤蚧 Cáp giới : con cắc kè (tắc kè), dùng làm thuốc. 

-噤齘 Cấm giới : nghiến răng giận dữ. 

 

戒 Giới : khuyên răn; phòng bị, đề phòng. Cẩn thận, đề phòng. Cấm 

đoán. Báo cho biết. Lo trước đầy đủ. Thận trọng giữ gìn.  

Răn bảo. Giữ sự trai tịnh, tiếng nhà Phật, có nghĩa là bó buộc, ngăn 

cấm. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

-械 Giới : binh khí, vũ khí. Gông, cùm. Thuật khéo, xảo trá. Đồ dung, dụng 

cụ. 

-誡 Giới : răn, cảnh cáo, khuyên bảo. Lời cảnh cáo. 

-裓 Giới : con đường xây bằng gạch. 

 

Dị âm :  

 

-裓 Cách : vạt áo; áo nhà tu; cái địu trẻ con 

-裓 Cức : cái vạt áo. 

 

Từ  kép : 
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-戒備 Giới bị : phòng trước, lo đầy đủ. 

-戒賭 Giới đổ : chừa cờ bạc. 

-戒律 Giới luật : điều răn. Phép tắc của nhà Phật, ngăn cấm việc xấu. Giữ gìn 

phép tắc. 

-戒飭 Giới sức : răn bảo, cáo giới. Ngày xưa chỉ cái thước gỗ, thầy giáo dùng để 

trừng phạt học sinh. Cũng dùng để chận giấy.  
 

-戒心 Giới tâm : giữ gìn tâm mình. 

-戒酒 Giới tửu : cai rượu. 

-戒煙 Giới yên : răn hút thuốc. 

 

- 誡子書 Giới tử thư : thư răn bảo con. 

 

-寶戒 Bảo giới : điều cấm đoán quý báu, chỉ giới nhà Phật. 

-八戒 Bát giới : tám điều ngăn cấm của nhà Phật, gồm : Không sát sinh, 

Không tà dâm, Không trộm cắp, Không nói bậy, Không uống rượu, Không 

ngồi giường cao, Không đeo nữ trang, Không múa hát vui vẻ. 

-不戒意 Bất giới ý : không để tâm, không chú ý. 

-警戒 Cảnh giới : Cáo giới, khiến cho chú ý. Cảnh giác, phòng thủ. Răn dạy 

khuyên ngăn. 

-告戒 Cáo giới : khuyên bảo, răn dạy. Nói cho biết. 

-勸戒 Khuyến giới : khuyên bảo, răn dạy. 

-金戒 Kim giới : nhẫn vàng 

-鏡戒 Kính giới : xem gương chuyện cũ mà tự răn mình. Lấy làm gương. 
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-銀戒 Ngân giới : nhẫn bạc. 

-五戒 Ngũ giới : tiếng nhà Phật, chỉ năm điều răn cấm : sát sinh, trộm cắp, tà 

dâm, nói bậy và uống rượu. 

-破戒 Phá giới : không theo điều răn cấm, nói về các tu sĩ không giữ đúng 

luật tu. 

-佛戒 Phật giới : điều răn cấm trong đạo Phật. 

-色戒 Sắc giới : trong giáo lý nhà Phật, chỉ sự răn cấm tăng sĩ gần đàn bà con 

gái. 

-鑽戒 Toản giới : nhẫn kim cương 

-受戒 Thụ giới (thọ giới) : tiếng nhà Phật, chỉ sự vâng chịu các điều cấm 

đoán trong lúc tu hành. 

-齋戒 Trai giới : ăn chay và giữ mọi điều răn cấm. 

-持戒 Trì giới : giữ gìn điều răn cấm một cách cẩn trọng. 

-懲戒 Trừng giới : kỷ luật, khiển trách, quở trách. Phạt tội để răn dạy.  

 

-告誡 Cáo giới : cảnh báo. 

-前車覆, 後車誡 Tiền xa phúc, hậu xa giới : xe trước lật, xe sau cảnh giác. 

 

-機械 Cơ giới : máy móc, cơ khí, khí giới. Xảo trá, cơ xảo. Vật dụng bằng 

máy móc. Không linh hoạt, thiếu biến hóa uyển chuyển. 

-器械 Khí giới : binh khí, vũ khí. Đồ dùng để đánh nhau. 

-軍械 Quân giới : đồ dùng để đánh nhau, giết hại kẻ địch, dùng trong binh 

đội. 
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Vần    H 
 

呵 Ha  : tiếng cười; lớn tiếng mắng nhiếc; quát tháo. Thở, hà hơi. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

1-訶 Ha : quát mắng. Giận dữ, la lối. Trách mắng. 

2-苛 Ha : vặn hỏi. Hỏi tới cùng. 

 

Biến âm : 

 

-何 Hà : chỗ nào, ở đâu. Ai. Gì, nào. Sao, tại sao, nào, thế nào. Người nào, 

điều gì, việc gì. Mang vác. Họ người.  What, why, where, which, how. 

-苛 Hà : hà khắc, khắc nghiệt, nghiệt ác, nghiêm ngặt. Ghen ghét. Phiền 

toái.Nhỏ nhen. Trách phạt. Quấy nhiễu. Một loại cỏ nhỏ. Bệnh nặng, dùng 

như nghĩa chữ Kha 痀 . 

-河 Hà : sông. Tên gọi tắt của sông Hoàng Hà 黃河. Vật thể tụ lại có hình 

dạng như sông. Họ Hà. River; stream; yellow river. 

-荷 Hà : cây sen. Còn gọi là Liên 蓮, Phù cừ 芙蕖. Lotus, water lily, 

holland. 

-荷 Hạ  : gánh, vác, đảm đương. Nhờ ơn, mang ơn (thường dùng trong thư 

từ). Đảm đang, đảm nhiệm.  

 

Từ  kép : 

 

-呵呵 Ha ha  : tiếng cười ha hả.  

-呵護 Ha hộ : phù hộ. 
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-呵氣 Ha khí : hà hơi.  

-呵欠 Ha khiếm : ngáp. 

-呵手 Ha thủ  : hà hơi vào tay. 

-呵責 Ha trách  : mắng nhiếc. Lớn tiếng mắng nhiếc. 

-呵斥 Ha xích  : mắng đuổi.  

 

-訶子 Ha tử : quả tạng thanh. 

 

-何 不 Hà bất : tại sao không, sao lại không. 

-何故 Hà cố  : cớ gì, vì sao, vì cớ gì. 

-何居 Hà cư : cớ gì ? 

-何遽 Hà cự : sao lại, há là. 

-何故 Hà cố : cớ gì ? 

-何以 Hà dĩ : tại sao, vì sao, vì lẽ gì. 

-何由 Hà do : làm sao, làm thế nào. 

-何用…爲 Hà dụng . . vi : cần . . . làm gì, cần chi .., cần gì . . . 

-何緣 Hà duyên : vì sao, do đâu. 

-何等 Hà đẳng : cái gì, gì nào. 

-何當 Hà đương : lúc nào, bao giờ. 

-何者 Hà giả : ai, người nào. Cái gì. Vì sao thế. 

-何暇 Hà hạ : có rảnh đâu, rảnh đâu nào. 

-何許 Hà hứa : thế nào. Ra sao. Ở đâu. 
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-何況 Hà huống : hơn nữa, vả lại, huống hồ. 

-何有 Hà hữu : có khó gì đâu, có ăn thua gì đâu, có quan hệ gì đâu. 

-何苦 Hà khổ : tội gì, việc gì mà phải. 

-何其 Hà kỳ : làm sao, xiết bao, sao mà,  biết bao nhiêu. 

-何乃 Hà nãi : vì sao. 

-何人 Hà nhân : người nào, ai. 

-何如 Hà như : thế nào, ra sao. Chi bằng. 

-何若 Hà nhược : làm thế nào. 

-何妨 Hà phương : ngại gì mà không, có sao đâu. 

-何事 Hà sự : vì sao. 

-何必 Hà tất : cần gì. 

-何在 Hà tại : ở đâu, tại đâu. 

-何時 Hà thì  : lúc nào? Tại sao, vì sao. Há, nào đâu. Biểu thị trình độ: sao 

mà, biết bao. Họ Hà. 

-何嘗 Hà thường : không phải là không. 

-何誰 Hà thuỳ : ai ? 

-何似 Hà tự : như thế nào. 

-何物 Hà vật : cái gì. (hỏi về sự vật) 

-何. . .爲 Hà  .  . .vi : làm. . .  gì 

-何謂 Hà vị : thế nào là. Nghĩa là gì. 

-苛政 Hà chánh  : chánh lệnh tàn ác.  
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-河溝 Hà câu : lạch ngòi. 

-河谷 Hà cốc : lũng sông. 

-河工 Hà công : công trình chống lụt trên sông. 

-河渠 Hà cừ : sông ngòi. 

-河道 Hà đạo : đường sông. 

-河圖洛書 Hà đồ lạc thư : tương truyền vua Phục Hi trông thấy ở sông 

Hoàng Hà có con long mã xuất hiện, lưng có nét vẽ. Phục Hi dựa theo đó tạo 

ra bát quái, gọi là Hà đồ 河圖. Người đời sau coi Hà đồ lạc thư 河圖洛書 

là điềm lành báo hiệu vua thánh ra đời. 

-河豚 Hà đồn : con cá nóc. 

-河漢 Hà hán : tên gọi sông Ngân hà trên trời. 

-河曲 Hà khúc : khuỷ sông, khúc ngoặt của sông. 

-河流 Hà lưu : sông, sông ngòi, dòng sông. 

-河狸 Hà ly : con hải ly. 

-河馬 Hà mã : con trâu nước, hà mã. 

-河鳗 Hà man : cá chình. 

-河岸 Hà ngạn : bờ sông. 

-河泥 Hà nê : bùn sông. 

-河卵石 Hà noãn thạch : đá cuội, sỏi 

-河源 Hà nguyên : nguồn sông. 

-河肥 Hà phì : phân đầm, phân hồ ao, phân sông, bùn sông. 

-河防 Hà phòng : công việc chống lụt trên sông. 
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-河套 Hà sáo : khuỷ sông, vùng khuỷ sông. 

-河山 Hà sơn : non nước, đất nước, núi sông. 

-河槽 Hà tào : lòng sông. 

-河灘 Hà than : bãi sông. 

-河身 Hà thân : lòng sông. 

-河水 Hà thuỷ : nước sông. 

-河運 Hà vận : vận tải đường sông, chuyên chở hàng bằng đường sông.. 

-河網 Hà võng : mạng lưới sông ngòi,mạng lưới mương rãnh. 

-河域 Hà vực : vùng đất hai bên sông. 

-河汊子 Hà xá tử : sông nhánh, sông con. 

-河川 Hà xuyên : sông, sông ngòi, dòng sông. 

 

-苛求 Hà cầu : đòi hỏi quá cao, quá đáng, khắt khe, gắt gao. 

-苛政 Hà chính : chính sách khắc nghiệt. sự thống trị hà khắc. 

-苛葉 Hà diệp : lá sen 

-苛苛 Hà hà tiếng giận dữ oán hận. 

-苛花 Hà hoa : bông sen 

-苛刻 Hà khắc : khắc nghiệt. Nhỏ nhen độc ác. 

-苛濫 Hà lạm : nói về quan lại làm phiền dân mà lại làm hao tổn công quỹ. 

-苛雜 Hà tạp : sưu cao thuế nặng. 

-苛疾 Hà tật : bệnh nặng. 
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-苛細 Hà tế : khắt khe, để ý từng chút một, nhỏ nhen. 

-苛責 Hà trách : khiển trách gay gắt. 

-苛俗 Hà tục : thói quen khiến người khác phiền lòng. Chỉ thói quen sách 

nhiễu dân của quan lại thời xưa. 

-荷包 Hà bao : túi, túi đựng tiền, cái ví. 

-荷花 Hà hoa : hoa sen. 

-荷蘭水 Hà lan thuỷ : nước chanh. 

-荷蘭豬 Hà lan trư : chuột lang. 

-荷載 Hà tải : trọng tải. 

-荷錢 Hà tiền : lá sen mới mọc nhỏ như đồng tiền. 

-荷重 Hà trọng : chở nặng, chĩu nặng. 

 

-奈何 Nại hà : làm sao, làm gì được. Trừng trị, đối phó. 

-如何 Như hà : thế nào ? 

-爲何 Vi hà : vì sao ? 

-亡何 Vong hà  : không lâu, chẳng mấy chốc. Không hỏi tới việc khác. Vô 

cớ. Không biết làm sao. 

 

-薄荷 Bạc hà : cây bạc hà, dùng làm hương liệu, cất dầu làm thuốc (Mentha 

arvensis).  

-薄荷油 Bạc hà du : dầu bạc hà. 

 

-愛河 Ái hà : tỷ dụ ham muốn như sông nước, làm cho người ta chìm đắm 

trong đó. Hình dung ái tình thâm hậu vĩnh cửu, như sông nước không bao giờ 
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ngừng. Tên sông, ở thành phố Cao Hùng 高雄. Sau đổi tên là Nhân Ái hà 仁

愛河. 

-北河 Bắc hà : tên sông Hoàng Hà 黃河 chảy tới Hà Sáo 河套, tại Nam 

Lộc 南麓 chia làm hai, bên phía bắc gọi là Bắc Hà 北河. 

-冰河 Băng hà  : những tảng băng tuyết trên núi cao hoặc từ hai cực địa cầu 

lở xuống, trôi thành dòng sông. Còn gọi là Băng xuyên 冰川. 

-銀河 Ngân hà  : sông Ngân. 

-星河 Tinh hà : dải sao.  

 

-感荷 Cảm hạ : cảm tạ.  

 

-娑婆訶 Ta bà ha : phiên âm tiếng Phạn, tiếng dùng để tụng niệm hoặc dùng 

cuối câu thần chú của Ấn Độ thời cổ ( Svaha ). 

 

假 Hà : xa xôi, cao lớn.  Falsehood, deception; vacation. 

 
Đồng âm khác nghĩa  : 
 

1 -塅 Hà : ngọc có tỳ vết. Lỗi lầm. Kẽ hở. Khuyết điểm. Ráng trời, dùng như 

nghĩa chữ Hà 霞. Sao vậy, dùng như nghĩa chữ Hà 遐. Tên đất thời Xuân-Thu 

: ấp của nước Tấn nay thuộc Tây-Nam tỉnh Hà Nam, ấp của nước Sở nay 

thuộc phía Bắc tỉnh An Huy. Họ người. 

2-蝦 Hà : con tôm. Nguyên là chữ 鰕.  Shrimp, prawn. 

3-遐 Hà  : xa xôi. Xa xưa, nhiều năm.Tì vết trên ngọc. Điều lầm lỗi, khuyết 

điểm. Cùng nghĩa với chữ hà 何:sao?  Afar, distant, old, advanced in. 
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4-赮 Hà : màu đỏ ửng ở phương Đông, vốn là chữ Hà 霞. 

5-霞 Hà : Ráng mặt trời hoặc ráng mây mù, trong khoảng trời không thâm 

thấp có khí mù, lại có bóng mặt trời xiên ngang thành các màu rực rỡ, thường 

thấy ở lúc mặt trời mới mọc hay mới lặn gọi là ráng.  Áo mặc nhiều màu sắc 

rực rỡ.  Rosy clouds. 

6-鰕 Hà : cá voi cái lớn; con tôm.  Cũng như Hà 蝦. 

7-騢 Hà : ngựa lông đỏ pha trắng.  Bay. Loài ngựa quý, lông màu đỏ, có 

khoang trắng. 

8-瘕 Hà: , bệnh bón, bệnh hòn, trong bụng tích hòn rắn chắc ở một chỗ gọi là 

Trưng 癥, tán tụ không được gọi là Hà 瘕. Cũng đọc là Gia. Asthma; disease 

of the bowels. 

9-煆 Hà : nóng, khô ráo, đốt.  

10-蕸 Hà : lá sen. 

11-葭 Hà : cỏ lau, cỏ gai. 

 

Biến âm : 

 

-暇 Hạ  : nhàn rỗi. Lúc vô sự. Rỗi rảnh không có việc gì.  Leisure, relaxation, 

spare time. 

-煆 Hạ : hơi lửa lên mạnh, hơi npsng..  Raging fire; to forge, work. 

  

Dị âm : 

 

-假 Giả : không thật. Mượn. Từ giả thiết. Khoan dung. Falsehood, deception; 

vacation. 

-假 Giá : xin về nghỉ ngơi. 
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-假 Cách : đến, tới. 

 

Từ  kép  : 

 

-遐 擧 Hà cử : đi xa. 

-遐 棄 Hà khí : xa bỏ 

-遐龄 Hà linh : cao tuổi, tuổi già. 

-遐邇 Hà nhi : xa gần. 

-遐邇 Hà nhĩ : xa gần. 

-遐福 Hà phúc : điều may mắn to lớn trời cho. Phúc lớn. 

-遐方 Hà phương : phương xa. 

-遐心 Hà tâm : có lòng xa cách. 

-遐想 Hà tưởng : suy nghĩ lan man, tưởng tượng xa xôi. 

-遐疵 Hà tỳ : tỳ vết trên ngọc (ý nói lầm lẫn, sai trái). Kẽ hở, khoảng trống. 

Khuyết điểm. Chỉ vết nhơ, tiếng xấu. 

 

-塅堬 Hà du : vừa xấu vừa tốt, thiện ác lẫn lộn. 

-塅疵 Hà tỳ : lỗi lầm. Điều lầm lỗi của người ta. 

 

-蝦餃 Hà giảo :  há cảo, cũng là thủy giảo 水餃 : sủi cảo. Cũng cùng tên với

餃子 Giảo tử. Món ăn dùng thịt bò, heo, tôm... trộn với củ cải, rau hẹ... làm 

nhân, bọc trong lớp bột mì mỏng theo hình tam giác, rồi đem hấp hoặc chiên. 

-蝦蟆 Hà mô : con ễnh ương. Cũng gọi là cáp mô 蛤蟆. 

-蝦鬚 Hà tu : râu tôm. Cái rèm cửa. 
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-霞帔 Hà bí : áo mặc có nhiều màu sặc sỡ. Cái ấp vai của người phụ nữ 

Trung Quốc thời xưa, như chiếc áo choàng ngắn mặc khi về nhà chồng. 

-霞光 Hà quang : ánh sáng. 

-霞石 Hà thạch : khoáng chất Netelin. 

-霞衣 Hà y : chiếc áo màu đỏ như màu ráng trời. 

 

-暇日 Hạ nhật : lúc không bận có việc gì, ngày rảnh việc.  

 

-白玉微瑕 Bạch ngọc vi hà : viên ngọc trắng có một vết tì nhỏ, chỉ người 

hoàn toàn tố , chỉ có một lỗi lầm nhỏ.. 

 

-崩遐 Băng hà : vua chết. 

-登遐 Đăng hà : Người chết bay lên trời mà đi mất. Lên tiên đi xa. Vua chết. 

-升遐 Thăng hà : bay lên trời. Vua qua đời. Xa lánh trần tục, tĩnh tâm tu đạo. 

 

-告假 Cáo hà : xin nghỉ phép. Cũng đọc là cáo giá. 

 

-紅霞 Hồng hà : ráng đỏ. 

-晚霞 Vãn hà : ráng chiều. 

-雲霞 Vân hà : mây có màu sắc đỏ đẹp. 

-煙霞 Yên hà : khói và ráng chiều. Sương và mây đẹp. Chỉ cảnh đẹp thiên 

nhiên. Chỉ cảnh ở ẩn. 

 

-無暇 Vô hạ : không được rảnh. 
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-寒假 Hàn giá : kỳ nghỉ Đông. 

 

下 Hạ : dưới thấp. Tôi thần. Ở phía sau. Thấp kém. Phần dưới, chỗ 

thấp. Bề dưới, bậc dưới (đối với người trên, cấp trên). Bên, bề, phía, 

phương diện. Trong khoảng (không gian) hoặc lúc (thời gian) nào đó. 

Cái, lần, lượt. Tiếng tự khiêm. Ban bố, truyền xuống. Vào trong, tiến 

nhập. Gửi đi. Đánh thắng, chiếm được. Đối đãi khiêm tốn, hạ mình 

xuống (với kẻ dưới). Chịu được. Below; down; under; underneath; 

lower; inferior bring down; next; latter; second; downward; decend; 

alight; get off; fall; issue; deliver; exit; leave; take away; dismantle; 

unload; finish work; leave off. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 
 

1-吓 Hạ : sợ hết hồn. Trợ ngữ biểu lộ sự kinh ngạc hay than thở. Scare, 

frighten; intimidate . 

2-芐 Hạ : tên một vị thuốc Bắc là Địa Hoàng. 

 

Biến âm : 

-下 Há : xuống. Leo xuống. Rụng rơi. Lui nhường. Đầu hàng. Đánh dẹp bắt 

kẻ khác đầu hàng. 

Từ  kép : 

-下巴 Hạ ba : cầm, hàm. The lower jaw; chin. 

-下泊 Hạ bạc : nơi cuối sông, gần cửa sông nơi mà các thuyền đánh cá về đó 

đậu lại. 
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-下擺 Hạ bãi : vạt dưới, phần dưới cùng vạt áo. The lower hem of a gown; 

jacket or skirt; width of such a hem. 

-下班 Hạ ban : tan tầm, hết giờ làm. Come or go off work; knock off. 

-下半 Hạ bán : nửa dưới, nửa sau. 

-下半身 Hạ bán thân : nửa thân dưới, nửa dưới người. 

-下邊 Hạ biên : phía dưới, bên dưới, kẻ dưới. 

-下輩 Hạ bối : con cháu, thế hệ sau. Future generations; off spring; the 

younger generation of a family. 

-下輩子 Hạ bối tử : kiếp sau. Cũng nói là: “lai thế” 來世, “lai sinh” 來生. 

-下筆 Hạ bút : đặt bút viết. Put a pen to paper; begin to write or paint. 

-下个月 Hạ cá nguyệt : tháng sau, tháng tới. 

-下個星期 Hạ cá tinh kỳ : tuần sau, tuần tới. 

-下疳 Hạ cam : bệnh hoa liễu, bệnh phong tình. 

-下級 Hạ cấp : cấp dưới. Lower level; subordinate. 

-下顧 Hạ cố : đoái nhìn tới kẻ dưới. 

-下肢 Hạ chi : hai chân, chân sau của động vật. lower limbs; legs. 

-下戰書 Hạ chiến thư  : gửi thư khiêu chiến.  

-下詔 Hạ chiếu : ban bố chiếu vua. 

-下屬 Hạ chú : cấp dưới, thuộc hạ. 

-下種 Hạ chủng : gieo hạt giống, gieo trồng. Sow (seeds). 

-下顧 Hạ cố : đoái nhìn tới kẻ dưới. Tiếng khiêm nhường. 
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-下工 Hạ công : tan tầm, thải bớt thợ. Come or go off work; stop work; 

knock off. 

-上腳 Hạ cước : đặt chân; đồ tận dụng; thưởng tiền cho kỹ nữ ca hát. Get a 

foothold; plant one’s foot; leftover bits and pieces. 

-下野 Hạ dã : người đang chấp chính lui về ở ẩn. 

-下面 Hạ diện : phía dưới, phần dưới, phần sau. Cấp dưới. Below; under; 

underneath; next; following; lower level; subordinate. 

-下游 Hạ du : đoạn sông gần ra tới biển. Vùng đất gần cửa sông. Ở vị trí lạc 

hậu. 

-下帷 Hạ duy : buông màn, chỉ việc ở trong nhà dồn sức học tập không để ý 

đến việc bên ngoài. 

-下藥 Hạ dược : dùng thuốc, cho thuốc. Bỏ thuốc độc. Prescribe medicine; 

put in poison. 

-下台 Hạ đài  : bước xuống (đài, bục, sân khấu, sàn đấu). Rớt đài. Rời khỏi 

chức vụ. Gỡ khỏi thế bí, rút lui có trật tự. Step down from the stage or 

platform; fall out of poer; leave office; 

-下蛋 Hạ đản : đẻ trứng. 

-下達 Hạ đạt : truyền đạt mệnh lệnh xuống cấp dưới. Make known to lower 

levels; transmit to lower levels. 

-下等 Hạ đẳng : giáng cấp. Hạng thấp hoặc địa vị thấp kém. Thấp kém dung 

tục, không cao nhã. Low-grade; inferior. 

-下頭 Hạ đầu : phía dưới, ở dưới. Below; under; underneath; lower level; 

subordinate. 

-下第 Hạ đệ : bậc dưới. Ngày xưa đây là chữ chỉ người thi rớt. 

-下地 Hạ địa : ra đồng làm việc. Xuống giường. Go to the field; leave a 

sickbed. 
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-下店 Hạ điếm : vào nghỉ nhà trọ. 

-下碇 Hạ đính : bỏ neo. Cặp bến. Cast anchor. 

-下定 Hạ định: đưa lễ vật đến nhà gái xin làm lễ hỏi. 

- 下毒藥 Hạ độc dược : bỏ thuốc độc. 

- 下毒手 Hạ độc thủ : giở ngón độc ác. Srike a vicious blow; lay murderous 

hands sb. .  

- 下家 Hạ gia : nhà dưới. Nhà tôi, gia đình tôi (biểu ý khiêm tốn. 

-下價 Hạ giá : giá rẻ. 

-下嫁 Hạ giá : con gái nhà quyền quý lấy chồng nghèo khổ ở cấp bậc thấp 

kém. 

-下江 Hạ giang : vùng hạ lưu sông Trường giang. Lower reachs of the 

Changjiang River. 

-下降 Hạ giáng : hạ xuống. Giảm xút, hạ thấp. Descend; go to come down; 

drop; fall; decline. 

-下界 Hạ giới : thế gian, thế giới loài người. The world of mortals; the world 

of man. 

-下海 Hạ hải : thuyền chài ra khơi đánh cá. Đi biển. Go to sea; put out to sea. 

-下頷 Hạ hạm : cái cằm 

-下限 Hạ hạn : thời hạn trễ nhất. Lower limit;prescribed minimum; floor 

level; floor. 

-下行 Hạ hành : hướng về xuôi. Thuyền bè đi từ thượng lưu xuống hạ lưu 

của con sông. Công văn từ cấp trên chuyển xuống cấp dưới. 

-下懷 Hạ hoài  : nguyện vọng của mình. One’s heart’s desire. 

-下囘 Hạ hồi : lớp tuồng sau. Đoạn sau. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=下
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-下弦 Hạ huyền : ngày 22 hoặc 23 âm lịch, từ đó tới cuối tháng mặt trăng 

hình như vòng cung. Trăng lưỡi liềm. Last quarter; third quarter. 

-下鄉 Hạ hương : xuống làng, xuống nông thôn. Go to the countryside. 

-下氣 Hạ khí : thái độ cung thuận, bình tâm tĩnh khí. Dằn khí tức xuống. 

Đông y chỉ đánh rắm. 

-下欠 Hạ khiếm : còn thiếu, còn nợ. Still owing; a sum still owing. 

-下課 Hạ khoá  : tan lớp, hết giờ học. Get out of class; finish class. 

-下款 Hạ khoản : tên người ghi trên thư hoặc tranh vẽ. Chữ ký. Name of the 

donor (as inscribed on a painting or a calligraphic scroll. 

-下邽 Hạ khuê : tên một huyện nay thuộc thành phố Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây 

của Trung Quốc. 

-下去 Hạ khứ  : đi xuống. Go down; descend;  go on ;continue. 

-下勁 Hạ kình : gắng sức. 

-下棋 Hạ kỳ : đánh cờ, chơi cờ. Play chess; have a game of a chess. 

-下落 Hạ lạc :  tăm tích, tăm hơi. Xuống, hạ xuống. Whereabouts; drop; fall. 

-下來 Hạ lai  : xuống. Come down. 

-下吏 Hạ lại : quan nhỏ. 

-下令 Hạ lệnh : ra lệnh. Give orders; order. 

-下聯 Hạ liên : vế sau, vế dưới của câu đối. The second line of a couplet. 

-下列 Hạ liệt : kể sau, như sau, dưới đây. Listed below; following. 

-下流 Hạ lưu : phần của dòng sông gần cửa sông, hạ du. Chỉ con cháu, hậu 

bối. Dòng cuối, mạt lưu. Chỗ xấu xa, ô trọc. Hèn mọn, đê tiện. Chỉ người địa 

vị thấp hèn. Hạng kém, hạ phẩm. Thô bỉ, đáng khinh. Trôi về hướng thấp. 

Lower reaches (of a river); low-down; mean; obscene; dirty. 
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-下馬 Hạ mã : xuống ngựa. Thủ tục ngày xưa khi cưỡi ngựa qua các nơi như 

chùa, đền, miếu đều phải xuống ngựa để tỏ lòng kính phục. Get down from a 

horse; dismount from a horse; discontinue (a project). 

-下命令 Hạ mệnh lệnh : truyền mệnh lệnh. 

-下奶 Hạ nãi : thúc sữa (để có sữa cho con bú). 

-下議院 Hạ nghị viện : tên một cơ quan lập pháp trong chế độ dân chủ, gồm 

các đại biểu trực tiếp của dân chúng các địa phương. 

-下午 Hạ ngọ : lúc sau trưa, từ mười hai giờ tới chiều. 

-下獄 Hạ ngục : bắt bỏ vào nhà giam. Throw into prison; imprison. 

-下元 Hạ nguyên : một tên chỉ ngày rằm tháng 10 âm lịch. 

-下痿 Hạ nuy : chân bị bại liệt. 

-下凡 Hạ phàm : thần tiên giáng xuống trần thế. (of gods or immotals) 

descend to the world. 

-下品 Hạ phẩm : hàng hoá loại xấu, rẻ tiền. Low-grade; inferior. 

-下飰(飯)Hạ phạn : món ăn, món ăn thích hợp để ăn với cơm. Go with rice; 

go well with rice.  

-下風 Hạ phong : phía dưới chiều gió. Lép vế, thế bất lợi. Thế kém. 

Leeward; disadvantagegeous position. 

-下放 Hạ phóng : trao quyền cho cơ quan cấp dưới. Đưa xuống làm việc ở 

cấp dưới. Transfer to a lower level; transfer to work at the grass-roots level or 

to do manual labour in the countryside or in a facrory. 

-下房 Hạ phòng : nhà dưới, nơi ở của người giúp việc. 

-下官 Hạ quan : quan nhỏ, tiểu quan. Quan lại cấp dưới, hạ liêu. Quan lại tự 

xưng (khiêm từ). Tiếng dùng để tự xưng. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8B
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-下國 Hạ quốc : lời nói khiêm tự xưng nước mình. Nước nhỏ. Nước chư hầu, 

nước lệ thuộc nước khác. Thiên hạ.  

-下跪 Hạ quỵ : quỳ xuống. Kneel down; go down on one’s knees. 

-下策 Hạ sách : lối làm kém nhất. (mưu mẹo, sách lược). A bad plan; an 

unwise decision; the worst thing to do; a stupid move. 

-下梢 Hạ sao : cuối chót, kết cục. 

-下士 Hạ sĩ : sĩ quan cấp thấp. Tên một cấp bậc trong hang binh sĩ. 

-下生 Hạ sinh : sinh ra, ra đời.  

-下士 Hạ sĩ : quan cấp dưới. Corporal; petty officer second class; petty 

officer third class. 

-下載 Hạ tải : lấy xuống, danh từ tin học , download. 

-下塟 Hạ táng : chôn, cùng nghĩa với Hạ huyệt 下穴. 

-下層 Hạ tằng : tầng dưới, cấp dưới. Hạ lưu, hạ đẳng. Lower levels; lower 

strata. 

-下城 Hạ thành : đánh chiếm được thành trì của đối phương. 

-下操 Hạ thao : tập luyện; hết giờ tập luyện. Have drills; finish drilling. 

-下榻 Hạ tháp : nghỉ tại, trọ tại, lưu tại. 

-下身 Hạ thân : phần dưới của thân thể. Cái quần. The lower part of  the 

body; private parts; trousers. 

-下臣 Hạ thần : tiếng tự xưng của vị quan với vua. 

-下剩 Hạ thặng : thừa dư, còn lại. Be left.  

-下世 Hạ thế : chết, mất, từ trần. Kiếp sau, lai sinh. Đời sau, thế hệ sau. 

Xuống trần gian. Nhân gian, cõi đời, hạ giới. Cõi âm, địa ngục. 
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-下帖 Hạ thiếp : gửi thiếp mời. 

-下壽 Hạ thọ : sống lâu 60 tuổi gọi là Hạ thọ 下壽. 70 tuổi là Trung thọ 中

壽, 80 tuổi là Thượng thọ 上壽. 

-下土 Hạ thổ : đại địa, mặt đất. Thiên hạ. Đất thấp. Khu đất xa xôi. Để xuống 

đất, chôn xuống đất, mai táng. 

-下手 Hạ thủ : bắt tay vào làm, ra tay. Put one’s hand to; start; set about; set 

to; right-hand seat 

-下書 Hạ thư : đưa thư, chuyển thư, phát thư. Deliver a letter. 

-下乘 Hạ thừa  : tầm thường, kém cỏi. Tiểu thừa của Phật giáo. 

-下水 Hạ thuỷ :  việc đem (đưa) thuyền xuống nước sau khi đóng xong trên 

bờ. Làm chuyện xấu. Thuyền chạy xuôi dòng. Bộ đồ lòng của gia súc. Enter 

the water; be launched; take to evildoing; fall into evil ways; downriver; 

downstream. Offal. Sewer. 

-下水道 Hạ thuỷ đạo  : cống rãnh, đường cống thoát nước. 

-下船 Hạ thuyền : xuống thuyền. Lên bờ. Go ashore; disembark. 

-下屬 Hạ thuộc : nhân viên dưới quyền. Subordinate. 

-下作 Hạ tác : đê tiện, hèn hạ. Trợ thủ. Low-down; mean; obscene; dirty; 

greedy; gluttonous. 

-下賤 Hạ tiện : hèn hạ, thấp hèn. Low; mean; degrading. 

-下焦 Hạ tiêu : phần bụng dưới. The part of the body cavity below the 

umbilicus, housing the bladder, kidneys and bowels. 

-下情 Hạ tình : tình hình bên dưới. 

-下鑽 Hạ toản : khoan lỗ. Run the drilling tool into the well. 

-下沈 Hạ trầm : chìm, lún xuống. Sink; subside; submerge. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=下
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-下裝 Hạ trang : cởi bỏ trang phục diễn xuất. Remove theatrical makeup and 

costume. 

-下場 Hạ tràng  : lui vào, thối tràng.  Tiêu vong. Kết cục. Tỉ dụ thoát khỏi 

tình cảnh khó xử. Ra tham dự một hoạt động nào đó, xuất tràng. Vào trường 

thi (thời đại khoa cử). Xuống bậc thấp, hạ vị. Go off stage; exit, leave the 

playing field. End; fate. 

-下箸 Hạ trứ : cầm đũa. 

-下墜 Hạ truỵ : sa xuống. straining (at stool); tenesmus. 

-下場 Hạ trường : số phận cuối cùng, kết cục. Vào trường dự thi. Diễn viên 

đời khỏi sân khấu. Go off stage; exit; leave the playing field. End; fate. 

-下旬 Hạ tuần : mười ngày cuối tháng âm lịch. The last ten days period of a 

month. 

-下旋 Hạ tuyền : xoáy xuống. (tennis ball) underspin; backspin. 

-下賜 Hạ tứ : ban cho kẻ dưới. Lời nói khiêm khi nhận vật gì của người khác 

cho mình. 

-下子 Hạ tử : lần, cái, lượt. 

-下晚兒 Hạ vãn nhi : chiều tà. 

-下文 Hạ văn : câu dưới, đoạn dưới. What follws in the passage; paragraph, 

article, etc.; later development; outcome; sequel. 

-下問 Hạ vấn : thỉnh giáo kẻ dưới mình (về tuổi tác, học vấn, địa vị...).  

-下雨 Hạ vũ : mưa nhiều. 

-下齒 Hạ xỉ : răng ở hàm dưới. 

-下處 Hạ xứ : nơi tạm trú, quán trọ. Temporary lodging during a trip. 

-下雨 Há vũ : mưa rơi.  

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=下
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-下網捕魚 Hạ võng bộ ngư : bỏ lưới xuống bắt cá. 

 

-下山 Há sơn : xuống núi.  

-下樓 Há lâu  : xuống lầu.  

-下旗 Há kì : cuốn cờ.  

-下帷 Há duy : cuốn màn. 

 

-不戰而下 Bất chiến nhi hạ : không đánh mà thắng. 

-不下 Bất hạ : không dưới, không ít hơn. Không kém, không thua gì. Không 

nổi, không được. 

-不下于 Bất hạ vu : không ít hơn, không dưới. 

-陛下 Bệ hạ : tiếng tôn xưng vua. Thời cổ quan hoặc dân không được trực 

tiếp tâu với vua, mà phải nhờ vị cận thần ở dưới thềm vua tâu lại. 

-部下 Bộ hạ : người thuộc cấp, người ở dưới quyền. 

-閣下 Các hạ : ở dưới đài các. Tiếng tôn xưng người trên. 

-以下 Dĩ hạ : trở xuống. Ở sau đây (tiếng Pháp: en-dessous, ci-après). 

-帶下 Đái hạ : Bệnh đàn bà, tức bệnh ra huyết trắng. Còn gọi là Bạch đái hạ. 

-低下 Đê hạ : thấp, dưới mức bình thường (số lượng, trình độ...). Kém, thấp 

hèn, đê tiện (địa vị, đạo đức, tư tưởng...). 

-底下人 Để hạ nhân : kẻ thấp hèn. 

-地下 Địa hạ : dưới mặt đất. Hoạt động bí mật, không công khai hoặc bất 

hợp pháp.  

-殿下 Điện hạ : tiếng tôn xưng Thái tử và các Hoàng tử Vương hầu. 
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-汗下 Hãn hạ : đổ mồ hôi, chỉ sự sợ hãi hoặc hổ thẹn. 

-有兩下子 Hữu lưỡng hạ tử : có thật tài hoặc bản lĩnh. 

-林下 Lâm hạ : Vùng rừng núi . Vùng thôn quê hẻo lánh. Nơi ở ẩn, nơi cáo 

quan về nghỉ. 

-樓下 Lâu hạ : tầng dưới, nhà dưới, dưới lầu, tầng chệt. 

-門下 Môn hạ : kẻ dưới quyền. Kẻ ăn ở trong nhà. 

-沒下梢 Một hạ sao : tỉ dụ không có kết quả tốt đẹp. Cũng viết là một hạ 

sao 沒下稍. 

-目下 Mục hạ  : bây giờ, hiện tại. 

-目下無人 Mục hạ vô nhân : dưới mắt không người, chỉ sự khinh người, tự 

phụ, kiêu ngạo, tự kiêu. 

-言下之意 Ngôn hạ chi ý : hàm ý trong lời nói. 

-月下 Nguyệt hạ : dưới trăng. 

-月下美人 Nguyệt hạ mỹ nhân : cây hoa quỳnh. 

-放下 Phóng hạ : thả xuống. Ném xuống phía dưới. 

-瓜田李下 Qua điền lý hạ : ruộng dưa và dưới cây mận, chỉ nơi dễ bị nghi 

ngờ. Cẩn thận trọng cũng như đi ngang ruộng dưa mà cúi xuống sửa giày sẽ bị 

nghi là ăn cắp dưa, đi ngang dưới cây mận mà đưa tay sửa mũ sẽ bị nghi là ăn 

cắp mận. 

-卸下 Tá hạ : cởi ra, tháo ra.  

-在下 Tại hạ : người ở chức vị thấp tự xưng. Sau thường dùng làm tiếng tự 

xưng khiêm nhường. 

-心下 Tâm hạ : trong lòng 
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-膝下 Tất hạ : dưới gối. Tiếng dùng để gọi cha mẹ với lòng kính trọng ( vì 

con thì khi được cha mẹ gọi tới, sẽ quỳ trước mặt cha mẹ ). 

-城下 Thành hạ : ở dưới chân bức thành. 

-塌下 Tháp hạ : đổ xuống, đổ sụp xuống. 

-臣下 Thần hạ : kẻ bề tôi ở dưới. Tiếng vị quan tự xưng trước vua. 

-天下 Thiên hạ : dưới trời. Dưới gầm trời. Chỉ mọi người ở đời. Phiếm xưng 

toàn thế giới. 

-時下 Thì hạ : trước mắt, hiện giờ. 

-手下 Thủ hạ : dưới tay, chỉ kẻ dưới quyền. 

-取下 Thủ hạ : lấy thái độ cung thuận để nghênh hợp người khác. 

-垂下 Thùy hạ : rủ xuống. 

-屬下 Thuộc hạ : kẻ tay chân, người để sai khiến. Người dưới quyền. 

-上下 Thượng hạ, Thướng há : lên cao xuống thấp. Tăng giảm. Phiếm chỉ 

hai phương hướng đối nhau. Khoảng chừng, xấp xỉ. Sai biệt không đáng kể. 

Công sai, nha dịch. Dùng để hỏi tên húy của người đã qua đời hoặc của nhà tu 

Phật. 

-上下文 Thượng hạ văn : văn cảnh, ngữ cảnh. 

-坐下 Tọa hạ : ngồi xuống. 

-治下 Trị hạ : cai trị nhân dân. Trong phạm vi quản hạt cai trị. Sĩ dân đối với 

quan địa phương tự xưng. 

-擲下 Trịch hạ : ném xuống, gieo xuống. 

-撤下 Triệt hạ : phá bỏ hết, phá tan hết, tiêu diệt hết. 

-足下 Túc hạ : dưới chân, bước chân. Ngày xưa, bậc dưới đối với bậc trên 

hoặc những người ngang vai kính xưng với nhau dùng từ túc hạ. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=時
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=時
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-松下 Tùng hạ : Matsushita (một công ty điện tử của Nhật Bản). 

-舍下 Xá hạ : nhà tôi. Tiếng dùng để chỉ căn nhà mình ở, khi nói với người 

khác. 

-咽下 Yến hạ : nuốt xuống. 

 

夏 Hạ : mùa hè, lịch tây định từ 6 tháng 5 đến 8 tháng 8 là mùa hè, 

lịch ta định tháng 4, 5, 6 là mùa hè. To lớn. Nhà to. Một tên thời xưa 

chỉ nước Trung Hoa. Nhà Hạ, vua Võ 禹 chịu ngôi vua của vua 

Thuấn 舜 truyền cho gọi là nhà Hạ (2205-1766 trước C.N.). Họ Hạ.  

Summer; an ancient name for China; the Xia Dynasty (16century 

B.C); a surname. 

Đồng âm khác nghĩa : 

1-廈 Hạ : nhà ở, gọi chung là nhà ở. Cửa nhà cao lớn. A tall building; 

mansion, rear annex; lean to. 

2-嗄 Hạ : biểu thị nghi vấn hoặc để hỏi ngược trở lại. Sao thế ?  Tiếng khàn 

khàn. Tục dùng làm tiếng giúp lời. Như ta hát bài ha hời hơi. Ah (exclamatory 

part). Variant of, interjection expressing; doubt or requiring answer; Eh ?; 

what ?; to show realization; to stress. 

 

Dị  âm : 

 

-嗄 Chới : nghẹn lời. Khản tiếng. 

-嗄 Sá: khản tiếng (dè). Hoarse. 

Từ  kép : 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=禹
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=舜
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-夏布 Hạ bố : vải làm bằng sợi gai. Grass cloth; grass linen. 

-夏至 Hạ chí : đó là ngày 21 hoặc 22 tháng 6 dương lịch, ngày dài nhất trong 

năm. The Summer Solstice. 

-夏侯 Hạ Hầu : họ Hạ Hầu. A surname. 

-夏候鳥 Hạ hậu điểu : loài chim bay đổi mùa vào mùa hè, loài chim di cư 

vào mùa hè. Summer resident; summer bird. 

-夏曆 Hạ lịch : lịch của nhà Hạ, lấy tháng Dần làm tháng Giêng, đó là âm 

lích ta dùng bây giờ. The traditional Chinese calendar; the lunar calendar. 

-夏令 Hạ lịnh : mùa hè. Thời tiết mùa hè. Summer; summertime; summer 

weather. 

-夏糧 Hạ lương : lương thực vụ chiêm, thóc vụ chiêm. Summer grain crops. 

-夏眠 Hạ miên : giấc ngủ mùa hạ của loài động vật. Aestivation. 

-夏日 Hạ nhật : ngày hè. Ban ngày mùa hè. Mặt trời mùa hè. Tỉ dụ thái độ 

nghiêm khắc. 

-夏季 Hạ quý : mùa hè. Summer. 

-夏屋 Hạ ốc : ngôi nhà lớn. 

-夏天 Hạ thiên : mùa hè, ngày hè, mùa nực. Summer. 

-夏收 Hạ thu : việc gặt hái vụ chiêm. Hoa màu thu hoạch trong vụ hè. 

Summer harvest. 

-夏暑 Hạ thử : nắng mùa hè, 

-夏節 Hạ tiết : khí trời mùa hè. Chỉ tết Đoan Ngọ (ngày mồng 5, tháng 5 âm 

lịch).  

-夏裝 Hạ trang : quần áo mặc mùa hè. Summer clothing; summer wear. 

-夏耘 Hạ vân : làm cỏ mùa hè. 
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-夏雨 Hạ vũ : mưa mùa hè. 

-夏雨雨人 Hạ vũ vũ nhân : mùa hạ mưa xuống đúng khi dân đang mong 

đợi. Tỉ dụ ân huệ ban ra đúng thời giúp dân. 

-夏衣 Hạ y : quần áo mặc mùa hè. Summer clothing; summer wear. 

 

-半夏 Bán hạ : tên loại cây (pinelta ternata), rễ dùng làm vị thuốc. Cũng gọi 

là hòa cô 和姑. The tuber of pinellia (Pinellia ternata). 

大廈 Đại hạ : Large building; mansion. 

-華夏 Hoa hạ : tên gọi nước Trung Hoa thời cổ. 

-立夏 Lập hạ : tên thời tiết, chỉ thời gian thật sự bắt đầu mùa hè, vào khoảng 

ngày 6 hoặc 7 tháng 5 dương lịch. 

-孟夏 Mạnh hạ : tháng thứ nhất của mùa hè, tức tháng tư âm lịch. 

-染夏 Nhiễm hạ : nhuộm năm màu.  

-季夏 Quý hạ : cuối mùa hè, tức tháng sáu âm lịch. 

-初夏 Sơ hạ : lúc bắt đầu mùa hè, tức tháng 4 âm lịch. 

-殘夏 Tàn hạ : cuối mùa hè. 

-仲夏 Trọng hạ : giữa mùa hè. 

-穾夏 Yểu hạ : ngôi nhà mái lợp nhiều lớp, từng có nhiều lớp, để ở vào mùa 

đông cho ấm. 

 

-高樓大廈 Cao lâu đại hạ : lầu cao nhà lớn. 

-大廈 Đại hạ : dinh thự, lâu đài. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=和
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=和
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9F%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9F%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AB%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AB%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
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-五角大廈 Ngũ giác đại hạ : tòa nhà tọa lạc tổng bộ quốc phòng Mỹ quốc, 

tức American Pentagon. Cũng gọi thay cho Bộ quốc phòng Mỹ quốc. 

-前廊後廈 Tiền lang hậu hạ : hành lang trước mái hiên sau. Mái hiên cao ở 

mặt sau nhà. 

 

郝 Hác : tên một làng đời Hán, nay thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung 

Quốc. Họ Hác. A surname. 

Biến  âm : 

-哧 Hách : tiếng cười khanh khách. Chữ viết tắt của chữ Hách 嚇. Sound of 

giggling 

-赩 Hách : đỏ quá, đỏ khé, núi trọc không có cây cối gọi là hách. Red; scarlet. 

-赫 Hách : lửa đỏ; đỏ ửng; hừng hực. Sáng rõ, chói lọi. Chiếu sáng. Giận dữ. 

Doạ nạt. Nổi giận, nổi giận quát lên. Lớn lao, lừng lẫy. Hiển hách, rõ ràng. 

Làm cho người ta hoảng sợ. Cùng nghĩa với chữ Hách 嚇 . Họ người. 

Conspicuous; grand; Hertz; a surname. 

-嚇 Hách : dọa nạt, nạt nộ, doạ dẫm. Cự lộn với người khác bằng lời nói. 

Hoảng sợ, kinh hãi. Biểu thị kinh hãi hay trầm trồ (khen ngợi). Biểu thị không 

vừa lòng hoặc nghi vấn. To frighten; to startle; to scare. Intimidate. 

 

Dị  âm : 

 

-郝 Thích : cày ruộng. 

-赤 Thích : trừ bỏ. 

-赤 Xích: đỏ. Trung thành, hết lòng. Hết sạch không còn gì. Cởi trần. Mỉa 

mai, chỉ trích. Sắc đỏ là sắc rực rỡ nhất, Trần trụi, trống không. Để trần 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%89%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%89%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%8C
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=嚇
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truồng. Giết sạch. Ngày xưa xích 赤 là màu của phương nam, sau chỉ phương 

nam. Họ Xích. Red; loyal; sincere; single-hearted; bare, naked. 

Từ  kép : 

-赫赫 Hách hách :  dáng hiển hách, chói lọi lừng lẫy. Khô khan nóng nực. 

Illustrious; very impressive. 

-赫帟 Hách dịch : vẻ dữ dằn khiến người khác sợ. Làm ra vẻ oai nghiêm, lên 

mặt với người khác. 

-赫然 Hách nhiên : giận dữ đáng sợ.bỗng nhiên, bỗng đâu, bỗng chốc, thình 

lình. Impressively; awesomely; terribly (angry) 

-赫怒 Hách nộ : giận dữ. 

-赫呢 Hách nê(sất) : giận dữ quát mắng. 

-赫茲 Hách tư : sóng Hertz (vật lý). 

 

-嚇嚇 Hách hách : tiếng cười. 

-嚇唬 Hách hổ : doạ dẫm, làm cho khiếp sợ. Frighten; scare; intimidate. 

-嚇人 Hách nhân :   doạ dẫm làm cho người ta kinh sợ, làm cho người ta sợ 

hãi.  To frighten people; frightening, terrible, horrible. 

 

-赩翕 Hách hấp : hưng thịnh, nhiều.  

-赩屴 Hách lực : cao chót vót. 

 

-震赫 Chấn hách : hiển hách, lừng lẫy. Làm cho kinh sợ. 

-暵赫 Hán hách : nắng gắt, như thiêu đốt. 

 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=赤
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=赩
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=赩
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=赩
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=赩
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-恫嚇 Đỗng hách : threaten; intimidate. 

-驚嚇 Kinh hách : hoảng sợ. frighten; scare. 

-恐嚇 Khủng hách : threaten; intimidate. 

-威嚇 Uy hách:  intimidate; threaten; bully. 

 

-鍾郝 Chung hác : Ðời nhà Tấn có vợ Vương Hồn là Chung Thị, vợ Vương 

Trạm là Hác Thị, hai chị em dâu ăn ở với nhau rất là nết na hòa thuận, vì thế 

nên khen đàn bà có đức hạnh gọi là  Chung hác 鍾郝. 

 

 

鶴 Hạc : chim hạc, sếu. Họ Hạc. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

-鷽 Hạc : chim khách rừng, bồ các rừng. Còn gọi là san thước 山鵲. 

 

Từ kép : 

 

-白鶴 Bạch hạc : chim hạc trắng. 

-琴鶴 Cầm hạc : đàn cầm và con chim hạc. Người xưa thường mang theo 

đàn và chim hạc, bày tỏ lòng thanh cao, liêm khiết. 

-孤雲野鶴 Cô vân dã hạc : mây đơn hạc nội. Tỉ dụ người ở ẩn, nhàn dật tự 

tại, không cầu danh lợi. 

-野鶴 Dã hạc : chim hạc ở đồng. Tỉ dụ người ở ẩn. 

-鶴髪 Hạc phát : tóc trắng như lông chim hạc. Chỉ tuổi già. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B1%B1
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B1%B1
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%99%BD
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%99%BD
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-鶴膝 Hạc tất : trong thể phú, câu gồm 3 đoạn, hình dáng như chân chim hạc, 

có hai ống chân và đầu gối ở giữa thì gọi là Câu Hạc tất, tức Gối hạc. 

-鶴壽 Hạc thọ : sống lâu, trường thọ. Hạc sống lâu, nên thường dùng hạc 

thọ 鶴壽 làm lời chúc thọ.  Tương tự: quy niên 龜年. 

-化鶴 Hóa hạc : hóa thành hạc tiên. Sau dùng để tỉ dụ sự chết, khứ thế.  Cũng 

nói là hóa hạc tây quy 化鶴西歸, hạc hóa 鶴化. 

-跨鶴 Khóa hạc : cưỡi hạc lên tiên, ý nói chết. 

 

 

赫 Hách : đỏ ửng,nổi giận; rõ rệt, hiển hách. Sáng rõ, chói lọi. Lẫy 

lừng, uy thế lớn lao. Dọa nạt. Họ Hách. 

 
Đồng âm khác nghĩa :  
 

1-嚇 Hách : dọa nạt, đe dọa. Dùng miệng lưỡi mà chống cự lại kẻ khác. Rất 

sợ hãi. Doạ, doạ dẫm, làm cho khiếp sợ. Biểu thị kinh hãi hay trầm trồ (khen 

ngợi). 

2-赩 Hách : núi chọc, đỏ chóe, đỏ rực. 

 

Từ kép : 
 

-赫弈 Hách dịch : vẻ dữ dằn khiến người khác sợ. Ta còn hiểu là làm vẻ oai 

nghiêm, lên mặt với người khác. 

-赫然 Hách nhiên : giận dữ, thịnh nộ. Làm cho người ta kinh sợ. Lừng lẫy, 

tiếng tăm vang dội. Hưng thịnh, hiển hách. 

- 赫然大怒 Hách nhiên đại nộ : đùng đùng nổi giận. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%B6%B4
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%B6%B4
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%BE%9C
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%BE%9C
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8C%96
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8C%96
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A5%BF
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A5%BF
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%B6%B4
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%B6%B4
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B5%AB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B5%AB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A7
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-赫茲 Hách tư : Vật lí học : đơn vị tần số Hertz. Tên nhà vật lí học người 

Đức: Heinrich Rudolf Hertz. 

  

-嚇唬 Hách hách : dọa nạt, làm cho sợ.  

 

- 赩翕 Hách hấp : hưng thịnh, nhiều. 

- 赩屴 Hách lực : cao chót vót. 

 

 

-震赫 Chấn hách : hiển hách, lừng lẫy. Lừng lẫy khắp nơi. Làm cho kinh sợ. 

-暵赫 Hán hách : nắng gắt như thiêu đốt. 

-顯赫 Hiển hách : rực rỡ, rạng ngời. Vẻ vang, đâu đâu cũng nghe danh. 

-烜赫 Huyễn hách : thanh thế lớn. 

- 聲勢赫赫 Thanh thế hách hách : thanh thế lớn lao. 

 

-震嚇 Chấn hách : dọa nạt, đe dọa. 

-恫嚇 Đỗng hách : hăm dọa, đe dọa, uy hiếp. 

-恐嚇 Khủng hách : đe dọa, uy hiếp, hăm dọa. 

- 驚嚇 Kinh hách : hoảng sợ. 

 

唬Hách : dọa, hù, làm cho sợ. Sợ hãi. 

 

-虩 Hách : rất sợ hãi. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B5%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B5%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B5%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B5%A9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%81%B2
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%81%B2
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B5%AB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B5%AB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A9%9A
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A9%9A
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-諕 Hách : lừa dối, lừa đảo. 

 

Từ kép :  

 

- 瞞神諕鬼 Man thần hách quỷ : lừa gạt quỷ thần. 

 

 

孩 Hài : trẻ con. Trẻ con cười. Coi như con trẻ. Yêu thương, vỗ về. 

Họ Hài. Child 
 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-骸 Hài : xương đùi, hình hài. Xương chân (từ đầu gối trở xuống).  Phiếm 

chỉ xương, xương người. Chỉ chung thân thể. Bones of the body; skeleton; 

body. 

2-頦 Hài : dưới cằm. Cái hàm, phần dưới má. 

 

Biến âm : 

 

-駭 Hãi : kinh sợ, giật mình. Chấn động, náo loạn, quấy rối. Be astonished; be 

shocked. 

-核 Hạch : hột, hạt. Hạch nhân, hạt nhân. Hoa quả có hạt như đào, mận  mơ . 

. . Xét, kiểm tra, đối chiếu, khảo sát. Chân thực. Cái hạch : hột tròn cứng nổi 

trong cơ thể. Seed, kernel, core, nut; atom. 

-劾 Hặc: hạch tội. Examine into, impeach, charge. 

 

Dị âm :  

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9E%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9E%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AB%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AB%95
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-賅 Cai : bao gồm. Đầy đủ, hoàn bị.  Prepared for; inclusive. 

-陔 Cai : thềm. Cấp, bậc, tầng. Đất cao ở trong ruộng.  A step, a terrace, a 

grade a ledge. 

-垓 Cai : giới hạn, bực thềm. Số đếm : cai bằng một trăm triệu.  Far and 

remote places; wilds beyound the frontier. Border, boundary, frontier. A 

hundred million. 

-亥 Hợi : chi cuối cùng trong 12 chi.  The last of the twelve Earthly Branches. 

-胲 Hợi : Chất Hydroxylamine.  (Chem) Hydroxylamine. 

-氦 Hợi :  chất khí He1ium, ký hiệu He. (Chem) Helium, He. 

-咳 Khai, khải, khái : ho. Cough. 

-欬 Khái : ho; tiếng cười. Cough; sound of laughter. 

-刻 Khắc : lấy dao chạm trổ vào vật gì. Ngày xưa dùng cái gáo đồng, giữa 

đục một lỗ để nước dần dần nhỏ xuống, để định thời giờ.  Carve; engrave a 

quarter of an hour; moment; cutting; penetrating; in the highest degree; ser a 

time limit. 

 
 

Từ kép : 

 

-孩提 Hài đề :  trẻ con khoảng 2, 3 tuổi.  Infancy. 

-孩童 Hài đồng : trẻ thơ. Cũng gọi là: “tiểu hài” 小孩, “nhi đồng” 兒童 

-孩兒 Hài nhi : trẻ thơ, trẻ sơ sinh. Tiếng xưng hô của cha mẹ đối với con 

cái, hoặc của người nhiều tuổi (trưởng bối 長輩) đối với người ít tuổi (vãn bối 

晚輩). Tiếng tự xưng của trai gái đối với cha mẹ hoặc của người ít tuổi đối với 

người nhiều tuổi. 

-孩蟲 Hài trùng : ấu trùng, con trùng nhỏ (mới sinh). 

javascript:animation('8cc5');
javascript:animation('9654');
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%95%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%95%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%99%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%99%9A
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-孩子 Hài tử : đứa trẻ, trẻ con. Chỉ người vị thành niên. 

 

-骸骨 Hài cốt : bộ xương người chết. Skeleton. Human bones. 

 

-駭機 Hãi cơ : tên bắn ra chớp nhoáng không kịp đề phòng. 

-駭殫 Hãi đạn : hoảng sợ. 

-駭汗 Hãi hãn : sợ toát mồ hôi. 

-駭然 Hãi nhiên : sợ lắm, ngạc nhiên, ngơ ngác, lấy làm lạ. Gasping with 

astonishment; struck dumb with amazement. 

-駭怪 Hãi quái : kinh sợ lạ lùng. 

 

-劾狀 Hặc trạng : tờ văn hạch tội. 

-亥時Hợi thì : giờ Hợi là từ 9 đến 11 giờ đêm. the period of the day from 9 

p.m. to 11 p.m.. 

 

 

-嬰孩 Anh hài : trẻ con, trẻ thơ. Tỉ dụ tuổi nhỏ, niên ấu. Cũng gọi là: anh 

nhi 嬰兒, hài đồng 孩童.  

 

-女孩 Nữ hài : đứa bé gái. 

-小孩 Tiểu hài : đứa bé, đứa trẻ, bé con. 

 

-遺骸 Di hài : thân thể còn lại, chỉ bộ xương người chết. 

-形骸 Hình hài : thân thể, thân xác. Phần nhìn thấy được của con người. 

-六骸 Lục hài : đầu mình chân tay. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AC%B0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AC%B0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AD%A9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AD%A9
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-殘骸 Tàn hài : tàn tích, phế tích, mảnh vỡ. 

- 屍骸 Thi hài : xác chết. 

 

-震駭 Chấn hãi : sợ hãi. Cũng như chấn cụ 震懼. 

-驚駭 Kinh hãi : hoảng sợ,  rất sợ. Frightened; panic-stricken. 

-惊駭 Kinh hãi : sợ, hãi, giật mình, khủng khiếp. Frightened; panic-stricken. 

 

-剋核 Khắc hạch  : xét nghiệt. 

-總核 Tổng hạch :  tính gộp, cùng nghĩa với chữ hạch 覈. 

 

-彈劾 Đàn hặc : hạch hỏi, kể tội, hạch hỏi việc lầm lỗi.   Impeach (a public 

official). 

 -参劾 Sam hặc : bàn hặc (dự vào việc hặc tội người khác).  

-自劾 Tự hặc : làm quan có lỗi tự thú tội mình. 

 

-九陔 Cửu cai : chín tầng trời.  

-九垓 Cửu cai : chỗ đất bỏ hoang xa ngoài chín châu. 

-垓埏 Cai duyên : chỗ đất rộng ở ngoài hoang xa. 

-尸骸 Thi hài : xác chết.  

-遺骸 Di hài : xác chết để lại. Remains of the dead. 

 

 

 

海 Hải : bể, biển. Nước biển. Hồ lớn trong đất liền. Bể, cái chỗ trăm 

sông đều đổ nước vào. Lĩnh vực rộng lớn. Họ Hải. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B1%8D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B1%8D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%9C%87
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%9C%87
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=九
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=九
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=九
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Đồng âm khác nghĩa : 
 

-嗨 Hải : biểu thị thương cảm, oán tiếc, ngạc nhiên. Tán thán từ đầu câu, biểu 

lộ sự hối hận. 

 

Từ kép : 

 

-海鷗 Hải âu : con cò biển, mỏ khoằm mà cứng, lông trắng toát, cánh nhờ 

nhờ như màu tro mà dài quá đuôi, thường hay liệng trên mặt bể để bắt cá ăn.  

-海港 Hải cảng : cửa biển nơi tàu bè ra vào. 

-海狗 Hải cẩu : tên một loài thú sống ở vùng biển lạnh, phần trên giống loài 

chó, bơi lội cực giỏi. Seal 

-海戰 Hải chiến : đánh nhau bằng tầu trên biển. 

-海疆 Hải cương : khu vực ven biển. 

-海洋 Hải dương : biển nhỏ, biển lớn. 

-海陽 Hải Dương : tên một tỉnh ở miền Bắc Việt Nam. 

-海苔 Hải đài : loài rong biển. 

-海島 Hải đảo : phần đất nhỏ nhô lên giữa biển. 

-海道 Hải đạo : đường biển. 

-海盜 Hải đạo : cướp biển. Pỉate. 

-海燈 Hải đăng : ngọn đèn lớn dựng ở bờ biển, chiếu ra biển dẫn đường cho 

tàu bè. 

-海底 Hải để : đáy biển. 
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-海棠 Hải đường : hoa Hải đường. Cây hải đường (lat. Malus spectabilis), 

hoa màu đỏ, rất tươi đẹp nhưng không có mùi thơm. 

-海角 Hải giác : mũi đất nhô ra biển. Góc biển, chỉ nơi cực xa xôi. 

-海角天涯 Hải giác thiên nhai : Góc biển chân trời. Hình dung nơi rất xa 

xôi. 

-海河 Hải hà : sông biển. Chỉ sự to lớn. 

-海口 Hải khẩu : cửa biển, vùng nước sông đổ vào biển. 

-海嘯 Hải khiếu : sóng thần (tiếng Nhật: tân ba 津波 tsunami). Đáy biển bị 

chấn động, núi lửa bùng nổ... tạo thành sóng lớn dữ dội trên mặt biển, tràn vào 

đất liền, có thể gây ra nhiều tai hại khốc liệt. 

-海量 Hải lượng : độ lượng rộng lớn.  

-海流 Hải lưu : dòng nước biển. 

-海里 Hải lý : đơn vị chiều dài, đo đường biển. 

-海罵 Hải mạ : chửi bới bừa bãi.  

-海南 Hải Nam : tên hòn đảo lớn ở phía nam Trung Hoa, thuộc địa phận tỉnh 

Quảng đông. 

-海外 Hải ngoại : nước ngoài. Ở ngoài nước mình. 

-海內 Hải nội: trong nước. 

-海防 Hải phòng : tên hải cảng quan trọng, và cũng là thành phố lớn thứ nhì 

ở Bắc phần Việt Nam, sau Hà nội. Việc giữ gìn an ninh trên mặt biển và bờ 

biển. 

-海關 Hải quan : ngày xưa chỉ cửa khẩu đặt ở vùng đất dọc theo bờ biển để 

kiểm soát ra vào. Cơ quan kiểm tra hành lý lữ khách, trưng thu quan thuế các 

hàng hóa xuất nhập biên giới quốc gia. Customs (i.e. border crossing 

inspection). 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B4%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B4%A5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B5%B7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B5%B7
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=customs
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=border
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=crossing
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=inspection
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-海軍 Hải quân : binh lính chiến đấu trên mặt biển. 

-海國 Hải quốc : quốc gia thành lập trên đảo, ở giữa biển ( thí dụ Anh quốc ). 

Island nation. 

-海參 Hải sâm : Đỉa biển, còn gọi là Hải thử (chuột biển ), một loài vật ở 

biển, tên khoa học là Stichopus Japonicus, giống như con sâu, con đỉa cực lớn, 

mình có. tên một món ăn rất bổ của người Trung Hoa, nấu bằng con đỉa biển. 

Sea cucumber. 

-海產 Hải sản : chỉ chung các sản vật do biển cung cấp. Marine, produced in 

sea. 

-海師 Hải sư : người rành đi biển, làm nghề dẫn đường cho tàu bè. 

-海賊 Hải tặc : cướp biển. Pỉrate. 

-海濱 Hải tần : bờ biển, đất ven biển. Shore, seaside. 

-海藻 Hải tảo : rong biển. Marine alga, seaweed. 

-海市 Hải thị : chợ trên biển, ý nói việc không có thực. 

-海食 Hải thực : món ăn biển, tôm cua cá biển. 

-海潮 Hải triều : nước lên xuống ngoài biển. Tide. 

-海程 Hải trình : đường biển. 

-海運 Hải vận : chuyên chở bằng dường biển. To ship by sea. 

-海味 Hải vị : món ăn gồm đồ biển. 

-海務 Hải vụ : việc chiến đấu trên biển của Hải quân. Chỉ chung các công tác 

trên biển. 

 

-嗨喲 Hải yêu : dô ta, dô hò, nào, này ! 
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-愛欲海 Ái dục hải : biển yêu đương và ham muốn. Tiếng nhà Phật, chỉ lòng 

yêu đương và ham muốn của con người thì to rộng và sâu như biển. 

-幼海 Ấu hải : vùng biển nông, nhỏ hẹp. 

-拔海 Bạt hải : độ cao so với mặt nước biển. Elevation (above sea level). 

-渤海 Bột hải : tên vùng quê phía bắc Trung Hoa, tiếp giáp với địa phận các 

tỉnh Liêu Ninh, Hà Bắc, Sơn Đông. 

-煮海為鹽 Chử hải vi diêm : nấu nước biển làm muối. 

-公海 Công hải : vùng biển chung của thế giới, không thuộc lĩnh thổ của 

quốc gia nào. Ta gọi là Hải phận quốc tế 海分國際. High sea, international 

waters. 

-欲海 Dục hải : tiếng nhà Phật, chỉ long ham muốn to lớn như biển của loài 

người. 

-沿海 Duyên hải : ven biển, bờ biển. Vùng đất dọc theo bờ biển. 

-大海 Đại hải : biển lớn. Bát lớn hoặc chén rượu lớn. 

-覺海 Giác hải : biển tỉnh ngộ, chỉ Đạo Phật. 

-學海無涯 Học hải vô nhai : bể học không bờ bến. 

-涸海 Hạc hải : biển khổ trên cạn, chi vùng sa mạc. Cũng như 旱海 hạn hải. 

-瀚海 Hãn hải : tên vùng sa mạc ở bắc Mông Cổ. 

-航海 Hàng hải : vượt biển, đi đường biển. Sailing; navigation; voyage by 

sea. 

-恨海 Hận hải : biển giận, chỉ lòng giận to lớn như biển cả. 

-花海 Hoa hải : rừng hoa. 

-苦海 Khổ hải :  bể khổ. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%85%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%85%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%82%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%82%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B5%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B5%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=sailing
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=navigation
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=voyage
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=sea
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8A%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8A%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8B%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8B%A6
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-苦海無邊 Khổ hải vô biên : bể khổ không cùng. 

-領海 Lĩnh hải : vùng biển thuộc quyền của quốc gia ở bờ biển, tức là hải 

phận quốc gia. Teritorial waters. 

-人海 Nhân hải : biển người 

-業海 Nghiệp hải : tiếng nhà Phật, chỉ những điều đã làm để tự ràng buộc 

mình, thì to lớn như biển. 

-洱海 Nhị hải : tên một cái hồ thuộc tỉnh Vân Nam. 

-法海 Pháp hải : chỉ giáo lý của Phật rộng như biển. Cùng nghĩa với chữ 

Phật hải. 

-佛海 Phật hải : cảnh giới Phật đà rộng lớn vô biên như biển cả. 

-觀海 Quan hải : quan sát biển, ý chỉ cái nhìn xa rộng. 

-刹海 Sát hải : chỉ đất đai, ruộng đất, Cũng chỉ biển và đất liền, dưới nước và 

trên bộ. 

-愁海 Sầu hải : biển buồn, chỉ nỗi buồn rộng lớn mênh mông như biển. 

-山海 Sơn hải : nói tắt của  Sơn minh hải thệ  ( hẹn non thề biển ), chỉ lời thề 

hẹn. 

-桑田蒼海 Tang điền thương hải : ruộng dâu biến thành biển xanh, chỉ sự 

thay đổi ở đời. 

-桑海 Tang hải : viết tắt của Tang điền thương hải. 

-誓海 Thệ hải : trỏ xuống biển mà thề, bao giờ biển cạn thì lời thề mới phai. 

-誓海盟山 Thệ hải minh sơn : chỉ non thề biển. Dùng để biểu thị tình ái 

chân thành. 

-蒼海 Thương hải : biển xanh. 

-茶海 Trà hải : chén trà to. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8B%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8B%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8C%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8C%B6
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-塵海 Trần hải : trần thế mênh mang. 

-四海 Tứ hải : bốn bể. Chỉ khắp nơi trong nước, và thế giới. 

-酒海 Tửu hải : chén rượu to. 

-文海 Văn hải : tập văn lớn. 

 

-加油幹吶, 嗨喲 Gia du cán nột, hải yêu : gắng sức làm nào, dô ta! 

 

含 Hàm : ngậm trong miệng không nhả, không nuốt. Dung nạp, bao 

dung. Bao gồm. Nuốt. Chứa chất. Ôm giữ, nhẫn chịu, chịu đựng. 

Dùng ngọc ngà đặt vào miệng người chết. Hold in mouth; cherish; 

contain, nurse. Harbour. 

Đồng âm khác nghĩa  :  

1-唅 Hàm : ngậm. Hold in mouth. 

2-晗 Hàm : trời hửng sáng, trời hé sáng. Pre-dawn. 

3-浛 Hàm : xem chữ Hàm Quang ở dưới. 

4-焓 Hàm : lượng chứa nhiệt, tiếng lửa cháy réo . Onomatopoetic, the sound 

of a fiercely-burning fire. Enthalpy; total heat. 

5-谽 Hàm : xem chữ Hàm ba ở dưới. 

6-娢Hàm : tiếng ngày xưa dùng đặt tên cho con gái. 

7-琀 Hàm : viên ngọc đặt vào miệng người chết khi nhập quan. Gems of 

pearls formerly put into the mouth of a corpse. 

8-鋡 Hàm : nhận, chứa đựng. Dùng như chữ Hàm 銜. 

 

Biến  âm  : 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%85%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%85%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8A%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8A%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%97%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%97%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%8A%9C
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-唅 Ham : bỏ vào miệng. A sound. To put in the mouth. 

-鋡 Ham : nhận, chịu. 

 -琀 Hám : viên ngọc đặt vào miệng người chết khi nhập quan. Gems of 

pearls formerly put into the mouth of a corpse. 

-頷 Hạm : cái cằm. Chin; nod. 

Từ  kép : 

 

-含苞 Hàm bao : hoa còn ngậm nụ; nụ hoa. (formal) in bug. 

-含悲 Hàm bi :  To exercise restraint over grief. 

-含垢 Hàm cấu : ngậm bẩn, tức nhẫn chịu nhục nhã. 

-含容 Hàm dong : bao dung nhịn nhục được, không vội giận, vội cười. 

- 含養分 Hàm dưỡng phần : có chất dinh dưỡng. 

-含恨 Hàm hận : giận lắm, không nguôi giận. 

-含胡 Hàm hồ :  lờ mờ, mơ hồ, mập mờ, lời nói không rõ ràng, chính xác, 

hoặc sự thật không đúng thực. 

-含糊 Hàm hồ : chứa đựng cái gì còn xa xôi, chưa rõ ra thế nào. Ambiguous; 

vague; careless; perfunctory; befuddled or uncertain.. 

-含混 Hàm hỗn :  lờ mờ, hàm hồ, không biết rõ, không rõ ràng, mơ hồ, mập 

mờ. Indistinct; ambiguous. 

-含血噴人 Hàm huyết phún nhân : ngậm máu phun người: tỉ dụ đặt 

chuyện, bóp méo sự thật, gièm pha, vu khống người khác.  

-含有 Hàm hữu : bao gồm, chứa đựng. Content. Include. 

-含淚 Hàm lệ : nước mắt đoanh tròng. With tears in the eyes.  

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%90%AB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%90%AB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%88%86
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-含量 Hàm lượng : sức chứa. Số lượng chứa đựng trong đó. Content. 

-含義 Hàm nghĩa : ý, ý nghĩa. Meaning; implication. 

-含怒 Hàm nộ : nuốt giận, nén giận. In anger. 

-含冤 Hàm oan : ngậm nỗi oan. Chịu đựng điều đau khổ  không phải của 

mình.  Suffer a wrong. To be the victim of an injust charge. 

-含怨 Hàm oán : mang nỗi oán hận trong lòng. Bear a grudge; nurse a 

grievance. To carry a grudge. 

-含蓄 Hàm súc : bao hàm, bao gồm, súc tích, bao dung, có nội dung súc tích, 

sâu xa, cô đọng bên trong. Kín đáo.  Contain; embody; implicit; veiled; 

reserved.   

-含藏 Hàm tàng : bao gồm, chứa đựng.  

-含水 Hàm thuỷ : ngậm nước, ẩm ướt. Containing water or moisture. 

-含笑 Hàm tiếu : tươi cười, chúm chím cười, cười mím chi, cười nụ, ngậm 

miệng mà cười. To smile; to grin; with a smile; smillingly. Have a smile on 

one's face. 

-含情 Hàm tình :   Containing sentience. 

-含悵 Hàm trướng : hàm chứa buồn rầu,buồn bã. To cherish resent-ment, 

disappointment. 

-含羞 Hàm tu : ngượng ngùng, e lệ. With a shy look; bashfully. To wear a 

basful expression. 

-含味 Hàm vị : To fully enjoy (food, pleasure, . . ) 

-含意 Hàm ý :  ngụ ý. Meaning. 

 

-谽谺 Hàm ba : vẻ sâu thẳm của hang núi.  The mouth of the valley. 
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-浛洸 Hàm quang : tên một địa phương ở tỉnh Quảng Đông. 

 

-頷之 Hạm chi : sẽ gật đầu chào. 

-頷首 Hạm thủ : gật đầu. Nod. 

 

-阿含經 A hàm kinh : tên bộ kinh Phật āgama thuộc phái Tiểu thừa, nội 

dung giảng dạy giáo lí của Phật. A-hàm phiên âm tiếng Phạn có nghĩa là giáo 

lí không thể so sánh, chỉ giáo lí của Phật. 

-包含 Bao hàm: bao gồm, bao bọc, gồm có, chứa đựng.Tích chứa trong long. 

Contain; embody; include. 

- 菇苦含辛 Cô khổ hàm tân : chịu đắng nuốt cay. 

-燕頷 Yến hạm : hàm én. 

-蘊含 Uẩn hàm : chứa chất sâu kín bên trong, quan hệ kéo theo.  Implicature. 

 

咸 Hàm : mặn, vị mặn; đầy đủ. Khắp cả. Ðều, hết thẩy, tất cả. Phổ 

cập, truyền khắp. Hòa hợp, hòa mục. Phép tắc.Tên một quẻ trong 

Kinh Dịch. Họ Hàm. All; everyone; each; widespread; harmonious. 

Surname. 
 

Đồng âm khác nghĩa  : 

 

1-椷 Hàm : cái chén bằng gỗ để uống rượu. Cái hộp. Cái phong bì thơ.  

2-鹹 Hàm  : Mặn, vị mặn của muối. Bủn xỉn, nhỏ nhen. Tên đất: Đất Lỗ 魯 

thời Xuân Thu, nay ở vào khoảng tỉnh Sơn Đông. Đất Vệ 衛 thời Xuân Thu, 

nay ở vào khoảng tỉnh Hà Bắc. Salted; salty; stingy; miserly. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8F%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8F%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%AB
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=魯
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=衛
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3-諴 Hàm : hoà hợp êm đềm. In harmony, in agreement, incere. 

4-羬 Hàm : con đê lớn. 

5-醎 Hàm  : dùng như nghĩa chữ Hàm 鹹. 

 

Biến âm : 

 

-咸 Hám : đầy đủ.   

-椷 Ham : đong, chứa. 

-喊 Hảm  : hô, kêu gọi, quát tháo, gào thét, gọi, kêu cứu. Shout; cry out; yell; 

howl; call (a person). 

-憾 Hám : tiếc, đáng tiếc, hối tiếc, hối hận, ăn năn. Giận,oán, thù hận. Ôm 

mối hận trong lòng. Sự hối tiếc, niềm ăn năn. Giận, oán hận. Hối hận, không 

vừa ý. Regret (sense of loss or dissatisfaction), resentment, vexed at. 

-撼 Hám : lung lay, lay động, rung động. Cảm động. To shake; to vibrate. 

Dị  âm  : 

-感 Cảm : cảm giác, cảm thấy. Cảm động, cảm xúc, cảm kích, cảm nghĩ.  

Cảm ơn, cảm tạ.  Cảm hoá. Lòng ứng với ngoại vật mà xúc động. Làm cảm 

động lòng người. Fell, perceive, emotion. 

-椷  Giam : cái hộp, cái chén, rương, hòm. Thư tín. Cái phong bì thơ.  

(wooden) box; cup; old variant of. 

-咸 Giảm :  tổn thất, bớt đi. Cùng nghĩa với chữ giảm 減. 

-減 Giảm : trừ, bớt đi. 

 

Từ  kép  : 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=感
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=減
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-咸陽 Hàm Dương : tên thành Hàm Dương thời Xuân Thu-Chiến Quốc. Tên 

huyện thuộc tỉnh Thiểm Tây, ở phía tây bắc huyện Trường an.  

 

-鹹魚 Hàm ngư : cá mặn, cá mắm.  

-鹹肉 Hàm nhục : thịt muối, thịt mặn. 

-鹹菜 Hàm thái  : dưa muối, củ cải muối. 

-鹹水湖 Hàm thủy hồ : hồ nước mặn.  

 

-喊叫 Hảm khiếu : kêu, la gào, kêu gào, kêu la, gào thét, la ó. Shout; cry out. 

-喊聲 Hảm thanh : tiếng kêu, tiếng gọi, tiếng kêu la, tiếng la ó. Yawp. 

-喊話 Hảm thoại : kêu gọi đầu hàng, gọi ra hàng. Tuyên truyền ở ngoài mặt 

trận. Propaganda to the ennemy at the front line; communicate by tele-

equipment 

-喊冤 Hảm oan : kêu oan. 

 

-撼動 Hám động :  rung động, lay động, rung chuyển . Move. Shake. 

-憾事 Hám sự : việc đáng tiếc. Remorse incident. 

 

-感染 Cảm ân : động lòng vì ơn huệ của ngưới khác dành cho mình. Mang 

trong lòng niềm biết ơn. 

-感佩 Cảm bội : mang ơn không bao giờ quên. 

-感戴 Cảm đái : tỏ lòng biết ơn, đội ơn, mang ơn. 

-感到 Cảm đáo : cảm thấy. 

-感動 Cảm động : súc động. Làm cho lòng người rung động. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=鹹
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=鹹
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=鹹
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=鹹
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=鹹
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=鹹
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=湖
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=憾
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=憾
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=感
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=感
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=感
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=感
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=感
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=感
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-感覺 Cảm giác : sự nhận biết do các cơ quan của thân mang lại. 

-感化 Cảm hoá :  làm cho người ta bị rung động trong lòng mà đổi thay từ 

xấu thành tốt. 

-感懷 Cảm hoài : xao xuyến, xúc động, buồn nhớ. 

-感忽 Cảm hốt : lờ mờ không rõ. 

-感慨 Cảm khái : rung động trong lòng rồi sinh ra buồn giận. than thở. 

-感激 Cảm kích : biểu thị sự mang ơn người. Tâm hồn tiếp xúc với ngoại vật 

mà sinh ra rung động. 

-感冒 Cảm mạo : nhiễm thời tiết độc hại vào mình mà sinh bệnh. 

- 感染 Cảm nhiễm : bị lây, mắc phải, truyền nhiễm. 

- 感光 Cảm quang : nhạy cảm với độ sáng. 

- 感謝 Cảm tạ : do cảm động nói lại lời biết ơn. 

- 感嘆 Cảm thán : than vãn, than thở. 

- 感受 Cảm thụ : cảm thấy, mắc phải. 

- 感傷 Cảm thương : buồn rầu, buồn bã, sầu não, bùi ngùi. 

- 感性 Cảm tính : người có tính chất dễ bị rung động. 

- 感情 Cảm tình : do có sự rung động trong lòng mà thành ra có tình với 

nhau. 

- 感召 Cảm triệu :  chịu ảnh hưởng, tác động. 

- 感觸 Cảm xúc : tiếp xúc với ngoại vật mà sinh ra rung động trong lòng. 

 

-天下咸服 Thiên hạ hàm phục : tất cả thiên hạ đều phục. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=感
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=感
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=感
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=感
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=感
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=感
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=感
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=感
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=感
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=感
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=感
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=感
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=感
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=感
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=感
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=感
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=感
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=感
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=感
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%92%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%92%B8
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-上下咸和 Thượng hạ hàm hòa : trên dưới hòa thuận. 

 

-遺憾 Di hám : ân hận, đáng tiếc, lấy làm tiếc. 

-呼喊 Hô hảm : kêu, gọi. Call out; shout. 

-叫喊 Khiếu hảm : la, hú. Shout; yell; howl. 

-缺憾 Khuyết hám : thiếu sót. 

-一椷 Nhất giam : một phong thơ. 

-吶喊 Nột hảm : la lớn, kếu lớn. Shout loudly; cry out. 

 

-好感 Hảo cảm : có cảm giác tốt. 

-快感 Khoái cảm : cảm giác thích sướng. 

 

漢 Hán :  sông Hán.  Sông Thiên Hà (sông Thiên Hà trên trời). Nhà 

Hán Nước Tàu. Vì nhà Hán đem binh tràn khắp đến lấn nước ngoài 

nên các nước ngoài gọi nước Tàu là nước Hán. Ngay người Tàu cũng 

tự xưng là Hán. Giống Hán, giống dân làm chủ nước Tàu từ đời vua 

Hoàng Ðế trở xuống gọi là giống Hán. The Chinese people, Chinese 

language. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-暵 Hán : khô, cạn. Phơi (phơi khô). Phơi nắng. Dry; hot. Dry by exposing  

sun. 

2-熯 Hán : hơi lửa hực lên. Sấy khô. Áp chảo. Hấp, chưng. 

 

Biến âm : 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%8A
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%8A
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%92%B8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%92%B8
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=好
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=好
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=快
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=快
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-熯 Hãn : hơ lửa, sấy. Khô hạn, hạn hán. Đốt cháy. Hàn. By fire. 

 

Dị  âm  : 

 

-熯  Nhiễn,( nạn ): kính cẩn. Kính trọng. 

 
Từ  kép : 

 

-漢民 Hán dân : người Hán. 

-漢奸 Hán gian : người Hán làm tay sai cho ngoại nhân. 

--漢化 Hán hoá : đồng hoá theo người Hán, bị người Hán đồng hoá.. 

Sinicized; assimilated by the Chinese. 

-漢學 Hán học :   cái học về văn chương chữ nghĩa của dân tộc Hán. 

-漢劇 Hán kịch :  một loại kịch của người Hán thịnh hành nhất  ở tỉnh Hồ 

Bắc. 

-漢語 Hán ngữ :  tiếng của người Hán (Trung Quốc) 

-漢人 Hán nhân :  người Hán. 

-漢兒 Hán nhi : tiếng người Hồ gọi người Trung Quốc. 

-漢女 Hán nữ  : nữ thần sông Hán Thuỷ.  Goddess of the Han River ( a 

tributary of the Yangtze). 

-漢土 Hán thổ : đất của dân Hán, Trung Quốc. Land of the Han people,  

China. 

-漢水 Hán thuỷ : sông Hán thuỷ, phụ lưu của sông Dương tử. The Han 

River, a tributary of the Yangtze.  

-漢姓 Hán tính :  họ của người Hán. 
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-漢族 Hán tộc :  dân tộc Hán. 

-漢子 Hán tử :  đàn ông, nam giới. 

-漢字 Hán tự : chữ Hán.  

-漢文 Hán văn :  văn chương chữ nghĩa của dân tộc Hán. 

 

-暵赫 Hán hách : nắng thiêu đốt, nắng gắt, nóng nực. 

-暵暵 Hán hán : mặt trời thiêu đốt. 

 

-熯糰子 Hãn đoàn tử : sấy bánh bột. 

 

-阿羅漢 A la hán : tiếng  Phạn: arhat, Pāli: arahant. Là một trong bốn quả 

Thanh văn, một trong mười hiệu của Như Lai. Dịch ý là Ứng, Ứng cúng, Ứng 

chân, Sát tặc, Bất sinh, Vô sinh, Vô học, Chân nhân. Chỉ bậc Thánh đã dứt hết 

hai hoặc Kiến, Tư trong ba cõi, chứng được tận trí, xứng đáng nhận lãnh sự 

cúng dường của người đời. Quả này chung cả Đại thừa và Tiểu thừa, song 

thông thường đều giải thích theo nghĩa hẹp, mà chuyên chỉ quả vị cao nhất 

chứng được trong Phật giáo Tiểu thừa. Nếu nói theo nghĩa rộng, thì chỉ riêng 

cho quả tối cao trong cả Phật giáo Đại thừa và Tiểu thừa. 

-英雄漢 Anh hùng hán : người đàn ông anh hùng, anh hùng hảo hán  

-碧漢 Bích hán : tức là Ngân hà 銀河. Tên gọi gom hai sông Bích Thiên 碧

天 và Hà Hán 河漢. Cũng chỉ thiên không 天空. 

-大漢 Đại hán : tiếng tôn xưng triều đại nhà Hán hoặc Hán tộc Trung Quốc. 

Người đàn ông cao lớn. Người làm công.  

-河漢 Hà hán : Một tên chỉ sông Ngân hà trên trời. Còn gọi là sông Ngân 

hán, hoặc Thiên hán. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%86%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%86%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8B%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8B%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BC%A2
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%8A%80
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%8A%80
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A2%A7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A2%A7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A2%A7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B2%B3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B2%B3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A9
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-好漢 Hảo hán : Người đàn ông dũng cảm có chí khí  hay giúp người. Người 

đàn ông nói chung.  

-羅漢 La hán: tiếng nhà Phật chỉ vị Tỉ-khâu tu hành đắc đạo, ở dưới bậc 

Bồ-tát. 

-老漢 Lão hán : ông cụ già. 

-男子漢 Nam tử hán : đàn  ông. 

-銀漢 Ngân hán : cũng như Ngân hà 銀河. 

-庄稼漢 Trang giá hán : người làm ruộng. 

 

 

汗 Hãn : mồ hôi. Đổ mồ hôi, chảy mồ hôi. Tan lỡ ra, ví dụ như cái gì 

đã ra không trở lại được nữa. Perspiration; sweat. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-扞 Hãn : chống đỡ, chống cự, chống giữ, che lấp, cũng như chữ Hãn 捍. 

Vuốt dài ra, nắn ra. Bảo vệ, bảo hộ. Ngăn. 

2 -旰 Hãn : chiều, mặt trời lặn. Cũng đọc là Cán.  Sunset, evening. 

3-悍 Hãn : mạnh tợn, gan dạ, dũng mãnh. Hung tợn, hung hãn, mạnh tợn. 

Bướng bỉnh, ương bướng.Gấp rút. Trừng mắt lên. Brave; bold; fierce; 

ferocious.  

4 -猂 Hãn : cũng như chữ Hãn 悍. 

5-捍 Hãn : giử, ngăn, ngăn ngữ, giữ gìn. Tợn, cùng nghĩa với chữ hãn 悍.  

Defend; guard. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%80%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%80%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BC%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%8A%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%8A%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BA%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BA%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BC%A2
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6-閈 Hãn : cái cổng làng. Tường, bức tường thấp. shield; offend; have to do 

with; be concerned with; be implicated in; dry; dry food; empty; hollow; taken 

into nominal; futilely 

7-銲 Hãn : gắn vào, hàn, hàn vào, cũng như chữ Hạn 釬. Weld; solder. 

8-鼾 Hãn : ngáy. Ngủ ngáy khè khè gọi là Hãn 鼾. Có khi đọc là chữ han. 

Snore. 

9-罕 Hãn : hiếm, ít, ít có. Lưới đánh chim.  Cờ hãn. Họ người. Rare, scarce, 

surname. 

10-皯 Hãn : mặt có khí đen. 

11-赶 Hãn : thú vật chạy mau quá cong đuôi lân, chạy cong đuôi, đuổi theo 

gấp. Pursue, follow; expel, drive away. 

12-趕 Hãn : cách viết khác của chữ Hãn 赶 ngay trên. 

13-駻 Hãn : ngựa hung dữ, ngựa chưa thuần. A fierce horse; to rage, run 

wild. 

14-鼾 Hãn : tiếng ngáy lúc ngủ. Snore loudly. 

15-酐 Hãn : Anhydride. 

 

Biến  âm  : 

 

-頇 Han : thô; hồ đồ; mặt to, mặt phèn phẹt; không hiểu sự lý gì. 

-馯 Han : tên một loại ngựa quý, lông xanh không đen. 

-汗 Hàn : không có gì trói buộc. Xem chữ Khả Hàn ở dưới. To be speechless 

(out of help-lessness, embarrassment . . ) 

-邗 Hàn : nước Hàn thời xưa. Tên đất thời cổ nay thuộc tỉnh Giang Tô. Tên 

sông Hàn Giang hoặc Hàn Câu cũng thuộc tỉnh Giang Tô. An ancient place in 

the state of Wu. 
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-垾 Hàn : bờ đê nhỏ. 

-虷 Hàn : ấu trùng ở trong giếng. Có thuyết cho là con kiết cùng 孑孓, tức là 

lăng quăng (ấu trùng của con muỗi). 

-釬 Hàn : chén, cái chén. Hàn đồ vật. Solder. 

-鳱 Hàn : tên một loài chim núi. 

 

-旱 Hạn : hạn hán, đại hạn, nắng mãi không mưa gọi là hạn.  Khô, cạn. Dry 

spell; drought; dryland; on land. 

-焊 Hạn : hàn.  Weld, solder. 

-釬 Hạn : thuốc hàn. Hàn các kim loại cho liền với nhau cũng gọi là hạn. tấm 

sắt che cánh tay của binh sĩ thời xưa khi ra trận. Cán dao, cán mác.  Vội, kíp. 

-銲 Hạn : nạm vàng bạc vào cán giáo mác. 

-睅 Hạn  : mắt to, mắt lồi, mắt trố. Cũng đọc là Han. 

 

Dị  âm  : 

 

-干 Can  : phạm. Cầu. Cái mộc, một thứ đồ binh làm bằng da để chống đỡ các 

mũi nhọn và tên đạn. Giữ. Bến nước. Một trong 10 can: Can. Can thiệp. Cái. 

-杆 Can : Cái gậy gỗ, cái côn, cái mộc. Lan can. 

-玕 Can : ngọc đẹp, xem chữ Lang can ở dưới. 

-肝 Can : gan. Liver. 

-竿 Can: cây tre, cần tre. 

 -竿 Cán  : cái giá mắc áo. 

-旰 Cán  : chiều, mặt trời lặn 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AD%91
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AD%91


1321 

 

-秆 Cán  : Cũng như chữ cán 稈. 

-稈 Cán : cuống lúa, thân cây lúa. 

-骭 Cán  : xương đùi. 

-幹 Cán : thân mình. Gốc, gốc cây cỏ gọi là cán. Cái chuôi. Tài năng làm 

được việc. 

 -赶 Cản : đuổi theo. Cong đuôi chạy. 

-趕 Cản : Cũng như chữ cản 赶. 

-筸 Cao : tên đất. 

 

Từ  kép : 

 

-汗斑 Hãn ban : lang ben. Sweat stain; tinea versicolor. 

-汗珠 Hãn châu : giọt mồ hôi. 

-汗腳 Hãn cước : chân hay ra mồ hôi.   Feet that sweat easily; sweaty feet. 

-汗鹼 Hãn dảm : vết mồ hôi. Sweat stain. 

-汗液 Hãn dịch : mồ hôi. Sudor. 

-汗簡 Hãn giản : dùng lửa đốt nóng thẻ tre để làm sách. Thẻ tre. Ngày xưa 

dùng thẻ tre viết chữ. Cũng phiếm chỉ viết sách, trứ thuật. Mượn chỉ sử sách, 

điển tịch. 

-汗汗 Hãn hãn : dáng sông nước rộng lớn không bờ bến. 

-汗下 Hãn hạ : đổ mổ hôi, chỉ sự sợ hãi hay thẹn thùng. 

-汗血 Hãn huyết : có công khó nhọc về trận mạc. 

-汗孔 Hãn khổng : lỗ tiết mồ hôi, lỗ chân lông. 
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-汗馬 Hãn mã : ngựa chiến chạy mau đổ mồ hôi, dùng để ví với chiến công. 

-汗毛 Hãn mao : lông tơ, lông ở người. Fine hair on the human body. 

-汗漫 Hãn mạn : vu khoát, viển vông. 

-汗牛充棟 Hãn ngưu sung đống : cũng viết là 充棟汗牛 sung đống 

hãn ngưu : sách vở rất nhiều. Sung đống 充棟 chỉ sách vở nhiều, đầy cả 

rường cột trong nhà, hãn ngưu 汗牛 chỉ trâu ngựa chở nhiều sách, đổ 

mồ hôi hột.  

-汗顏 Hãn nhan : trong lòng thẹn thì mồ hôi đổ ra, thẹn thùng, hổ ngươi. 

-汗櫺 Hãn nhu : cái áo lót thấm mồ hôi. 

-汗管 Hãn quản : ống bài tiết mồ hôi. 

-汗衫 Hãn sam : áo cộc, áo áo lót, áo may-ô. undershirt; T-shirt. 

-汗青 Hãn thanh : sử sách, sử xanh; hoàn thành tác phẩm. 

-汗腺 Hãn tuyến : tuyến mồ hôi, hạch mồ hôi. Sweat gland. 

-汗衣 Hãn y : cùng nghĩa như Hãn nhu 汗襦, Hãn sam 汗衫. 

 

-扞格 Hãn cách : đụng chạm, trái nghịch lẫn nhau. Tỉ dụ tính tình 

không hợp nhau. 

- 扞格不入 Hãn cách bất nhập : hoàn toàn không ăn khớp. 

-扞拒 Hãn cự : chống lại, kháng cự. 

- 扞麵 Hãn miến : nặn bột. 

-扞衛 Hãn vệ : ngăn giữ, bảo hộ. 

 

 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%85%85
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%85%85
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B1%97
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B1%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%89%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%89%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%89%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%89%9E
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-罕覯 Hãn cấu : khó được gặp nhau. 

-罕有 Hãn hữu : hiếm có, ít có. 

-罕漫 Hãn mạn : không rõ ràng, không sáng sủa. 

-罕見 Hãn kiến : hiếm thấy. 

-罕聞 Hãn văn : ít khi nghe thấy. 

 

-駻突 Hãn đột : ngựa hung dữ chưa được dạy cho thuần. 

-鼾睡 Hãn thuỵ : ngáy lúc ngủ say. 

 

-扞格 Hãn cách : nắn ra, nặn. 

-捍預 Hãn dự :  ngăn chống, chống giữ. 

-扞麵 Hãn miến  :  nặn bột. 

-捍阻 Hãn trở : ngăn giữ. 

-捍衛 Hãn vệ : giữ gìn, gìn giữ, bảo vệ.  Defend; guard; protect. 

 

-悍梗 Hãn ngạnh : hung tợn, ngang ngược. 

-悍然 Hãn nhiên : ngang nhiên. 

-悍婦 Hãn phụ : người vợ dữ dằn. 

 

-旱地 Hạn địa : đất khô, ruộng cao, ruộng cạn. 

-旱道 Hạn đạo : đường bộ, con đường cạn. 

-旱稻 Hạn đạo : lúa cạn, lúa nương. 
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-旱田 Hạn điền : ruộng khô, ruộng cạn, ruộng nương, đất nương. 

-旱海 Hạn hải : biển cạn, tức vùng sa mạc. 

-旱橋 Hạn kiều : cầu cạn, cầu cao. 

-旱 柳 Hạn liễu : liễu cạn. Salix matsudana.  

 -旱路 Hạn lộ : đường cạn, đường bộ. 

-旱年 Hạn niên : năm hạn hán,  năm gập hạn. 

-旱季 Hạn quý : mùa khô. 

-旱災 Hạn tai : hạn, hạn hán. 

-旱傘 Hạn tản : ô, dù che nắng. 

-旱石 Hạn thạch : đá mài dao. 

-旱獭 Hạn thát : con rái cạn, con mác-mốt. 

-旱情 Hạn tình : tình trạng hạn hán. 

-旱井 Hạn tỉnh : giếng, hồ chứa nước mưa. 

-旱象 Hạn tượng : tình hình hạn hán. 

-旱煙 Hạn yên : thuốc lá rời, thuốc lá sợi. 

-銲工 Hạn công : hàn. Thợ hàn. 

-銲藥 Hạn dược : chất trợ dung thước hàn, thuốc hàn. Cũng như chữ Hạn tễ

焊劑 cùng nghĩa. 

-銲條 Hạn điều : thỏi hàn, que hàn, vẩy hàn. 

-銲料 Hạn liệu : chất hàn. 

-銲縫 Hạn phùng : mối hàn, đường hàn. 
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-銲劑 Hạn tễ : chất trợ dung hàn, thuốc hàn. 

-銲錫 Hạn tích : thiếc hàn. 

-銲接 Hạn tiếp : hàn,hàn nổi. 

-銲鐵 Hạn thiết : mỏ hàn vẩy, mỏ hàn thiếc. 

-銲槍 Hạn thương : mỏ hàn. 

 

-鳱鵲 Hàn thước : chim bồ các. Chim khách. 

 

-阿富汗 A phú hãn : nước Afghanistan ở tây bộ Á châu. 

-震汗 Chấn hãn : sợ toát mồ hôi. 

-鹽汗 Diêm hãn : mồ hôi muối. 

-盜汗 Đạo hãn : bệnh mồ hôi trộm. 

-駭汗 Hãi hãn : sợ toát mồ hôi. 

-澔汗 Hạo hãn : màu sắc sặc sỡ chói loki của ngọc. 

-渙汗 Hoán hãn : hiệu lệnh đã ra, không thu về được nữa. 

-血汗 Huyết hãn : máu và mồ hôi, ý chỉ công lao khó nhọc. 

-可汗 Khả Hãn : tên gọi vua người Ðột Quyết. Loanword. 

-碳酐 Thán hãn : khí carbonic anhydride. 

-酸酐 Toan hãn : acid anhydride. 

-瀾汗 Lan hãn : mênh mông, bao la (thế nước). 

-泮汗 Phán hãn : mênh mông không bờ bến. 

-發汗 Phát hãn : đổ mồ hôi. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%B5%B2
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-愧汗 Quý hãn : hổ thẹn mà đổ mồ hôi. 

-充棟汗牛 Sung đống hãn ngưu : Sách vở rất nhiều. Sung đống 充棟 chỉ 

sách vở nhiều, đầy cả rường cột trong nhà, hãn ngưu 汗牛 chỉ trâu ngựa chở 

nhiều sách, đổ mồ hôi hột. Cũng viết là hãn ngưu sung đống 汗牛充棟. 

-慙汗 Tàm hãn : hổ thẹn mà đổ mồ hôi. Cùng nghĩa với  愧汗 Quý hãn. 

-弇汗 Yếm hãn : dụng cụ ngăn mồ hôi cho ngựa khi chạy đường trường. 

 

-拒扞 Cự hãn : chống giữ, kháng cự. Cũng viết là cự hãn 拒捍. 

 

-日旰 Nhật hãn  : mặt trời lặn, tối ngày. 

 

-顢頇 Man han : mập mờ, lầm lẫn. Không biện rõ sự lý mà xếp đặt lầm lẫn. 

 

-電銲 Điện hạn : hàn điện.  

 -干犯 Can phạm : kẻ phạm tội. 

 -干祿 Can lộc : cầu lộc. 

 -干城 Can thành : người bầy tôi giữ gìn xã tắc. 

 

-肝癌 Can nham : ung thư gan. Cancer of the liver. 

-肝炎 Can viêm : bệnh viêm gan. Hepatitis. 

 

-旰食 Cán thực  : bữa ăn sau, bữa ăn lúc chiều tối. 

 -河干 Hà can : bến sông. 

-相干 Tương can : cùng quan thiệp. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%85
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8B%92
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8B%92
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-若干 Nhược can : ngần ấy cái. 

 -欄杆 Lan can : hàng chấn song ngăn ở trên cửa 

-琅玕 Lang can : ngọc lang can 

một cành tre gọi là nhất can 一竿.  

 -竿牘 Can độc  : ngày xưa viết bằng thẻ tre nên gọi phong thư là can độc, lại 

dùng làm số đo lường (con sào).  

-軀幹 Khu cán : vóc người, mình người. 

-勺幹 Thược cán : chuôi gáo. 

-才幹 Tài cán : giỏi giang và thạo việc, làm được việc; người có tài.  

-能幹 Năng cán: tục gọi những người làm việc thạo là năng cán. 

-天旱 Thiên hạn : trời hạn. 

-防旱 Phòng hạn : chống hạn. 

 

 

亢 Hàng : cái cổ. Đường mòn trong rừng do dã thú chạy qua. Họ 

người.   High, proud; violent, excessive; skilled; name. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-迒 Hàng : vết chân của loài thú.  Đường đi. Vết xe đi. 

2-妔 Hàng : tính nóng của giới phụ nữ. 

3-蚢 Hàng : con nhộng, ấu trùng sẽ nở ra con ngài hay con bướm. 

4-笐 Hàng :  rặng tre, rặng trúc, dãy tre. Cái giá áo. Bamboos placed across 

wooden frames on which grain may be stored in damp climates. 
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5-杭 Hàng : vượt qua. Dùng thuyền qua sông. Cái xuồng, cùng một nghĩa với 

chữ Hàng 航. Tên đất. Họ người. 

6-航 Hàng : nối kết hai cái thuyền lại, nối kết nhiều thuyền lại làm thành 

chiếc cầu nổi qua sông. Thuyền . Tàu. Vượt qua. Họ người. Short of 

Hangzhou; a surname. 

7-吭 Hàng : cổ họng, cái yết hầu. Cất cao giọng hát. Cũng đọc là hạng. 

Throat. 

8-沆 Hàng : vượt qua; chở qua; dáng nước chảy.nước lớn, nước lũ; nước 

mông mênh không bờ bến. Sương đêm, hơi sương móc. 

9-斻 Hàng : chiếc cầu mổi làm bằng nhiều chiếc thuyền ghép lại. Đi 

thuyền. Dùng thuyền mà qua sông. 

10-肮 Hàng : cái yết hầu. Cùng nghĩa với chữ 吭 Hàng. 

11-炕 Hàng : mở ra, giương ra. 

12-頏 Hàng : bay là là. Fly down. 

 

 

Biến  âm : 

 

-沆 Hãng : nước lớn, nước lũ; nước mông mênh không bờ bến. Sương đêm, 

hơi sương móc. 

-炕 Hàng : mở ra, giương ra. 

-頏 Hàng : bay là là. 

-杭 Hàng : cái xuồng, thuyền. Cùng nghĩa với chữ hàng 航. Họ Hàng. 

 

Dị âm : 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%88%AA
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-亢 Khang : cái cổ. Cao, kiêu ngạo. Cũng đọc là Cang, tên một vị sao trong 

Nhị thập bát tú. 

-吭 Khang : cất tiếng, lên tiếng. 

-笐 Khang : tre, trúc mọc thành hàng. 

-閌 Khang : cánh cửa.  Door. 

-伉 Kháng : kết đôi. Mạnh mẽ. Đảm đương, chống đối. 

-抗 Kháng : chống đỡ, đối địch. Ngang ngửa. Căng lên, giơ lên. Cất dấu. 

-頏 Kháng : cổ họng. 

-亢 Kháng : cao. Đội lên cao. Chống cự lại. Cũng như chữ Kháng 伉 

-肮 Kháng  : dơ bẩn. Dirty. 

-炕 Kháng  : khô ráo. Đốt, thiêu đốt. Phía Bắc,Trung Quốc mùa lạnh người ta 

xây giường nằm bên dưới là lò sưởi. Chống lại. 

 

Từ  kép : 

 

-迒杜蹊塞 Hàng đỗ hề tắc : đường đi bị ngăn trở, nghẽn lối. 

 

-杭莊 Hàng trang : to lớn, khang trang. 

-杭育 Hàng dục : hò dô-ta. 

-杭紡 Hàng phưởng : lụa Hàng Châu. 

-杭絲 Hàng ty : tơ Hàng Châu.  Silk; fine thread; wire; strings 

 

-頡頏 Hiệt hàng : bay liệng. 

 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BF%92
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BF%92
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B9%8A
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B9%8A
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-沆瀣 Hãng giới : sương, sương mù, sương muối hơi sương móc. 

-沆瀣一氣 Hãng giới nhất khí : khí vị tương đầu. 

-沆溉 Hãng khái : giận dữ khẳng khái. 

-沆 漭 Hãng mãng :  dáng nước lớn mông mênh. 

 

-航海 Hàng hải : thuyền vượt biển. Giao thông trên biển. 

-航行 Hàng hành : đi đường biển. 

-航向 Hàng hướng : hướng đi, hướng bay. Phương hướng. 

-航空 Hàng không : tuyến đường máy bay, bay trên không trung. Aviation. 

-航路 Hàng lộ : đường thuỷ, con đường thuyền đi qua. Tuyến hàng hải. 

Đường đi biển. Air or sea route 

-航模 Hàng mô :mô hình tàu thuỷ , máy bay. 

-航業 Hàng nghiệp : nghề vận chuyển hành khách hay hàng hoá bằng tàu, 

thuyền. 

-航天 Hàng thiên : bay vào vũ trụ. Du hành vũ trụ. Spaceflight. 

-航船 Hàng thuyền : tàu, thuyền chở hành khách. Boat that plies regularly 

between inland towns. 

-航次 Hàng thứ : đợt đi biển; chuyến tàu, chuyến bay. The sequence of 

voyages or flights; voyage or flight number. 

-航標 Hàng tiêu : cột mốc, hải tiêu, phao nổi, phao hiệu,  đèn hiệu. 

Navigation mark. 

-航線 Hàng tuyến : tuyến hàng hải, tuyến hàng không. Air or shipping line; 

route; course. 

-航程 Hàng trình : chuyến tàu, chuyến bay. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B2%86
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B2%86
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%80
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%80
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-航運 Hàng vận : vận tải đường thuỷ. Shipping. 

-航務 Hàng vụ : nghiệp vụ vận tải đường thuỷ (trên sông, trên biển). 

Navigational matters. 

 

-炕暴 Kháng bạo  : tính tình nóng nảy hung bạo. 

-炕旱 Kháng hạn  : hạn lớn, hạn hán nặng. 

 

-搤亢拊背 Ách hàng phụ bối ổ đỡ lưng, ý nói đã ngăn chặn phòng 

ngừa tại các nơi hiểm yếu. 

 

-引吭高歌 Dẫn hàng cao ca : cất giọng hát vang, cất cao giọng hát. 

-引吭長鳴 Dẫn hàng tràng minh :  gân cổ kêu dài.  

 

-漭沆 Mãng hàng : bao la, mênh mông. 

 

-處女航 Xử nữ hàng : chuyến bay đầu tiên. 

 

亨 Hanh : thông. Thông suốt, thuận lợi, thông đạt, tốt đẹp, trôi chảy, 

trót lọt. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-哼 Hanh : rên rỉ. Hát khẽ, ngâm khẽ. Tiếng tán thán, tỏ ý than thở hoặc 

giận dữ. 

 

Từ kép : 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BC%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BC%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AB%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AB%98
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BC%95
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BC%95
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%95%B7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%95%B7
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-亨特 Hanh đặc : thợ săn. 

-亨甫 Hanh phủ : tên tự của Nguyễn Bỉnh Khiêm, danh sĩ đời Mạc. 

-亨通 Hanh thông : thuận lợi, trôi chảy, tốt đẹp, tốt lành, may mắn 

 

-彭亨 Bàng hanh : đầy, lớn, trướng đại. Vẻ tự mãn kiêu căng. 

-不亨 Bất hanh : vô lễ. Không trọng người trên. 

-時運亨通 Thời vận hanh thông : thời vận thịnh đạt, trôi chảy. 

-萬事亨通 Vạn sự hanh thông : mọi sự may mắn, vạn sự tốt lành. 

 

-痛得哼了幾聲 Thống đắc hanh liễu kỷ thanh : đau đến nỗi phải rên vài 

tiếng. 

 

幸 Hạnh : tốt đẹp, may mắn. Hạnh phúc, có phúc, phúc lành. Vui 

mừng. Cầu mong.  Không đúng phận mà được. Bậc thiên tử đến vùng 

nào đó. Được bậc thiên tử yêu dấu. Chỉ sự yêu dấu của người bậc trên 

đối với kẻ dưới. Họ người. Good fortune; rejoice; I hope; I trust; 

fortunately; luckily; favour; (of a monarch) come; arrive. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-倖 Hạnh : may, may mắn. Thân cận.  

2-悻 Hạnh : giận dữ. Anger, vexation; angry, resentful, indignant. 

3-婞 Hạnh : cứng cỏi, cố chấp, bướng bỉnh, ương ngạnh, ngoan cố. Hate. 

4-啈 Hạnh : lừa bịp. Hừm! (tiếng biểu thị sự phát cáu). 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%99%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%99%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%97%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%97%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%93%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%93%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%BE
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Biến  âm : 

 

-悻 Hãnh : rất, lắm. 

-涬 Hạnh : đưa tới.  Watery expanse. 

-倖 Hãnh : kiêu căng. 

 

Từ  kép  : 

 

-幸民 Hạnh dân : loại dân du thủ du thực,lười biếng. 

-幸得 Hạnh đắc : may được, may mà. 

-幸好 Hạnh hảo : may được, may sao. Fortunately; luckily. 

-幸喜 Hạnh hỷ : như Hạnh hảo ở ngay trên. 

-幸 虧 Hạnh khuy : như Hạnh hảo. 

-幸免 Hạnh miễn : may mà thoát khỏi, may mắn tránh được. Escape by 

sheer luck; have a narrow escape. 

-幸而 Hạnh nhi  : may mà, may sao, may được. Luckily; fortunately. 

-幸遇 Hạnh ngộ : may mắn mà gặp gỡ. 

-幸富貴 Hạnh phú quý : mong được sang giàu. 

-幸福 Hạnh phúc : sung sướng, điều may mắn được hưởng. Happiness; well-

bring; happy. 

-幸事Hạnh sự : việc may; việc đáng mừng.Good fortune; blessing. 

-幸臣 Hạnh thần : tôi thần được yêu dấu, sủng thần. 

-幸運 Hạnh vận : may mắn, vận may, số đỏ. Good fortune; good luck; 

fortunate; lucky. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B2%B4
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-幸勿推却 Hạnh vật suy khước : mong đừng từ chối. 

-幸未成災 Hạnh vị thành tai : may mà chưa xẩy ra tai nạn. 

 

-悻悻Hạnh hạnh :  hờn giận, hờn dỗi, hậm hực, bực tức, rất giận, giận đùng 

đùng, tả cái dáng giận tức lộ ra ngoài. Angry; resentful. 

-悻然Hạnh nhiên : vẻ hậm hực phẫn nộ.  

 

-不幸 Bất hạnh , vận khí không tốt, gặp sự không thuận lợi. Tai 

họa bất ngờ. 

-游幸 Du hạnh : chỉ đế vương hoặc hậu phi xuất du.  

-得幸Đắc hạnh  : được sủng ái, chỉ hoạn quan và các cung phi được vua yêu 

tới. 

-欣幸Hân hạnh : vui mừng, vui sướng. Be glad and thankful. 

-臨幸 Lâm hạnh : vua đến. 

- 寵幸Sủng hạnh: được yêu quý. 

-天幸Thiên hạnh : A providential escape; a close shave. 

-萬幸Vạn hạnh : muôn vàn may mắn, quá nhiều may mắn. Very lucky (or 

fortunate); by sheer luck. 

-榮幸Vinh hạnh : rất may mắn và lấy làm vẻ vang sung sướng, vinh dự. 

 

-僥倖 Kiểu hãnh : may mắn, hoạ may, cầu may. Lucky; by lucky; by a fluke. 

 

行  Hàng : hàng, dòng, hàng lối. Ngành, nghề nghiệp. Cửa hàng, 

hàng. Thứ bậc. Chỗ giao dịch buôn bán, hãng, hàng buôn. Đơn vị 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8E%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8E%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%87%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%87%A8
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trong quân đội thời cổ có 25 người gọi là Nhất hàng 一行. Tên núi 

Thái Hàng 太行, dãy núi chạy dài qua nhiều tỉnh, chấm dứt ở tỉnh 

Hà Bắc. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-桁 Hàng : cái cùm, cái gông để khoá cổ hoặc chân tội nhân.cầu nổi bắc qua 

sông. 

2-絎 Hàng : khâu lược. Cũng đọc là Hạnh. Sew  with long stitches. Baste. 

 

Biến âm  : 

 

-桁 Hãng : cái mắc áo, cái giá áo.  

-行 Hạng : thứ bậc. Cùng một vai vế. Dáng cứng cỏi. 

-行 Hành : Bước đi, bước chân đi. Làm ra, thi hành ra. Đi. Rời bỏ chốn này 

đến chốn khác. Trải qua. Trôi chảy. Lưu hành. Lưu động. Kiêm thêm chức 

quan, tạm nắm thêm chức quan. Một thể viết chữ Hán, giống như chữ Chân, 

nhưng viết hơi mau. 

-珩 Hành  : trên dây đeo ngọc ngày xưa, hòn ngọc ở trên gọi là hành 珩, hòn 

dưới gọi là hoàng 璜. The top gem of a girdle-pendant (as worn by aristicrats 

and high officials in ancient China). 

-桁 Hành : đòn tay, xà ngang, dầm gỗ, cái cùm to. Dụng cụ để làm lễ tang 

chôn người chết. 

-胻 Hành : cái khoeo chân phía sau đầu gối. 

-行 Hạnh : hành vi của một người, việc do người ấy làm. Họ người. 

-荇 Hạnh : rau hạnh, thứ rau mọc dưới nước, cọng trắng, lá tía. 
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 Từ  ghép : 

 

-行幫 Hàng bang : phường,phường hội. 

-行距 Hàng cự : cự ly giữa các hàng, khoảng cách giữa hai hàng. 

行佣 Hàng dụng : tiền hoa hồng. 

行當 Hàng đang : nghề, ngành. Đóng vai ( trong tuồng,kịch). 

-行道 Hàng đạo :  nghề nghiệp, ngành, nghề. 

-行東 Hàng đông : chủ phường (thủ công) 

-行動 Hành động : làm, ra tay. Hành vi, cử động. Hơi một tí là, động một cái 

là. 

-行家 Hàng gia : thạo nghề, lành nghề, người trong nghề, người lành nghề. 

-行間 Hàng gian : trong hàng ngũ, giữa hai hàng, giữa hai dòng, mỗi dòng. 

-行貨 Hàng hóa : đồ vật bầy thành hàng mà bán. 

-行會 Hàng  hội : phường hội. 

-行庫 Hàng khố : công khố ngân hàng. 

-行款 Hàng khoản : cách trình bày các dòng chữ. 

-行列 Hàng liệt : hàng, hàng ngũ, đội ngũ. 

-行伍 Hàng ngũ : quân đội, quân ngũ, binh nghiệp. 

-行業 Hàng nghiệp : ngành nghề, chức nghiệp. Nghề buôn, bán. 

-行販 Hàng phiến : người bán hàng rong. 

-行規 Hàng quy :  quy ước phường hội. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%8C
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-行棧 Hàng sạn : hiệu ký gửi. Chỗ chứa các đồ hàng để vận tải, buôn bán 

cho tiện 

-行巿 Hàng thị : giá cả thị trường, tình hình giá cả. 

-行話 Hàng thoại :  ngôn ngữ trong nghề, tiếng nhà nghề. 

-行情 Hàng tình : tình hình giá cả, tình hình thị trường. 

-行長 Hàng trưởng : giám đốc ngân hàng. 

 -行子 Hàng tử : đồ tồi. 

-行院 Hàng viện : ca lâu, thanh lâu, nhà chứa. 

 

-行波 Hành ba  :  làn sóng lưu động 

-行板 Hành bản : nhịp thong thả. 

-行不行 Hành bất hành : được hay không được? 

-行兵 Hành binh : đem quân đi đánh giặc. 

-行政 Hành chánh : nắm giữ chánh quyền quốc gia, thi hành chánh trị, quản 

lý sự vụ quốc gia (nội chánh, ngoại giao, giáo dục, quân sự, tài chánh, v.v.). 

Chỉ việc quản lý nội bộ của một cơ quan, xí nghiệp, đoàn thể, v.v. 

-行止 Hành chỉ : tung tích, hành tung, hành vi, hạnh kiểm. 

-行宮 Hành cung : nơi quán để vua chúa ghé nghỉ dọc đường. 

-行腳 Hành cước : nhà tu đi (hành khất) các nơi tìm thầy học đạo. Ăn xin, 

hành khất. Đi trên đường. Hai chân động đậy không ngừng. 

-行營 Hành dinh : doanh trại khi ra trận. Trại quân trên đường ra trận. 

-行動 Hành động  :  việc làm. Cử động trong lúc làm việc. Đi đứng, đi lại, 

hành vi. Làm việc theo chương trình sắp đặt trước. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%8C
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-行者 Hành giả : người đi đường. Người đi hành đạo. Người tu theo đạo 

Phật nhưng chưa làm lễ xuất gia. Thầy tu đi khất thực các nơi. 

-行教 Hành giáo : thực hiện các nghi lễ tín ngưỡng. 

-行好 Hành hảo : làm ơn,làm việc từ thiện, giúp đỡ người. 

-行刑 Hành hình : hành quyết, xử tử, thi hành án tử hình. 

-行化 Hành hóa : tăng lữ hóa duyên. Chỉ ăn xong đi tản bộ giúp tiêu hóa. 

-行賄 Hành hối : đút lót, hối lộ. 

-行凶 Hành hung : đánh người. Làm điều ác, điều xấu. 

-行客 Hành khách : người khách đi đường xa. 

-行乞 Hành khất : người đi xin ăn, ăn mày. 

-行劫 Hành kiếp : ăn cướp,cướp giật. 

-行經 Hành kinh : đi qua. Thấy kinh,thấy tháng.  

-行徑 Hành kính : hành vi, việc làm. 

-行期 Hành kỳ  : ngày xuất phát, ngày khởi hành. 

-行樂 Hành lạc : ăn chơi, mua vui, vui chơi. 

-行廊 Hành lang : lối đi có mái che, thông từ phòng này sang phòng khác, 

nhà này sang nhà khác. 

-行獵 Hành lạp : săn bắn, đi săn. To hunt. 

-行禮 Hành lễ : chào kính, cúi chào. 

-行旅 Hành lữ : đi xa. Cũng nói là Lữ hành. 

-行李 Hành lý : đồ dùng đem theo khi đi xa. 

-行李 Hành nang : túi xách, túi du lịch. 
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-行人 Hành nhân : người qua đường, người đi trên đường. 

-行年 Hành niên : những năm đã đi qua. Chỉ tuổi tác. 

-行年五十 Hành niên ngũ thập : tuổi gần đến năm mươi. 

-行軍 Hành quân : quân lính di chuyển. 

-行决 Hành quyết : theo lệnh mà giết kẻ tử tội. 

-行色 Hành sắc : hành trình, chuyến đi. Tình trạng khí tượng lúc ra đi, thần 

sắc. Tình trạng khí tượng lúc ra đi, thần sắc. 

-珩床 Hành sàng : honing machine. 

-行師 Hành sư : dụng binh, ra quân. 

-行使 Hành sử : thi hành, thực hành, đem ra mà xử dụng. 

-行駛 Hành sử : tàu, xe chạy. 

-行事 Hành sự : làm việc. Hành vi, việc làm. 

-行在 Hành tại : nơi dừng chân. 

-行灶 Hành táo : bếp lưu động. 

-行走 Hành tẩu : đi, qua lại 

-行剌 Hành thích : ám sát. 

-行善 Hành thiện :  làm việc thiện. 

-行船 Hành thuyền : di chuyển trên sông, trên biển. 

-行商 Hành thương : người buôn bán rong. Người buôn hàng chuyến. 

-行書 Hành thư : thể chữ hành của chữ Hán. 

-行署 Hành thự : dinh quan đóng tạm. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%8C
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-行署 Hành thự : cơ quan hành chính. 

-行進 Hành tiến : tiến lên. 

-行銷 Hành tiêu : bán, tiêu thụ. 

-行星 Hành tinh : ngôi sao quay quanh một ngôi sao khác. 

-行裝 Hành trang : đồ dùng trong lúc đi xa. 

-行程 Hành trình : từng quãng đường đi. Trình tự trải qua trên quãng đường 

đi. 

-行蹤 Hành tung : tung tích, dấu vết, tin tức về một người nào đó. 

-行將 Hành tương : sẽ, sắp sửa. 

-行將就木 Hành tương tựu mộc : sắp chết. 

-行將畢業 Hành tướng tất nghiệp : sắp tốt nghiệp. 

-行蘊 Hành uẩn : Nhà Phật gọi cái ý thức luôn luôn trôi đi là hành uẩn . 

-行雲 Hành vân : mây bay. Cũng là tên một khúc nhạc cổ. 

-行文 Hành văn : làm bài văn, viết câu văn. 

-行爲 Hành vi : hành động, việc làm của một người. 

-行轅 Hành viên : doanh trại lưu động. 

-行醫 Hành y :  làm thầy thuốc chữa bệnh. 

-行蘊 Hành uẩn : nhà Phật gọi cái ý thức luôn luôn trôi đi là hành ấm hay 

hành uẩn. 

 

-桁楊相望 Hàng dương tương vương : tù tội nhan nhản. 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A1%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A1%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9B%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9B%B8
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-荇菜 Hạnh thái : rau hạnh (lat. Nymphoides), mọc dưới nước, lá như hình 

củ ấu, màu xanh hoặc đỏ, mùa hè mùa thu có hoa màu xanh lục, lá ăn được. 

Còn gọi là: “phù quỳ” 鳧葵, “hiện thái” 莧菜. 

 

-行行 Hạng hạng : cứng cỏi. 

 

-排行 Bài hàng : xếp hạng, xếp thứ. Nói về thứ tự trên dưới của anh chị em 

trong nhà. 

-班行 Ban hàng : hàng, vị thứ (ở triều đình). Phiếm chỉ hàng, lớp, bậc, toán. 

Phiếm chỉ quan vị, quan giai. Chỉ triều quan. Chỉ triều đình. Cùng hàng, 

ngang hàng. Gánh hát, đoàn diễn kịch, hí ban. 

-排成雙行 Bài thành song hàng : xếp thành hàng đôi. 

-八行 Bát hàng : thư từ. 

-輩行 Bối hàng : hai vế thứ bậc trên dưới. Cùng bọn, ngang hàng. 

-改行 Cải hàng : đổi ngành. 

-幹哪行學哪行 Cán na hàng học na hàng : làm nghề gì học nghề ấy. 

-洋行 Dương hàng : cửa hàng bán đồ nước ngoài. 

-電器行 Điện khí hàng : cửa hàng đồ điện. 

-同行 Đồng hàng : cùng nghề. Cùng đi đường. Cùng chí hướng, nhất trí. 

-懂行 Đồng hàng : hiểu biết, am tường. 

-銀行 Ngân hàng : cơ sở kinh doanh, nhận giữ tiền, cho vay hoặc đổi tiền và 

lo các nghiệp vụ kinh tế, tức nhà băng. Bank. 

-外行 Ngoại hàng : làm việc không khéo. 

-牙行 Nha hàng: chỗ giới thiệu việc mua bán, nơi làm trung gian mua bán. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%B3%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%B3%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8E%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8E%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8E%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8E%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%94%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%94%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%93%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%93%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B4%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B4%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%96
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-雁行 Nhạn hàng : hàng lối của chim nhạn khi bay. Chỉ đông anh em. 

-肉行 Nhục hàng : cửa hàng thịt. 

-戎行 Nhung hàng : đoàn thể quân đội. Hàng ngũ quân đội. 

-內行 Nội hàng : ở trong nghề (chuyên luyện). 

-世行 Thế hàng : ngân hang thế giới. World bank. 

-商行 Thương hàng : hãng, hãng buôn. 

 

-印行 Ấn hành : in sách vở và phân phối đi các nơi. 

-按行 Án hành : theo thứ tự đi tuần xét. 

-爬行 Ba hành : bò (đi bằng hai tay hai chân trên mặt đất). Hình dung dáng 

điệu hoặc động tác chậm chạp.  

-頒行 Ban hành : tuyên bố để thi hành. 

-暴行 Bạo hành, bộc hành : hành vi tàn bạo. Đi dưới ánh nắng mặt trời. 

-平行 Bình hành : đi một mạch trên đường bình thuận an toàn. Địa vị ngang 

nhau, không có quan hệ tùy thuộc cao thấp. Tiến hành đồng thời. Song song 

(hai đường thẳng). 

-輩行 Bối hành : đi từng hàng, từng lũ. 

-步行 Bộ hành : đi bộ (không dùng xe, tàu). 

-錦衣夜行 Cẩm y dạ hành : áo gấm đi đêm. 

-更行 Canh hành : Đàn bà lấy chồng khác. Cũng như Tái giá. 

-執行 Chấp hành : thi hành theo đúng pháp luật. Làm theo kế hoạch hoặc 

quyết nghị. 

-准行 Chuẩn hành : bằng lòng cho làm. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%82%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%82%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%95%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%95%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%8C%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%8C%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%9C
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-鼓行 Cổ hành : đánh trống hành quân. Đi trước dẫn đầu nêu cao thanh thế. 

Thịnh hành. 

-躬行 Cung hành : chính mình ra tay làm. 

-舉行 Cử hành : đem việc ra mà làm. 

-強行 Cưỡng hành : miễn cưỡng làm, gắng gượng. 

-夜行 Dạ hành : xuất hành ban đêm, đi đêm. Giấu kín đức hạnh của mình, 

không khoa trương. 

-淫行 Dâm hành : làm điều gian tà. Làm công việc ăn nằm lén lút với 

nhau. 

-遺行 Di hành : việc làm còn sơ sót. 

-以行 Dĩ hành : tên tự của Trương Quốc Dụng, danh sĩ dưới triều Minh 

Mệnh. 

-遊行 Du hành : đi chơi. 

-大行 Đại hành : vua chết, băng hà. 

-大行星 Đại hành tinh : Trong Thái Dương hệ gồm có những đại hành tinh 

như sau: Thủy tinh 水星, Kim tinh 金星, Địa cầu 地球, Hỏa tinh 火球, Mộc 

tinh 木星, Thổ tinh 土星, Hải Vương tinh 海王星, Thiên Vương tinh 天王星. 

-徒行 Đồ hành : đi bộ. 

-獨行 Độc hành : đi đường một mình. Vượt lên khỏi mọi người chung 

quanh. 

-同行 Đồng hàng, đồng hành : cùng nghề. Cùng đi đường. Cùng chí hướng, 

nhất trí. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B0%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B0%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%87%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%87%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%81%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%81%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B5%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B5%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%9F
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-橫行 Hoành hành : làm không theo chính đạo. Cũng viết 衡行. Đi khắp, 

truyền bá các nơi. Giong ruổi ngang dọc, tung hoành. Đi ngang như cua. Tỉ dụ 

làm ngang ngược, không kiêng nể gì hết. 

-可行 Khả hành : có thể thực hiện được. 

-卻行 Khước hành : đi giật lùi (bày tỏ sự cung kính). 

-臨行 Lâm hành : kịp lúc đi. Lúc lên đường. Lúc ra đi. 

-例行 Lệ hành : lệ thường, thói quen. 

-弄行 Lộng hành : làm việt với sự coi thường mọi người, muốn làm gì thì 

làm. 

-旅行 Lữ hành : đường đi xa, đi lang thang, du hành.Người đi xa. Ra ngoài 

làm việc, mưu sinh hoặc du lịch. 

-力行 Lực hành : hết sức làm. 

-流行 Lưu hành : phổ biến, thịnh hành. Truyền đi khắp nơi. Được dùng ở 

khắp mọi nơi. 

-言行要一致 Ngôn hành yếu nhất chí : lời nói phải đi đôi với việc làm. 

-逆行 Nghịch hành : làm ngược lại, làm trái đi. Đi ngược chiều. 

-外行 Ngoại hành : nghiệp dư, không chuyên. 

-言行 Ngôn hành : lời nói và việc làm. 

-五行 Ngũ hành : năm chất gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ 水, 火, 木, 

金, 土. 

-攝行 Nhiếp hành : thay thế mà làm. 

-屋桁 Ốc hành : cái rầm gỗ. 

-梵行 Phạn hành : tu theo Đạo Phật. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=衡
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=衡
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A6%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A6%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%87%B4
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=水
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=火
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=木
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=金
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=土


1345 

 

-發行 Phát hành : đem đi các nơi, bán ra khắp các nơi. 

-發行報刊 Phát hành báo san : phát hành sách báo. 

-飛行 Phi hành : di chuyển bằng cách bay trên không. 

-飛行團 Phi hành đoàn : chỉ chung những người lo về việc bay của một 

chiếc phi cơ. 

-飛行家 Phi hành gia : người lái máy bay. Người có một nhiệm vụ gì trong 

một chuyến bay. 

-風行 Phong hành : lan đi, truyền đi mau lẹ, như gió thổi. 

-奉行 Phụng hành : theo đuổi, thực hiện đến cùng. Vâng theo lời mà làm. 

-慣行 Quán hành : làm theo thói quen. 

-規行矩步 Quy hành củ bộ : đi theo cái thước tròn, bước theo cái thước 

vuông, ý nói hành động theo khuôn phép. 

-刊行 San hành : in ra sách và phát hành. 

-雙行 Song hành : đi đôi với nhau, ngang nhau. 

-所行 Sở hành : điều đem ra làm. Điều mình làm. 

-在行 Tại hành : có kinh nghiệm, thành thạo. Tương tự: Nội hành 內行. 

-三人行, 必有我師焉 Tam nhân hành, tất hữu ngã sư yên : Ba người 

cùng đi, tất có người có thể làm thầy ta. 

-暫行 Tạm hành : tạm theo đó mà làm trong một thời gian. 

-浸行 Tẩm hành : xuất hành một cách bí mật. 

-散行 Tản hành : một thể văn vần, không bó buộc về bằng trắc vần điệu, gần 

như văn xuôi, miễn đọc lên dễ nghe. 

-殘賊公行 Tàn tặc công hành : bọn cướp tàn bạo công khai hoành hành. 
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-疾行 Tật hành : đi mau. 

-膝行 Tất hành : đi bằng hai đầu gối, tức là bò. 

-施行 Thi hành : tiến hành, thực thi, thực hiện. Làm theo sự đã được định từ 

trước. 

-通行 Thông hành : đi suốt được, không bị trở ngại. 

-通行全國 Thông hành toàn quốc : lưu thông khắp nước 

-承行 Thừa hành : quan lại làm việc theo lệnh trên. 

-乘行 Thừa hành : vâng lệnh mà làm. 

-實行 Thực hành : theo điều đã biết mà làm ra sự thật. 

-實行民主 Thực hành dân chủ : thực thi dân chủ. 

-水行 Thủy hành : đi đường sông, đường biển. 

-潛行 Tiềm hành : đi lén, không cho người khác biết. 

-進行 Tiến hành : đi tới phía trước.Theo thứ tự thúc đẩy làm việc, thực hành. 

-餞行 Tiễn hành : đưa chân người lên đường. 

-性行 Tính hành : hoạt động tình dục. 

-並行 Tịnh hành : đi song song, tiến hành công việc song song. 

-速行 Tốc hành : đi mau, chạy mau. 

-送行 Tống hành : đưa đi. 

-知行合一 Tri hành hợp nhất : học thuyết do “Vương Thủ Nhân” 王守仁 

đời Minh chủ trương rằng “tri” 知 và “hành” 行 phải đi đôi với nhau. 

-長歌行 Trường ca hành : bài hát dài. 
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-修行 Tu hành : tu dưỡng đức hạnh. Tu tập thực hành. Học Phật, học đạo. 

Phiếm chỉ tiết tháo đức hạnh. Phẩm hạnh tốt. Hành thiện tích đức. 

-辭行 Từ hành : từ đi . 

-遵行 Tuân hành : nghe theo mà làm cho đúng. 

-巡行 Tuần hành : đi lòng vòng trong một khu vực. 

-隨行 Tùy hành : đi theo.  

-徐行 Từ hành : đi chậm, bước chậm, đi chậm rãi, đi từ từ. 

-自行 Tự hành : tự mình làm. 

-蛇行 Xà hành : bò sát đất mà đi, như loài rắn. Chỉ hành động sợ sệt. 

-趨行 Xu hành : rảo bước. Chạy lánh nạn. 

-出行 Xuất hành : ra ngoài đi xa. 

-運行 Vận hành : chuyển vận. 

-尾行 Vĩ hành : đi theo sau. 

-遠行 Viễn hành : đi xa, Chuyến đi xa. 

-衣錦夜行 Y cẩm dạ hành : mặc áo gấm mà đi ban đêm, không ai biết là áo 

gấm cả. Chỉ sự tốt đẹp không phô bày ra được. 

-要行 Yêu hành : cầu cạnh xin xỏ trong công việc. 

 

-百行 Bách hạnh : trăm nết. Chỉ chung cái nết tốt mà kẻ sĩ phải có. 

-更行 Canh hạnh : đàn bà lấy chồng khác. Cũng như Cải giá 改嫁. 

-高行 Cao hạnh : đức độ lớn. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%8B
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-景行 Cảnh hạnh : đức hạnh cao lớn. Ngưỡng mộ, bội phục. Tương tự: 

Cảnh ngưỡng 景仰. 

-志行 Chí hạnh : chí hướng và phẩm hạnh. 

-容行 Dung hạnh : vẻ mặt và tín nết, hai trong tứ đức của người đàn bà theo 

quan niệm thời xưa. 

-道行 Đạo hạnh : có nết tốt và lối sống cao đẹp. 

-獨行 Độc hạnh : đức hạnh hơn người. 

-德行 Đức hạnh : đạo đức và hạnh kiểm tốt, chỉ chung các nết tốt. 

-行檢 Hạnh kiểm : giữ gìn nết tốt. Chỉ chung các nết tốt. 

-孝行 Hiếu hạnh : lòng kính yêu đối với cha mẹ. 

-學行 Học hạnh : học vấn và phẩm hạnh. 

-苦行 Khổ hạnh : buộc mình phải chịu cực nhọc. 

-閫行 Khổn hạnh : nết tốt mà đàn bà con gái phải có. 

-茂行 Mậu hạnh : nết tốt đẹp. 

-儒行 Nho hạnh : phẩm hạnh nhà nho. 

-危行 Nguy hạnh : phẩm hạnh ngay thẳng. 

-品行 Phẩm hạnh : nết tốt. 

-聽其言而觀其行 Thính kỳ ngôn nhi quan kỳ hạnh : nghe lời nói mà còn 

phải xem việc làm nữa. 

-節行 Tiết hạnh : nết trong sạch ngay thẳng không dời đổi. 

-性行 Tính hạnh : hoạt động tình dục. 

-修行 Tu hạnh : sửa mình trong sạch. 
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嗃 Hao : nghiêm khắc. Kêu gào. Tiếng thổi sáo trúc. To flute. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-蒿 Hao : cây chổi. Một thứ cỏ ngải. Có nhiều thứ như: thanh hao 青蒿, mẫu 

hao 牡蒿, bạch hao 白蒿, nhân trần hao 茵陳蒿, v.v. mấy thứ này đều dùng 

làm thuốc cả. Tiêu tan hao phí. Trông xa. Khí, hơi bốc cao ngùn ngụt. Plant of 

the mugwort or  artemisia family; rising vapor.   

2-嚆 Hao : hò, hô, kêu. To give a forth sound; to sound. 

3-滈 Hao : sóng nước long lanh. Tên con sông Hao 滈, ở Thiểm Tây nay đã 

bị lấp mất. 

4-謞 Hao : gièm pha, mạnh dữ 

 

Biến  âm : 

 

-謞 Hác : nóng giận, vẻ dữ dội.. 

-嗃 Hạc : vẻ nghiêm ngặt, vẻ nghiêm khắc.  Scold with severity. 

-翯 Hạc : lông vũ trắng mượt. Glistening plumage; reflection of the sun on 

water. 

-嗃 Háo : tiếng thét to , kêu gào.  

-嚆 Hào : kêu gọi, gào thét. Give forth sound, make noise. 

-謞 Hào : la lên lập tức. Kêu lên thật nhanh. 

-暠 Hạo : trắng, sáng sủa; cũng viết bằng chữ Hạo 顥, cùng nghĩa với chữ 

Hạo 皓. Daybreak; bright and brilliant.  
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-鄗 Hạo : tên một huyện cổ, nay là huyện Bách Hương, tỉnh Hà Bắc. County 

in Hebei province.  

-皜 Hạo : trắng, trắng bạch, trắng bóc. Trong sạch. Cũng như chữ Hạo 晧.   

Variant of 晧; spottlessly white. 

-鰝 Hạo : tôm càng, tôm hùm. 

-滈 Hạo : mưa dầm. Mưa lâu ngày không tạnh.. 

-鎬 Hạo : đất Cảo, kinh đô ngày xưa của nhà Chu, nay ở phía Nam thành phố 

Tây An tỉnh Thiểm Tây. Cái cuốc chim. Chữ này thường đọc là Cảo. Pick; 

pickaxe. Stove; bright. 

-熇 Hốc : lửa nóng dữ, lửa cháy bừng bừng, lửa cháy mạnh. Bake. Dry. 

 

Dị âm : 

 

-高 Cao: cao, cao lớn. Tall; high; of a high level or degree; above the 

average; loud; high-priced; expensive; a surname. 

-滈 Cảo: tên một vùng đất cổ, ngày xưa vua Vũ đóng đô ở đó. 

-鎬 Cảo : cái cuốc. A kind of hoe. 

-犒 Khao: khao thưởng.  Entertain victorious soldiers. 

-敲 Khao : gõ . Strike, beat, pound, hammer; rap 

-熇 Khảo : hơ lửa. 

 

Từ  kép : 

 

-嗃嗃 Hạc hạc :  dáng đốc trách nghiêm ngặt (nghiêm khắc).  Vẻ tàn nhẫn. 

-皜皜 Hạo hạo :  trắng tinh. 
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-滈滈 Hạo hạo : ánh sáng trắng của nước chảy. 

-蒿盧 Hao lư : túp lều, cái chòi. A hut, a cottage. 

-蒿里  Hao lý : Mộ. Một điệu ai ca thời cổ. A tomb. An elegiac song in 

ancient time. 

-蒿目 Hao mục : trông xa; nhắm mắt và lo nghĩ việc đời; tiêu tan; hơi bốc 

lên nghi ngút. To look far. To close one’s eyes and worry about worldly 

affairs. 

-蒿子 Hao tử : cây khổ ngải, cây ngải hương. Nỗi cay đắng thống khổ. 

Wormwood; artemisia. 

 

-嚆失 Hao thỉ : vè vè, tiếng tên bay đi, tên chưa đến tiếng đã đến trước, vì 

thế nên sự vật gì đến trước cũng goi là Hao Thỉ. An arrow flying with a hum; 

harbinger; prelude; herald. 

 

-皤蒿 Bà hao : tên loại rau trắng. có tên là Bạch hao. 

-白蒿 Bạch hao : một loại cây ngải có tên là Artemisia capillaris Thunb. 

-鎬頭 Cảo đầu : cuốc chim. 

-桐蒿 Đồng hao : cây cúc . Crowndaisy chrysanthemu. 

-藾蒿 Lại hao : một loại ngải (lá trắng xanh, thân giòn, lúc còn non ăn được). 

Chem che lấp. 

-風鎬 Phong cảo : búa hơi. Pneumatic pick; air pick. 

 

 

豪 Hào : người có tài và sức hơn người. Người có tài trí xuất chúng. 

Người có tiền của và thế lực. Người thủ lãnh, người trùm. Phóng 

khoáng hào hiệp. Mạnh mẽ hơn người. Ngang nhiên. Sảng khoái 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BD
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không câu thúc. Tý chút, đơn vị rất nhỏ, dùng như nghĩa chữ Hào 毫. 

Một loài thú như loài heo; lông con heo đen. Họ người. Brave, 

heroic, chivalrous. A person of extraordinary powers or endowments; 

bold and unconstrained; forthright; unrestrained; despotic; bullying. 

 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-蠔 Hào : con hàu, sò, nghêu. Con ve đực. Cùng nghĩa với chữ Lệ 蠣. 

Oyster. 

2-濠 Hào : hào (dòng nước bao quanh thành để bảo vệ thành). Cùng nghĩa 

với chữ Hào 壕. Moat, trench, ditch. 

3-嚎 Hào : kêu, rống.  Khóc to (nghe tiếng mà không chảy nước mắt). Khóc 

gào. Cry loudly, yell, scream. 

4-壕 Hào :  hào bảo vệ thành. Nước dưới chân thành. Cũng viết là hào 濠. 

Hầm, rãnh nước sâu đào nơi chiến trường. Trench, ditch, channel, moat. 

5-檺 Hào : so sánh, ước lượng nhiều hay ít. 

 

Biến  âm  : 
 

-譹 Hạo : chữ viết cổ của hạo 號: gầm, thét, gào. Howl, yell; wail. 

 

 

Từ  ghép : 

 

-豪飲 Hào ẩm : uống rượu khỏe hơn người, uống rượu hả hê, uống mềm 

môi. 

-豪舉 Hào cử : làm nên việc phi thường. Hành vi nghĩa hiệp, hành vi cao 

đẹp, hành động anh hùng. Cử chỉ hào hiệp. 

javascript:animation('8814');
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-豪強 Hào cường : người cậy thế lực ngang ngược. Có thế lực mạnh mẽ. 

Despotic; tyrannical; despot; bully. 

-豪奪 Hào đoạt : ngang nhiên cướp đoạt. 

-豪家 Hào gia : nhà có thế lực. 

-豪俠 Hào hiệp : có sức mạnh và hay làm việc nghĩa, bênh vực kẻ yếu. 

-豪崋 Hào hoa : giàu có và đẹp đẽ. Tiêu pha tốn nhiều. Xa xỉ, xa hoa, hào 

nhoáng. Luxurious, sumptuous. 

-豪橫 Hào hoành : cậy thế nạt người, ngang ngược. 

-豪猾 Hào hoạt : người có thế lực mà gian xảo không tuân theo phép nước. 

-豪興 Hào hứng : hứng thú, thích thú. 

-豪雄 Hào hùng : tài sức hơn đời. Ta còn hiểu là dũng cảm, không biết sợ 

nguy khó. 

-豪右 Hào hữu : nhà giòng dõi lớn. 

-豪客 Hào khách : người mạnh mẽ. Người khách tiêu sài rộng rãi. 

-豪氣 Hào khí  : khí phách anh hung, chí khí lớn lao rộng rãi hơn đời. 

Heroism; heroic spirit. 

-豪傑 Hào kiệt : tài sức hơn đời. Người có tài, có chí. Person of exceptional 

ability. 

-豪邁 Hào mại : phóng túng rộng rãi. Nghĩa hiệp, đầy khí phách, phóng 

khoáng. 

-豪毛 Hào mao : nhỏ bé. 

-豪門 Hào môn : nhà quyền thế, nhà quyền quý, giòng họ giầu và có thế lực.  

Rich and powerful family; wealthy and influential clan.  

-豪目 Hào mục : người tai mắt, có tiếng tăm tại địa phương. 
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-豪語 Hào ngữ : lời nói hào hùng. 

-豪放 Hào phóng : rộng rãi phóng túng, không bị trói buộc. Ăn tiêu rộng rãi , 

không chú ý tới vấn đề tiền bạc. Bold and unscontrained. 

-豪富 Hào phú : giàu có và có thế lực. Powerful and wealthy; the rich and 

powerful. 

-豪光 Hào quang  : tia sáng rực rỡ chiếu khắp bốn bề. 

-豪爽 Hào sảng : hào phóng, rộng rãi, ngay thẳng phóng khoáng; tính tình 

cao cả, ngông ngữ cử chỉ khiến người chung quanh mến phục. 

-豪汰 Hào thải : tiêu pha quá mức. 

-豪紳 Hào thân : hào mục. 

-豪情 Hào tình : tinh thần hào hứng, lòng hăng hái. 

-豪壯 Hào tráng : lớn lao hùng tráng, hào hùng. 

-豪豬 Hào trư : con nhím. Porcupine. 

-豪雨 Hào vũ : mưa lớn, mưa mạnh. 

 

-嚎啕 Hào đào : gào khóc, khóc to. 

-嚎咷 Hào điêu : gào thét, khóc lớn. Howl, cry loudly. 

-嚎叫 Hào khiếu : gào thét. 

 

-濠水 Hào thuỷ :tên con sông Sông Hào (ở tỉnh An Huy, Trung Quốc). 

-蠔油 Hào du : dầu hào. 

  

-英豪 Anh hào : bậc tài giỏi, anh hùng hào kiệt.  

-鄉豪 Hương hào : người trùm trong một làng. 
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-里豪 Lý hào : người tai, mắt trong làng. 

-富豪 Phú hào : người giàu có.  

-紳豪 Thân hào : người có học thức và người giàu có trong vùng. 

-詩豪 Thi hào : bậc làm thơ giỏi hơn người. 

-土豪 Thổ hào : người đàn anh tại một địa phương. Local tyrant. 

-文筆豪放 Văn bút hào phóng : lời văn phóng khoáng. 

-文豪 Văn hào : nhà văn có tài lớn. 

 

-哀嚎 Ai hào : gào khóc thảm thương. 

-狼嚎 Lang hào : sói gào. 

 

-交通壕 Giao thông hào : giao thông hào, hầm qua lại thông suốt giữa các 

chiến hào dùng để thông tin liên lạc. 

-防空壕 Phòng không hào : hầm phòng không, hầm trú ẩn. 

 

-戰壕 Chiến hào : hầm trú ẩn. Rãnh đào cho binh lính trú ẩn chống lại quân 

thù. 

 

絞 Hào : màu xanh vàng. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

-校 Hào : chân cái bát đậu. 

-洨 Hào : sông Hào 洨, phát nguyên ở Hà Bắc. Tên huyện, do nhà Hán lập ra, 

nay thuộc tỉnh An Huy. 
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-姣 Hào : dâm dật, ham thú vui xác thịt. 

 

Dị âm : 

 

-絞 Giảo : bện, xe xoắn. 

-校 Giáo : cái cùm chân. Tranh, thi đua. Tính số, kế toán. 

-姣 Giao, giảo : đẹp. Tốt. 

-校 Hiệu : sửa chữa, đính chính. Trường học. Họ Hiệu. 

 

Từ kép : 

 

-絞麻繩 Giảo ma thằng :  bện dây gai. 

-絞鐵絲 Giảo thiết ti : xoắn dây thép. 

-絞毛巾 Giảo thủ cân : vắt khăn tay. 

 

- 校稿 Giáo cảo  : xem và sửa bản thảo. 

- 校訂 Giáo đính  : đính chính. 

-校勘 Giáo khám  : khảo xét lại. 

 

- 一絞毛線 Nhất giảo mao tuyến : một cuộn len. 

- 處絞 Xử giảo : xử thắt cổ chết. 

 

- 不與校論 Bất dữ giáo luận  : không tranh nhau mà bàn bạc. 

- 考校 Khảo giáo  : thi khảo. 

-檢校 Kiểm giáo  :  kiểm xét sự vật.  
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-校正 Hiệu chính : quan thời xưa coi sóc về ngựa. Khảo tra cải chính. 

-校訂 Hiệu đính : khảo xét và sửa lại cho đúng.  

 

-鉤校 Câu hiệu : kiểm tra lại kết quả. 

- 夜校 Dạ hiệu : trường học buổi tối 

-學校 Học hiệu : trường học. 

-一校 Nhất hiệu : một bộ quân. 

- 少校 Thiếu hiệu : thiếu tá. 

 

- 男女姣服 Nam nữ giảo phục : trai gái ăn mặc đẹp. 

  

 

肴 Hào : Thức ăn (thịt, cá nấu chín). Cũng viết là hào 餚. Ðồ nhắm, 

các thứ thịt cá đem làm chín ăn gọi là hào. Meat and fish dishes. 

-餚 Hào : thức ăn, cũng như hào 肴. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-淆 Hào : tạp loạn, hỗn loạn, hỗn tạp.  Làm cho lẫn lộn, làm rối loạn. 

Confuse; mix 

2-崤 Hào : tên ngọn núi Hào Sơn 崤山 ở tỉnh Hà Nam. Mountain in Henan. 

3-殽 Hào: lẫn lộn, hỗn tạp. Dưa đậu. Cùng một nghĩa với chữ hào 肴 đồ ăn. 

Meat and fish dishes. 

 

Biến  âm : 
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-殽 Hạo : thịt thái lẫn cả xương. 

-殽 Hiệu : phép tắc. Dùng như nghĩa chữ Hiệu 效 : hiệu quả, hiệu lực. 

 

Từ  ghép  : 

 

-肴羞 Hào tu : thức ăn thịt cá đã nấu chín. 

-餚饌 Hào soạn  : bữa tiệc xa xỉ. Sumptuous courses at a meal. 

-殽惑 Hào hoặc : làm mơ hồ, làm lẫn lộn. 

 

-嘉肴 Gia hào : đồ ăn ngon. Cũng viết là 嘉殽 hay 嘉餚. 

-美酒佳肴 Mỹ tửu giai hào  : rượu ngon thức ăn ngon.  

- 菜肴 Thái hào :  thức ăn. Cooked food. Cũng viết là 菜餚 Thái hào .  

-酒肴 Tửu hào : rượu và các món ăn. Đồ nhắm. 

 

-山餚 Sơn hào : đồ ăn ngon của vùng núi, tức thịt rừng. Thường nói sơn hào 

hải vị ( món thịt rừng và món cá biển ). 

 

菜餚 Thái hào  : cooked food. 

-混淆 Hỗn hào : làm cho lẫn lộn, làm cho rối loạn. Obscure; blur; confuse; 

mix up. 

-混淆視聽 Hỗn hào thị thính : làm lẫn lộn trắng đen, quấy phá, tung hỏa 

mù. 

 

 

-呺 Hào : kêu to. To mà rỗng. 
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Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-鴞 Hào : con cú; con vọ. Owl. 

2-號 Hào : hét, thét, gào thét, gào khóc, kêu to. Roar; cry. 

 

Biến  âm : 

 

-号 Hiệu : tiếng kêu đau đớn. 

-呺 Hiệu : to mà rỗng. 

-號 Hiệu :  tên, tên hiệu, danh hiệu. Cửa hàng, cửa hiệu. Dấu, dấu hiệu. Số, 

cỡ hạng. Ngày. Ra lệnh. Mark, sign, symbol, number. 

 

Từ ghép : 

 

-號啕 Hào đào : khóc sướt mướt,  khóc gào. 

-號叫 Hào khiếu : la ó, gào thét. 

-號哭 Hào khốc : khóc lóc, khóc than, khóc gào. 

-號兵 Hiệu binh :  lính kèn. 

-號頭 Hiệu đầu :  số. 

-號燈 Hiệu đăng đèn làm hiệu ban đêm. 

-號筒 Hiệu đồng :  kèn của quân đội. 

-號角 Hiệu giác :  tiếng kèn xung phong. 

-號旗 Hiệu kỳ : cờ lệnh trong quân đội. Lá cờ tượng trưng cho một trường 

học hay một đoàn thể. 
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-號令 Hiệu lịnh :  lệnh 

-號碼 Hiệu mã :  số. Number. 

-號脈 Hiệu mạch :  bắt mạch, chẩn mạch. To feel sb’s pulse. 

-號外 Hiệu ngoại :  số báo đặc biệt, trang đặc biệt. (newspaper) extra; special 

number (of a periodical). 

-號房 Hiệu phòng :  người truyền đạt, phòng truyền đạt. 

-號數 Hiệu số : số thứ tự, số nối tiếp nhau. Number in a sequence; ordinal 

number; serial number. 

-號手 Hiệu thủ :  người thổi kèn, lính kèn. Trumpeter; military bugler. 

-號召 Hiệu triệu :  kêu gọi, hô hào. Kêu gọi đám đông theo về với mình. To 

call; to appeal. 

-號子 Hiệu tử :  dấu hiệu, ký hiệu, mốc. Work chant; prison cell; type; sort; 

mark; sign; signal; (Tw) brokerage firm. 

-號稱 Hiệu xưng :  có tiếng là, được gọi là. To have reputation as; known as; 

defacto; To claim to be (often exaggeratedly or falsely. 

-號衣 Hiệu y :  áo số; áo có đóng số. 

 

-哀號 Ai hào : khóc gào thê thảm. 

-狍鴞 Bào hào : tên một loài thú kì dị. Theo Sơn hải kinh thì loài thú này thân 

dê, mặt người, móng như móng tay người, răng cọp, mắt lại moc dưới nách, 

tiếng kêu như tiếng trẻ con khóc. 

鴟鴞 Chi hào : con cú. Horned owl. 

-呼號 Hô hào : hò hét, kêu gào. 
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匣 Hạp : cái hộp, cái tráp. Nhà tù, cũi tù. Small box, case, coffer. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-呷 Hạp : hít vào, hớp, nhắp. Hút lên mà uống vào gọi là hạp. Uống bằng 

ống hút. 

2-柙 Hạp : cái cũi, cái chuồng nhốt thú vật.  Bắt nhốt tù nhân vào trong cũi. 

Cái trap, cái trap.  
 

溘 

Từ  ghép  : 

 

-匣子 Hạp tử : cái hộp, cái tráp. 

 

-呷茶 Hạp trà : nhắp trà. 

 

-鏡匣 Kính hạp : tráp đựng gương.  

-木匣 Mộc hạp : cái hộp gỗ. 

 

盍 Hạp : Sao ? Sao chẳng ? Sao không ? Tại sao, thế nào ? Hợp, tập 

hợp lại. Cánh cửa. Họ Hạp. Why not ? Would it not be better to ? 
 

 

Đồng âm khác nghĩa  : 

 

1-嗑 Hạp : nhiều lời, đóng, ngậm, ăn, húp, nói, bàn. Cắn. Tiếng cười hặc hặc. 

Quẻ Hạp tronh kinh Dịch (cắn vỡ hạt bằng răng cửa) Eat seeds; reproach; 

loquacious. 
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2-蓋 Hạp : sao không, sao chẳng. Sao. Cũng như chữ 盍 hạp. 

3-闔 Hạp : lấp, đóng. Cánh cửa, đóng cửa. Tất cả, toàn bộ.Cửa chính trong 

cung vua. Gió Thu. Đồng nghĩa với chữ Hạp 合. Dùng làm lời tóm tắt. Close; 

whole, entire; all; leaf. 

4-瞌 Hạp : ngồi ngủ gật. Doze off; sleepy. 

5-搕 Hạp : gõ, chạm. Lấy. 

 

Dị  âm  : 

 

-蓋 Cái : cái nắp đậy lên trên, cái dù, cái lọng. Che đậy, lấp liếm.  Tôn trọng, 

coi trọng. Cỏ mao.  Cover, hide, protect. 

-磕 Khái : va chạm, đụng, xoang xoảng. Tiếng đá chọi nhau. 

-溘 Khạp : bỗng nhiên, bỗng chốc, đột nhiên. 

 

Từ  ghép  : 

 

 -闔戶 Hạp hộ : đóng cửa. 

-瞌睡 Hạp thùy : buồn ngủ. 

 

-嗑嗑 Hạp hạp : nói nhiều lời. 

- 嗑瓜子 Hạp qua tử : cắn hạt dưa. 

 

- 闔第光臨 Hạp đệ quang lâm : cả nhà đều có lòng yêu mà tới. 

-闔家 Hạp gia : tất cả nhà. 

- 闔戶 Hạp hộ : đóng cửa. 
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-闔門 Hạp môn : đóng cửa nhà. 

- 闔城 Hạp thành : toàn thành. 

- 闔室毒之 Hạp thất độc chi : cả nhà khổ não. 

 

-蓋代 Cái đại : trùm đời, tài giỏi hơn người. Cũng như cái thế 蓋世. 

-蓋頭 Cái đầu : tục lệ ngày xưa đàn bà lấy khăn che mặt trong hôn lễ 

hoặc tang lễ. Cũng nói là đáp diện 搭面. 

-蓋闕 Cái khuyết : còn hồ nghi, chưa chắc.  

-蓋然 Cái nhiên : không chắc đúng, thiếu xác định. 

-蓋棺論定 Cái quan luận định : đậy nắp hòm mới có thể luận định 

đúng sai. 

-蓋藏 Cái tàng : cất giữ, trữ tàng. Chỉ tài vật cất giữ. Che dấu, ẩn tàng. 

-蓋世 Cái thế : trùm đời, chỉ người tài giỏi hơn người.  

 

- 磕破了頭 Khái phá liễu đầu : đụng vỡ cả đầu. 

- 磕頭 Khái đầu  : dập đầu lạy.  

- 溘然 Khạp nhiên : hốt nhiên, đột ngột chết.  

磕 

-打瞌睡 Đả hạp thùy : ngủ gật. 

-噬嗑 Phệ hạp : tên một quẻ trong kinh Dịch; giống như trong môi có vật gì, 

cắn rồi mới ngậm lại được. 
 

-口張不能嗑 Khẩu trương bất năng hạp : há miệng ra không ngậm lại 

được. 
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-立馬蓋橋 Lập mã cái kiều : gấp rút, cấp bách. Cũng nói: lập mã tạo 

kiều 立馬造橋.  

-冠蓋 Quan cái : mũ và lọng. Quan lại đội mũ và đi xe có lọng, chỉ 

người sang trọng và có địa vị.  
 

- 閉闔 Bế hạp : đóng kín. 

-閶闔 Xương hạp : cổng trời, thiên môn. 

 

 

瞎 Hạt :  nhặm một mắt. Đui mù, mù mắt. Người mù lòa. Mù quáng, 

làm càn, bừa bãi, lung tung. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-嗐 Hạt : há to miệng ra. Kêu lên kinh ngạc. 

2-轄 Hạt  : cái chốt bánh xe, trục xe. Tiếng xe chạy. Chuyển động. Cai quản, 

coi giữ, sửa trị. 

3-鎋 Hạt : cái đinh chốt trục bánh xe; cũng như chữ hạt ở trên. 

4-害 Hạt  : nào , sao. Sao chẳng, sao không ? 

5-磍 Hạt : xem từ Kiệt hạt ở dưới.  

 

Biến âm : 

 

-害 Hại : tai họa, họa hoạn.Chỗ hỏng, khiếm khuyết. Nơi trọng yếu. 
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-嗐 Hại : há miệng to; ôi dào, chao ôi, hứ. Biểu thị thương cảm, tiếc nuối, bực 

dọc; ôi dào, chao ôi. 

 

 

Từ ghép : 

 

-瞎花錢 Hạt hoa tiền : tiêu tiền bừa bãi 

-瞎貓 Hạt miêu : mèo mù. 

-瞎操心 Hạt thao tâm : chăm lo mù quáng. 

-瞎說 Hạt thuyết : câu nói mù quáng, thiếu suy nghĩ. 

-瞎子 Hạt tử : người mù lòa. 

-瞎扯 Hạt xả : nói lung tung. 

 

-害病 Hại bệnh : mắc bệnh. 

-害鳥 Hại điểu : loài chim có hại. 

-害喜 Hại hỉ : nôn nghén. 

-害口 Hại khẩu :  như 害喜 hại hỉ ở trên. 

-害馬 Hại mã : một con ngựa xấu làm hại cả đàn. 

-害眼 Hại nhãn : đau mắt. 

-害人不淺 Hại nhân bất thiển : làm hại người vô cùng. 

-害怕 Hại phạ : sợ hãi, sợ sệt. 

-害群之馬 Hại quần chi mã : con ngựa làm hại bầy, cùng ý con sâu làm rầu 

nồi canh. 

-害事 Hại sự : việc hư, bại sự. Có hại. 

javascript:animation('55d0');
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9E%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9E%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%8C%A2
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9E%8E
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9E%8E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9E%8E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9E%8E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BF%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9E%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9E%8E
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9E%8E
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9E%8E
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AE%B3
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AE%B3
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AE%B3
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AE%B3
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AE%B3
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AE%B3
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AE%B3
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AE%B3
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AE%B3
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AE%B3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AE%B3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AE%B3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B9%8B
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B9%8B


1366 

 

-害臊 Hại tao : xấu hổ, thẹn thùng. 

-害心 Hại tâm : lòng hại người, phá của. 

-害獸 Hại thú : loài thú có hại. 

-害蟲 Hại trùng : sâu bọ có hại. 

-害羞 Hại tu :  thẹn, xấu hổ, ngượng ngùng. 

-害處 Hại xứ : hại, chỗ hại, điều hại. 

 

-隘害 Ải hại : chỗ đất hiểm yếu. 

-暗害 Ám hại : dùng âm mưu hãm hại người khác. 

-貽害無窮 Di hại vô cùng : để hại không cùng. 

-酷害 Khốc hại : tàn bạo, tàn hại. 

-厲害 Lệ hại : Dữ tợn, hung mãnh. Gay gắt, mãnh liệt, kịch liệt. Chế giễu 

người khác kém cỏi, vụng về. Cũng nói là lợi hại 利害.  

-利害 Lợi hại : lợi ích và tổn hại. Chỉ hình thể tiện lợi và hiểm yếu. Hung 

tợn, mạnh dữ. 

-殺害 Sát hại : giết chết. 

-作害 Tác hại : làm hại. 

-貪酒害事 Tham tửu hại sự : ham rượu có hại. 

-傷害 Thương hại : làm tổn hại. 

-侵害 Xâm hại : xâm phạm làm hại. 

- 要害 Yếu hại : đất hiểm yếu. 
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-碣磍 Kiệt hạt : vẻ cứng mạnh. 

 

-眼瞎了 Nhãn hạt liễu : mắt mù rồi. 

 

-投轄 Đầu hạt : chỉ tình lưu luyến khách. 

-地轄 Địa hạt : vùng đất, vùng đất có ranh giới nhất định. 

-縣轄 Huyện hạt : địa phận một huyện. 

-管轄 Quản hạt : trông coi mọi việc trong vùng. 

-省轄市 Tỉnh hạt thị : thành phố trực thuộc tỉnh 

-總轄 Tổng hạt : cai quản tất cả mọi việc.  

 

曷 Hạt : gì, sao chẳng. Bao giờ, lúc nào. Cái gì, cái nào. Lúc nào, 

chừng nào. Tại sao ? 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-褐 Hạt : áo vải thô. Chỉ người nghèo hèn. 

2-渴 Hạt : dòng nước chẩy ngược. 

3-鞨 Hạt : giầy dép làm bằng da thuộc. 

4-蝎 Hạt : con mọt gỗ. 

5-鶡 Hạt : giống chim như trĩ mà to, lông xanh, đầu có lông mao, tính mạnh 

tợn. 

6-猲 Hạt : dọa nạt,bắt nạt, uy hiếp. 

 

Từ kép : 
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-鞨靺 Hạt mạt : Hạt Mạt 鞨靺: tên một tộc cổ ở Trung Quốc. Nhà Chu 

gọi làTúc Thận 肅慎, Hán Ngụy gọi là Ấp Lâu 挹婁, Tùy Đường gọi 

là Hạt Mạt 鞨靺. 

 

-鶡雞 Hạt kê : một loài giống chim trĩ, sắc đỏ, hay đánh nhau, 

-鶡冠 Hạt quan : mũ đội của quan võ thời nhà Hán. Vì các quan võ đội 

mũ làm bằng lông chim hạt nên gọi như thế. Tương truyền thời Xuân 

Thu, có người nước Sở ở ẩn trong núi, lấy lông chim hạt làm mũ đội, 

người ta gọi là hạt quan tử 鶡冠子 hay hạt quan 鶡冠. Về sau, hạt 

quan 鶡冠 trở thành một thứ mũ cho ẩn sĩ đội. 

 

 

 

黑 Hắc  : màu đen. Trời tối mù không có ánh sáng.  Kín, bí mật. Phi 

pháp, bất hợp pháp. Độc ác, nham hiểm. Họ người. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

-嘿 Hắc : biểu thị ngạc nhiên, đắc ý : chà, hừ. Tiếng cười hề hà. 

 

Dị âm : 

 

-嘿 Mặc : im lặng, không nói gì. Dùng như chữ 默 Mặc : giữ lặng yên, không 

nói không cười. 

 

Từ ghép : 
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-黑暗 Hắc ám : tối tăm. 

-黑白 Hắc bạch : đen và trắng; chỉ hai cái khác hẳng nhau. 

-黑板 Hắc bản : bảng đen dung trong lớp học. 

-黑種 Hắc chủng : dân da màu. 

-黑名單 Hắc danh đan : sổ đen. 

-黑頭髪 Hắc đầu phát : đầu tóc đen. 

-黑洞洞 Hắc đỗng đỗng : tối om. 

-黑函 Hắc hàm : thư nặc danh. 

-黑貨 Hắc hóa : hàng ăn trộm, hàng lậu thuế. 

-黑盒子 Hắc hạp tử : hộp màu đen. Sự bí mật không cho người ngoài cuộc 

biết được. Hộp đen (boîte noire, Black box).  Chiếc hộp máy đặt trong máy 

bay, thường trực ghi lại những một số những dữ kiện có thể giúp việc phân 

tích, kiểm nghiệm và tìm hiểu diễn tiến, nguyên nhân... trong trường hợp phi 

cơ bị tai nạn, phát nổ, rớt xuống... 

-黑客 Hắc khách : thuật ngữ tin học : Tin tặc. Hacker.  

-黑米 Hắc mễ : gạo đen, chỉ thuốc phiện. 

-黑心肝 Hắc tâm can : lòng dạ hiểm độc. 

-黑錢 Hắc tiền : tiền ăn trộm, tiền hối lộ. 

-黑話  Hắc thoại : tiếng lóng. 

-黑市  Hắc thị : chợ đen. 

-黑子 Hắc tử : nốt ruồi. 

-黑衣 Hắc y : áo đen, áo chiến trận, nhung y. 
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-嘿嘿 Hắc Hắc : tiếng cười có ý mỉa mai : khà khà, hí hí. 

 

-白黑分明 Bạch hắc phân minh : trắng đen phân biệt rõ ràng. Tỉ dụ 

phải trái thiện ác phân biệt rõ ràng. 

-背黑鍋 Bối hắc oa : quýt làm cam chịu; ý nói mang tiếng oan; chịu 

oan ức. 

-天黑了 Thiên hắc liễu : trời tối rồi. 

 

昕 Hân : sáng sớm, rạng đông, lúc mặt trời mới mọc. 

 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-訢 Hân : vui, mừng. Họ Hân. 

2-忻 Hân : hớn hở vui vẻ. 

3-俽 Hân : vui mừng. 

4-欣 Hân : sung sướng, vui mừng, hớn hở. Hân thưởng, yêu thích, Tôn kính, 

quý trọng. Họ Hân. 

5-焮 Hân : đốt nóng, nướng. Mưng đỏ lên. Chiếu sáng. Hừng hực, mạnh mẽ. 

6-惞 Hân : vui mừng 

7-掀 Hân : nhấc lên, xốc lên. 

8-炘 Hân : nướng trên lửa. Nấu chin. Sáng bừng. 

 

 

Từ kép : 
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-昏昕 Hôn hân : sáng sớm, lúc trời sắp sáng.  Ám chỉ thời gian. 

 

- 昕夕 Hân tịch : sớm tối. 

-欣幸 Hân hạnh : vui mừng vì gập may mắn. 

-欣歡 Hân hoan : vui mừng, sung sướng. 

-欣賞 Hân thưởng : vui vẻ, sung sướng thưởng thức. 

 

-歡欣 Hoan hân : vui vẻ, mừng rỡ. 

-玉欣公主 Ngọc Hân công chúa : tên vị công chúa, con gái vua Hiển Tông 

nhà Lê, được gả cho Nguyễn Huệ. Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi, bà được 

phong Bắc cung Hoàng hậu. Tác phẩm văn Nôm của bà có bài Văn tế vua 

Quang Trung, và bài văn khóc vua Quang Trung, làm năm 1792. 

 

 

舋 Hấn : lấy máu súc vật bôi vào đồ thờ cúng, lấy phấn sáp thơm xoa vào 

người, cãi nhau, xung đột, phân tranh. Vết rạn nứt của viên ngọc. 
 

-釁 Hấn : tế máy, huyết tế, lấy máu muông sinh bôi vào bát, đĩa, chén mâm . . 

.  

-璺 Hấn : nứt. Vết nứt trên viên ngọc. Cũng đọc là Vấn. 

 

Từ kép : 

 

-釁浴 Hấn dục : bôi hương thơm lên người. 

 

-構釁 Cấu hấn : gây hấn, kết oán. 

-挑釁 Khiêu hấn : gây sự, kiếm chuyện tranh chấp. 
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-起釁 Khởi hấn : tạo nên mối thù hận. Bắt đầu đánh phe khác, nước khác. 

 

-挑舋 Khiêu hấn : khiêu khích, kích động. 

 

-尋釁 Tầm hấn : sinh sự, kiếm chuyện. 

-無釁可乘 Vô hấn khả thừa : không có kẽ hở nào để thừa cơ chen vào 

được. 

 

 

噏 Hấp : hút vào, hấp thụ. Dung như chữ Hấp 吸. 

 

-翕 Hấp : đóng lại; phù hợp, tương xứng. Hòa hợp. Hòa thuận. Tụ họp lại. 

Đưa dẫn tới. Thịnh nhiều. 

-歙 Hấp : đồng long, đều cả, nhất trí. Cũng như chư Hấp 翕. 

-潝 Hấp : đồng ý, Nước chẩy xiết. Tiếng nước chẩy xiết. 

 

Từ kép : 

 

-輿論翕然 Dư luận hấp nhiên : dư luận hợp nhau. 

-闢翕 Tịch hấp  : mở đóng. 

 

迄 Hất : đến, tới; bèn. Cuối cùng, sau rốt. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

-扢 Hất : oai võ. Vẻ phấn khởi, hăng hái. 

-訖 Hất : đến. 
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Biến âm :  

 

-忔 Hật : vui mừng. 

 

Dị âm :  

 

-訖 Cật : chấm dứt, tuyệt hẳn. Hết, cùng tận. 

-吃 Cật : ăn uống. 

-扢 Cột : xoa xát, xoa bóp, nén. 

 
Từ kép : 

 

-迄今 Hất kim : đến nay (kể từ trước đến nay). 

-迄無音訊 Hất vô âm tấn : cuối cùng vẫn không có tin tức. 

 

- 扢然 Hất nhiên : vẻ uy vũ. 

 

-吃不住 Cật bất trụ : chịu đựng không nổi. 

- 吃藥 Cật dược : uống thuốc. 

-吃得苦 Cật đắc khổ : chịu cực khổ. 

-吃驚 Cật kinh : giật mình. 

-吃虧 Cật khuy : chịu thiệt thòi. 

-吃力 cật lực : tốn sức, vất vả. 

-吃墨 Cật mặc :  thấm mực. 

-吃飯 Cật phạn : ăn cơm. 
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-吃官司 Cật quan ti : bị thưa kiện.  

-吃茶 Cật trà : uống trà. 

-吃重 Cật trọng : gách vác trách nhiệm nặng nề. 

-吃煙 Cật yên :  hút thuốc. 

 

-訖今未可知 Cật kim vị khả tri :  đến nay chưa biết được. 

 

-啞子吃黃連 Á tử cật hoàng liên : đứa câm ăn hoàng liên (một loại cây 

dùng làm thuốc, vị đắng), hình dung cái khổ mà không nói ra được. 

-口吃 Khẩu cật : miệng nói lắp, nói cà lăm. 

-笑吃吃不止 Tiếu cật cật bất chỉ :  cười khặc khặc không thôi. 

 

-付訖 Phó cật  :  trả xong.  

 

 

侯 Hầu : tước Hầu. Các nhà đế vương đặt ra năm tước để phong cho 

bầy tôi, tước Hầu là tước thứ hai trong năm tước:Công, Hầu, Bá, 

Tử, Nam 公侯伯子男. Đời phong kiến, thiên tử phong họ hàng công 

thần ra làm vua các xứ, gọi là vua chư hầu, đời sau nhân thế, mượn 

làm tiếng gọi các quan sang.  
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-喉 Hầu : cuống họng. 

2-猴 Hầu : con khỉ. Xoắn lấy, bám chặt. Ngồi xổm. Ranh mãnh. 

3-瘊 Hầu : bướu nhỏ. 
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4-睺 Hầu : mắt gần mù. Mắt sâu hoắm. 

5-矦 Hầu : nguyên là chữ Hầu 候. 

6-篌 Hầu : xem từ kép không hầu 箜篌 ở dưới. 

7-糇 Hầu : dùng như chữ hầu 餱. 

8-餱 Hầu : lương khô.  

9-矦 Hầu : tước Hầu. Dùng như chữ Hầu 侯. Old variant of 侯. 

10-鯸 Hầu : cá nosc. Blowfish, globefish : any of a family (Tetraodontidae) of 

chiefly tropical scaleless marine bony fishes which can distend themselves to 

a globular form and most of which are highly poisonous. 

11-鍭 Hầu : mũi tên đầu bịt sắt. Metal arrowhead. 

 

Biến âm :  

-候 Hậu : rình mò, dò xét. Chầu chực. To wait; to inquire after; to watch; 

season; climate; (old) period of five days 

 

Từ kép : 

 

-候補 Hậu bổ : đợi có chỗ khuyết để được bổ dụng. Cũng viết là hậu bổ

候补. To wait to fill a vacancy; reserve (candidate); alternate; substitute. 

-候鳥 Hậu điểu : loài chim di chuyển theo mùa, như chim nhạn, chim 

én (tiếng Pháp: oiseaux migrateurs). 

-候任 Hậu nhiệm : chỉ định. -elect; designate; (i.e. elected or appointed 

but not yet installed) 

-候审 Hậu thẩm : đang chờ xét xử : awaiting trial. 

- 候帳 Hậu trướng  : trả sạch nợ.  
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https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=elect
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=designate
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=elected
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=appointed
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=but
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=not
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=yet
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=installed
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?word=%E5%80%99%E5%AE%A1&cache=8905
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=awaiting
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=trial
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%80%99
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%80%99
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-候选 Hậu tuyển : ứng viên. Candidate (attributive) 

 

-候選人 Hậu tuyển nhân : ứng viên. Cũng viết là Hậu tuyển nhân 候

选人. 

 

-乾餱 Can hầu : lương khô. Phiếm chỉ thức ăn.  

 

-獼猴 Mi hầu, Di hầu : một loài như khỉ, lông màu tro, đuôi ngắn. Vì 

nó hay lau chùi mặt như tắm rửa nên còn gọi tên là: mộc hầu 沐猴, hầu 

tôn 猴猻, hồ tôn 猢猻, tiển hầu 獮猴. 

 

-症候 Chứng hậu :  tình trạng chứng bệnh. 

-等候 Đẳng hậu : chờ trực. to wait; to wait for. 

-火候 Hỏa hậu  : thế lửa. 

-气候 Khí hậu : thời tiết, khí hậu. Climate; atmosphere; situation. 

-俟候 Sĩ hậu : đợi đã. To wait (literary) 

-侍候 Thị hậu : phục vụ. To serve; to wait upon. 

-靜候 Tĩnh hậu : yên tĩnh, lắng chờ.  

-偵候 Trinh hậu :  dò xét.  

-伺候 Tứ hậu : người trong quân có nhiệm vụ dò xét tình hình quân 

địch. Cũng chỉ trinh sát. Nhìn xem, liệu đoán. Canh chừng, trông 

ngóng. Hầu hạ, chăm sóc. Sắp đặt, chuẩn bị. 

-問候 Vấn hậu  : thăm hỏi.  

 

https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?word=%E5%80%99%E9%80%89&cache=8915
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?word=%E5%80%99%E9%80%89%E4%BA%BA&cache=8916
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?word=%E5%80%99%E9%80%89%E4%BA%BA&cache=8916
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B2%90
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B2%90
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%8C%B4
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%8C%B4
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%8C%A2
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%8C%A2
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%8D%AE
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%8D%AE
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%97%87
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%97%87
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AD%89
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AD%89
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=wait
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=wait
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%81%AB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%81%AB
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?word=%E6%B0%94%E5%80%99&cache=56813
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=climate
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=atmosphere
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=situation
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?word=%E4%BF%9F%E5%80%99&cache=8468
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=wait
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=literary
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?word=%E4%BE%8D%E5%80%99&cache=8002
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=serve
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=wait
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=upon
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%81%B5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%81%B5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%95%8F
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%95%8F
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后 Hậu : sau, phía sau. Vợ vua, hoàng hậu. Con cháu nối dòng đời 

sau. Thời cổ chỉ ông vua. Sau chỉ người vợ chánh thức của vua. Cũng 

gọi là Hoàng hậu. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-郈 Hậu : Tên một ấp thuộc nước Lỗ 魯 thời Xuân Thu, nay thuộc địa phần 

Sơn Đông 山東. Họ người. 

2-垕 Hậu : dùng như chữ Hậu 厚 : dày dặn, hậu hĩnh. 

 

Biến âm : 

 

-后 Hấu : vua chư hầu, Chư hầu. Dùng như chữ Hấu 後. 

 
Từ kép : 

 

-后輩 Hậu bối : người sinh sau, ít tuổi. 

-后僃 Hậu bị : sắp đặt đầy đủ để phòng về sau. 

-后边 Hậu biên : đằng sau, phía sau. 

-后勤 Hậu cần : lo việc tiếp liệu, hậu cần. Logistics. 

-后主 Hậu chủ : vị vua sau, vị vua nối nghiệp. 

-后宮 Hậu cung : tòa nhà lớn ở phía sau dành cho các vợ và hầu thiếp của 

vua.  

-后面 Hậu diện : mặt sau, phía sau . Rear; back; behind; later; afterwards. 

-后裔 Hậu duệ : con cháu, đời sau, thế hệ sau. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AD%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8E%9A
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=back
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=behind
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=later
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=afterwards
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-后代 Hậu đại : con cháu, đời sau, thế hệ sau. 

-后帝 Hậu đế : trời. Chỉ trời. 

-后隊 Hậu đội : toán quân đi phía sau. 

-后者 Hậu giả : người sau, kẻ sau. 

-后悔 Hậu hối  : hối tiếc, hối hận nuối tiếc, ăn năn. To regret; to repent. 

-后期 Hậu kỳ : kỳ sau, giai đoạn sau. 

-后患 Hậu hoạn : mối lo về sau, mối họa sau này. 

-后禍 Hậu họa : điều tai họa về sau. 

-后學 Hậu học : kẻ đi học ở đời sau. 

后来 Hậu lai : sau này, vể saum chỉ thời gian sắp tới. Afterwards; later.  

-后母 Hậu mẫu : mẹ kế, dì ghẻ. 

-后門 Hậu môn : cửa sau, lỗ đít. 

-后人 Hậu nhân : người sau, thế hệ sau, hậu bối. 

后年 Hậu niên : năm sau nữa. The year after next. 

-后果 Hậu quả : kết quả. 

-后生 Hậu sinh : kẻ sinh sau, ít tuổi. 

-后事 Hậu sự : việc sau khi chết, chỉ việc tang ma. 

-后身 Hậu thân : tiếng nhà Phật chỉ cái thân xuất hiện ở kiếp sau. 

-后室 Hậu thất : người vợ sau, vợ kế. 

-后天 Hậu thiên : ngày kia. the day after tomorrow. 

-后退 Hậu thoái : lùi lại, lui lại. 

https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?word=%E5%90%8E%E6%82%94&cache=37070
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=regret
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=repent
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?word=%E5%90%8E%E6%9D%A5&cache=37033
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=afterwards
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=later
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?word=%E5%90%8E%E5%B9%B4&cache=37064
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=year
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=after
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=next
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?word=%E5%90%8E%E5%A4%A9&cache=37058
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=day
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=after
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?searchMode=E&word=tomorrow
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-后土 Hậu thổ : chỉ đất. Thần đất. Tương tự: thổ thần 土神.  Chức quan thời 

cổ lo về thổ địa. 

-后盾 Hậu thuẫn : tấm mộc che ở phía sau. Chỉ sự ủng hộ. 

-后進 Hậu tiến : đi phía sau, chỉ sự kém cỏi, lạc hậu. 

-后運 Hậu vận : sự chuyển vận về sau, chỉ cuộc sống trong tương lai. 

 

-背后 Bối hậu : đằng sau. 

-之后 Chi hậu : sau khi, sau đó. 

-以后 Dĩ hậu : về sau. 

-花后 Hoa hậu : bà hoàng trong các loại hoa. Chỉ cô gái đẹp nhất trong cuộc 

thi sắc đẹp. 

-皇后 Hoàng hậu : vợ chính thức của vua. 

-皇太后 Hoàng thái hậu : mẹ của vua. 

-今后 Kim hậu : từ nay về sau. 

-母后 Mẫu hậu : mẹ của vua. 

-人后 Nhân hậu : có long thương người và ăn ở đầy đặn. 

-日后 Nhật hậu : mấy hôm nữa, vài hôm nữa, vài ngày sau. 

-羣后 Quần hậu : các chư hầu. 

-在后 Tại hậu : ở đằng sau, ở phía sau. 

-太后 Thái hậu : bà mẹ của vua. 

-此后 Thử hậu : sau đấy, sau đó, sau đây. 

-先后 Tiên hậu : trước và sau, nối tiếp nhau, mọi lúc. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%9F
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%BE%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%BE%A3
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-最后 Tối hậu : cuối cùng, sau chót. 

-知止而后有定 Tri chỉ nhi hậu hữu định :  biết chỗ dừng rồi sau mới định 

được chí. 

-王后 Vương hậu : vợ vua. Cùng nghĩa với Hoàng hậu. 

 

-忠垕 Trung hậu : thật thà dày dặn, cư xử  
 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9F%A5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9F%A5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%80%8C
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%80%8C
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9C%89
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9C%89

