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漢     越     同     音     同     樣     詞     典 

        Hán  Việt   Đồng   Âm   Đồng  Dạng    Từ   Điển 
 

                                                    Dƣơng  Đình  Hỷ  và  Ngộ Không  

                                                                   hợp  soạn. 

 

 

Tựa 
 

Thƣờng khi đọc một bài thơ (có khi chỉ một câu thôi) hay một đoạn 

văn chỉ có phiên âm Hán-Việt mà không có chữ Hán đi kèm, những ai 

biết chữ Hán đọc cảm thấy không yên bụng vì không thể hiểu rõ, hiểu 

chắc đƣợc ý nghĩa đích thực của nguyên bản. Ở đây không bàn đến 

những áng văn đã quá nổi tiếng vì đa số đã biết rõ rồi, tuy nhiên nhƣ thế 

cũng không đúng hẳn 100% vì những năm qua đã có những bàn cãi về 

một vài chữ mà ngƣời thì cho là chữ này, ngƣời khác lại cho là chữ kia. 

Vả lại số từ điển cũng ít và cách in ấn còn thô sơ, chữ in ra nhiều khi rất 

khó đọc, do đó rất dễ gây lầm lẫn. Tại sao lại có những sự kiện nhƣ vậy 

xẩy ra, bởi chƣng chữ Hán có quá nhiều chữ đồng âm đồng dạng mà 

nghĩa thì lại hoàn toàn khác nhau. Xin đơn cử một chữ Ba mà có tới 12 

chữ đồng âm, đồng dạng và có 5 chữ biến âm, trong nhiều trƣờng hợp 

lại còn những chữ dị âm nữa. Trƣớc kia vì không có nhiều từ điển để tra 

cứu và nhất là phƣơng tiện in ấn hãy còn cổ lỗ nên chữ không sắc nét rất 

khó đọc và phân biệt chính xác. Ngày nay kỹ thuật in đã tiến bộ khá 

nhiều nhờ vào kỹ thuật số nét chữ rõ ràng và nhất là mỗi chữ đều có kèm 

theo số nét của chữ nên không thể lầm lộn đƣợc. 

 Để ngƣời học Hán văn có thêm phƣơng tiện tra cứu, chúng tôi đã 

tham khảo một số khá lớn các cuốn từ điển đã xuất bản và tổng hợp lại 

làm cuốn từ điển Hán-Việt Đồng Âm Đồng Dạng và Từ ghép. Hiển 

nhiên là trong cuốn từ điển này có nhiều thiếu sót, nếu quý vị độc giả 

thấy đƣợc lỗi xin vui lòng chỉ dẫn cho chúng tôi để sửa chữa vì lợi ích 

chung của tiếng Việt. Hơn thế nữa vì chúng tôi chỉ mới soạn đƣợc một 
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phần nên chƣa có thể lập mã số cho chữ nên việc tra cứu có phần nào 

khó khăn. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ. 
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Chữ  A 
 

阿 A  : tiếng than thở, tiếng thở dài; cái đống lớn, cái gò to. 

Tựa. A dua (du). Bờ bên nƣớc. Cái cột. Hiên nhà, mái nhà. Nơi 

cong gẫy. Dài mà dẹp.Từ chỉ sự thân mật. Nơi nƣơng tựa. Phiếm 

chỉ núi. Dốc núi. Chân núi. Chỗ quanh co, uốn khúc, góc hõm. 

Một thứ lụa mịn nhẹ thời xƣa. Tên đất. Tên họ. Dùng nhƣ chữ

婀 A. 

 
 

Đồng âm khác nghĩa :  

 

1-呵 A : tán thán từ : a, ạ, ô, ồ. 

2-啊 A : hả, hở , tiếng dùng để hỏi. Ừ, ờ chỉ sự đồng ý. Ôi, tiếng kêu 

kinh ngạc. Thế à; gì vậy; sao. Cũng nhƣ tiếng A ở trên 

3-婀 A : tên tự của đàn bà. 

4-屙 A : đi cầu, đi tiêu. 

5-痾, 疴 A : bệnh, bệnh nặng. Thù cũ, cựu thù. 

6-錒 A : chất hóa học Actinium ký hiệu AC. 

 

 

Biến âm : 

 

-阿 Á : trợ từ : dùng làm lời giáo đầu, hay làm lời nói đầu câu. 

-婀 Ả : mềm mại. 
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javascript:animation('963f');


4 

 

-猗 Ả : thƣớt tha, cành cây mềm lả. 

 

Dị âm :  

 

-呵 Ha : xem chữ ha xích, ha sất ở dƣới. 

-痾 Kha : tật bệnh. Thù cũ. 

 

 

Từ ghép : 

 

-阿阿 A a : tiếng than. 

-阿邑 A ấp : hùa theo để lấy lòng ngƣời. 

-阿婆 A bà : bà ơi; tiếng gọi ngƣời đàn bà lớn tuổi; tiếng gọi ngƣời đàn 

bà làm công trong nhà. 

-阿保 A bảo : vú nuôi; nuôi nấng che chở. 

-阿哥 A ca :  anh ơi; anh lớn; tên gọi các hoàng tử đời nhà Thanh. 

-阿閣 A các : nóc lầu cung điện, nơi nhà vua ở. 

-阿干 A can : ngƣời anh, ông anh. 

-阿家 A cô : tiếng nàng dâu gọi mẹ chồng. 

-阿公 A công : tiếng nàng dâu gọi bố chồng. 

-阿耶 A da : tiếng gọi cha. 

-阿姨 A di : dì, tiếng gọi chị em của mẹ. 

-阿陽 A dương : tiếng tự xƣng, ta đây. 

javascript:animation('75fe');
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-阿諛 A du : hùa theo nịnh bợ. A dua. 

-阿唷 A dục : tiếng kêu kinh ngạc, tiếng kêu đau đớn. 

-阿爹 A đa : cha ơi! 

-阿黨 A đảng : đoàn thể; đảng. Hùa nhau lập bè, lập nhóm. 

-阿嚏 A đế : hắt hơi, nhẩy mũi. 

-阿堵 A đổ :  cái này; tiếng lóng chỉ tiền bạc. 

-阿家 A gia : tiếng nàng dâu gọi mẹ chồng; tiếng gọi ngƣời chồng của 

ngƣời vú nuôi. 

-阿膠 A giao : một thứ keo rất dính làm bằng da thú vật nấu thành cao. 

Tên một vị thuốc, bỏ vào nƣớc đục thì nƣớc đục thành trong, trị đƣợc 

các bệnh tức bụng, kéo đàm và nôn mửa. 

-阿訶 A ha : tiếng quát mắng. 

-阿好 A hảo : làm tốt cho ngƣời mình ƣa. 

-阿衡 A hoành : tên một chức quan lớn đời nhà Thƣơng, tƣơng đƣơng 

với chức Tể tƣớng sau này. 

-阿護 a hộ : tƣơng tự nhƣ A bảo. 

-阿香 A hương : tên vị nữ thần coi về mƣa gió sấm chớp. 

-阿丘 A khâu : cái gò đất lệch, gò đất mà bên cao bên thấp, không bằng 

phẳng, cân đối.  

-阿嬌 A kiều : ngƣời con gái đẹp 

-阿拉 A la : Đấng Allah. 

-阿媽 A ma : tiếng gọi mẹ, tiếng địa phƣơng nƣớc Tề thời cổ. Tiếng gọi 

ngƣời vú nuôi hoặc mẹ nuôi. 
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-阿母 A mẫu : tiếng gọi ngƣời mẹ. Tiếng gọi ngƣời vú nuôi hay mẹ 

nuôi. 

-阿們 A môn : Amen. 

-阿媚 A mỵ : hùa theo nịnh bợ. 

-阿娜 A na :  mềm yếu đẹp đẽ của ngƣời con gái.Vẻ chậm chạp, từ từ 

không vội vàng. 

-阿嬭 A nãi : tiếng gọi ngƣời vú nuôi. Tiếng xƣng hô với ngƣời đàn bà 

lớn tuổi, đáng tuổi mẹ mình. 

-阿魏 A ngùy : Một thứ cây nhỏ, trong rễ có mủ trắng, phơi khô gọi là 

A-ngùy, dùng làm thuốc (assa fœtida). 

-阿尿 A niệu : đi tiểu. 

-阿儂 A nông : tôi, ta (tiếng địa phƣơng vùng đất Ngô). 

-阿飛 A phi : phiên âm từ danh từ teddy boy : chỉ đám thanh niên ăn 

mặc một loại trời trang ở từng thời đại. 

-阿片 A phiến : thuốc phiện. 

-阿房 A phòng  : tên một tòa cung điện đời nhà Tần. 

-阿附 A phụ : nƣơng cậy vào một thế lực nào đó. Hùa theo mà quỵ lụy. 

-阿僧祇 A tăng kì : vô số, con số rất lớn. 

-阿世 A thế : hùa theo với đời, bắt chƣớc theo đời. 

-阿誰 A thùy : ngƣời nào, ai ? 

-阿毗 A tỳ : địa ngục A tỳ, kẻ nào bị đày xuống đó thì không bao giờ 

thoát khỏi. 

-阿從 A tòng : theo một bề, hùa theo, bắt chƣớc mà làm. 
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-婀娜 A na : xinh đẹp, thƣớt tha, mũm mĩm, mềm mại. 

 

-呵氣 Ha khí  : hơi thở, hà hơi. 

-呵斥 Ha xích : quát mắng, quát tháo, mắng nhiếc, thét mắng. 

-呵叱 Ha sất : cũng nhƣ chữ ha xích ở trên. 

-沉痾 Trầm kha : bệnh nặng, bệnh lâu không khỏi. 

 

  亞  Á    : Thứ  hai; thua kém ; thấp hơn. Che, khép. Tƣơng 

đồng, ngang nhau. Tên gọi tắt của châu Á. 

 
  

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-婭 Á : tiếng 2 anh em bạn rể gọi nhau. 

2-掗 Á : lấy, nắm giữ, ép phải nhận. 

3-瘂 Á :  bệnh câm.   

4-氬 Á : khí Argonium. 

5-稏 Á : một loại lúa; cây lúa đung đƣa. 

6-錏 Á : tên gọi cũ của ammonium, sắt non. 

7- 啞 Á : Câm 

 

Dị âm : 

 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B2%89
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B2%89
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-惡 Ác : ác, xấu. 

-堊 Ác : đá phấn, đất sét trắng; chất bùn; trát bùn. 

-啞 Ách : tiếng cƣời. 

 

Dị âm : 

 

-啞 Nha : tiếng trẻ tập nói; tiếng chim kêu.  

-鵶 Nha : con quạ khoang; màu đen. 

- 椏 Nha : cái chạc cây. 

-掗 Nhã : huy động; múc, lấy; đẩy ra 

- 斵 Trác : đẽo. 

 

Từ ghép : 

 

-亞榜 Á bảng : bảng viết tên những ngƣời đậu hạng dƣới. 

-亞洲 Á châu : lục địa ở phía Đông của thế giới. 

-亞東 Á Đông : vùng phía Đông của châu Á. 

-亞獻 Á hiến : dâng rƣợu cúng lần thứ hai trong cuộc tế lễ. 

-亞卿 Á khanh : ở dƣới bậc quan Khanh thời xƣa. 

-亞魁 Á khôi  : ở dƣới ngƣời thi đậu thứ nhất: hạng nhì. 

-亞旅 Á lữ : tên một chức quan dƣới bậc Đại phu thời cổ. 

-亞元 Á nguyên : chỉ ngƣời thi đậu ngay sau ngƣời đậu đứng đầu kỳ thi 

Hƣơng. 
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-亞誼 Á nghị : cái nghĩa giữa anh em bạn rể. 

-亞父 Á phụ : cha nuôi. 

- 亞軍 Á quân : đứng thứ hai, xếp hạng thứ hai. 

-亞情 Á tình : cái lòng ăn ở với nhau giữa anh em bạn rể.  

-亞聖 Á thánh : kém vị thánh một bậc. 

-亞將 Á tướng : quan ngự sử, chức vị dƣới quan tể tƣớng. 

 

-瘂口 Á khẩu : ngƣời trúng gió, miệng cứng, không nói đƣợc nữa. 

-瘂語 Á ngữ : tiếng nói ú ớ của ngƣời câm. Tiếng nói ngọng nghịu 

nghe không rõ. 

 

-啞子 Á tử : con trai thứ; ngƣời câm.  

-啞啞 Ách ách : tiếng cƣời sằng sặc. 

-啞嘔 Nha ẩu : Tiếng trẻ bập bẹ (học nói).  

-啞啞 Nha nha : tiếng chim kêu. 

 

 

惡 ÁC  : độc ác, ác dữ; lỗi lầm; hành vi không tốt xấu xí; dơ 

bẩn. Bệnh tật. Phân. 

 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-噁 Ác : bệnh; buồn nôn 

http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=4E9E%208ECD&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=4E9E%208ECD&Traditional=ON&Simplified=ON
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2-堊 Ác : đất sét trắng; trát bùn. 

 

Dị âm : 

 

-惡 Ô : tiếng than: Sao thế ? Ồ. vậy ? 

-惡 Ố : ố là : Ghét, xấu hổ. Thẹn ngƣợng; gièm pha, nói xấu. 

 

Từ ghép : 

 

-惡惡 Ác ác : vì mình không tốt nên ganh ghét ngƣời. 

-惡霸 Ác bá : kẻ ỷ thế hà hiếp, tàn ác với ngƣời khác trong một địa 

phƣơng. 

-惡报 Ác báo : bù trừ lại bằng điều xấu; bị trừng phạt vì đã gây tội ác. 

-惡感 Ác cảm : lòng dạ xấu; cảm giác không thân thiện. 

-惡戰 Ác chiến : đánh nhau dữ dội. 

-惡終 Ác chung : chết vì tai họa, không phải cái chết bình thƣờng của 

tuổi già. 

-惡棍 Ác côn : kẻ hung tợn dữ dằn. 

-惡名 Ác danh : tiếng xấu. 

-惡黨 Ác đảng : bọn ngƣời hung tợn họp mhau làm việc xấu. 

-惡道 Ác đạo : con đƣờng xấu, tiếng nhà Phật chỉ ba con đƣờng xấu : 

địa ngục, ma quỷ và súc sinh. Con đƣờng mà kẻ làm điều xấu sau khi 

chết sẽ bị đày vào hỏa ngục. 
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-惡鳥 Ác điểu : loại chim dữ, chuyên săn tìm các loại động vật khác để 

giết hại và ăn thịt. 

-惡徒 Ác đồ : bọn ngƣời làm điều xấu; bọn bất lƣơng. 

-惡毒 Ác độc : ác độc, nham hiểm. 

-惡德 Ác đức : tính xấu ƣa làm hại ngƣời khác. 

-惡者惡報 Ác giả ác báo : kẻ làm điều ác thì sẽ bị trả lại bằng điều ác. 

-惡害 Ác hại : việc làm xấu xa và làm hại tới ngƣời khác. 

-惡寒 Ác hàn : thời tiết cực kỳ giá lạnh. 

-惡化 Ác hóa : tồi tệ thêm. 

-惡口 Ác khẩu : lời nói ác độc; dùng lời nói làm hại ngƣời khác. 

-惡劣 Ác liệt : Xấu xa, ác độc, dữ dằn. 

-惡露 Ác lộ : chữ nhà Phật chỉ những vật dơ bẩn trong thân ngƣời; bệnh 

hậu sản của phụ nữ. 

-惡魔 Ác ma : quỷ thần xấu dữ làm hại đến Phật pháp và những việc tốt 

lành. 

-惡梦 Ác mộng : nằm mộng thấy sự kinh sợ. 

-惡言 Ác ngôn : lời nói xấu dữ. 

-惡逆 Ác nghịch : gian ác nghịch loạn. Theo hình luật thời xƣa, đánh 

đập hoặc mƣu giết cha mẹ là một trong mƣời tội ác. 

-惡業 Ác nghiệp : tiếng nhà Phật chỉ chung những việc ác do tam 

nghiệp: thân, khẩu, ý làm ra. 

-惡孽 Ác nghiệt : cái mầm mống gây ra điều xấu. 
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-惡人 Ác nhân : kẻ ác, kẻ xấu; kẻ làm việc xấu dữ ác độc. 

-惡念 Ác niệm : Ý niệm tà ác.  

-惡棍 Ác ôn : kẻ dùng sức mạnh ăn hiếp ngƣời yếu; kẻ vô lại, bất 

lƣơng. 

-惡犯 Ác phạm : làm điều xấu, ác. 

-惡果 Ác quả : hậu quả xấu, kết cục thảm thƣơng. 

-惡貫滿盈 Ác quán mãn doanh : Tội ác nhƣ dây xâu tiền, đã đến ngày 

phải báo đền.  

-惡鬼 Ác quỷ : loài ma dữ chuyên làm hại ngƣời. 

-惡作 Ác tác : cố ý làm việc xấu hại ngƣời. 

-惡邪 Ác tà : làm chuyện khuất lấp xấu xa. 

-惡心 Ác tâm : buồn nôn; làm cho ngƣời ta ghê tởm; lòng dữ ác muốn 

hại ngƣời. 

-惡僧 Ác tăng : kẻ tu hành phá giới làm chuyện xấu ác. 

-惡习 Ác tập : tập quán xấu. 

-惡疾 Ác tật : bệnh dữ, nặng. 

-惡聲 Ác thanh : lời mắng chửi. Âm thanh nghe không thích tai, âm 

thanh báo điềm chẳng lành. Tiếng xấu, tiếng làm bại hoại thanh danh. 

-惡草 Ác thảo : thức ăn thô kém. Cỏ xấu, cỏ độc. Thƣờng dùng để tỉ dụ 

ngƣời tà ác. 

-惡神 Ác thần : loại thần mặt mũi ác độc làm những chuyện hại đến 

loài ngƣời. 

-惡少 Ác thiếu : Thiếu niên phẩm hạnh không tốt.  
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-惡食 Ác thực : những món ăn không tốt có thể làm hại đến sức khỏe.  

-惡性 Ác tính : tánh xấu. 

-惡歲 Ác tuế : năm mất mùa. 

-惡子 Ác tử : đứa con không nghe lời cha mẹ. 

-惡相 Ác tướng : tƣớng xấu. 

-惡臭 Ác xú : mùi thối tha. 

-惡衣 Ác y : quần áo xấu, chỉ sự nghèo khó. 

-惡意 Ác ý : nghĩ điều xấu cho ngƣời. 

 

-堊帚 Ác chửu : cái chổi quét nhà. 

-堊室 Ác thất : nhà cửa không tô vẽ trang sức, nhà đang có tang. 

-堊獸 Ác thú : xúc vật dữ chuyên bắt các động khác để ăn thịt. 

 

 

-可惡 Khả ố :  đáng ghét. 

-惡是何言也 Ô thị hà ngôn dã :  ồ, thế là lời nói gì vậy ? 

-羞惡之心 Tu ố chi tâm  : chƣng lòng hổ thẹn.  

 

厄 Ách  : khốn khổ, tai họa, tai nạn, cảnh hiểm nghèo. Đòn gỗ ở 

càng xe, bắc vào cổ trâu, bò, ngựa. Khốn quẫn. Xƣơng không có 

thịt. Hẹp.  

 
Đồng âm khác  nghĩa : 
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1-呃 Ách : tiếng gà kêu, chim kêu. Tiếng cƣời. Tiếng nấc. Nguyên viết 

là 呝. 

2-阨 Ách : cùng khốn, hẹp. Nơi hiểm yếu. Tình thế hiểm nghèo, tình 

cảnh khốn khó, khốn ách, vận ách. Gây trở ngại, cản trở. Nghèo túng, cơ 

cực, khó khăn. 

3-扼 Ách : bóp, chèn ép. Chống giữ, cứ thủ, khống chế. 

4-蚅 Ách : tên một loài, giống nhƣ con tằm nhƣng lớn bằng ngón tay 

ngƣời. 

5-軛 Ách : cái vai xe, hai đầu đòn xe khoét thủng nhƣ hình bán nguyệt 

để bắc vào cổ ngựa gọi là ách. Cũng viết là 軶 Ách. 

6-阨 Ách : cùng khốn. Nơi hiểm yếu 

 

Biến âm  : 

 

-阨 Ải  : chật, hẹp 

 

 

Dị âm  : 

 

-厄 Ngỏa : cái đốt gỗ. 

 

Từ ghép : 

 

-厄難 Ách nạn : tai ách, khổ nạn. 

-厄運 Ách vận : vận số rủi ro. 
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-呃呃 Ách ách : tiếng kêu của loài gà hay chim trĩ 

-呃逆 Ách nghịch : chứng co rút hoành cách mô nên bị nấc cục liên 

tục. Cũng gọi là đả cách 打嗝. 

-阨窮 Ách cùng  : khốn ách cùng khổ. 

-阨難 Ách nạn : điều không may to lớn xẩy tới. 

-阨塞 Ách tắc  : chỗ đất hiểm yếu. 

-阨塞 Ách tái : nơi đất hiểm yếu. 

-阨僻 Ách tích : hẹp hòi. 

 

-扼喉 Ách hầu : bóp họng. Chẹn cổ. Tỉ dụ khống chế chỗ hiểm yếu. 

-扼虎 Ách hổ : chế phục mãnh hổ, chỉ sức mạnh phi thƣờng. 

-扼腕 Ách oản : lấy một tay nắm chặt cổ tay kia, bày tỏ lòng hăng hái, 

đắc ý, oán trách, phẫn hận, v.v. 

-扼關 Ách quan : giữ cửa ải. 

-扼殺 Ách sát : bóp chết, bóp nghẹt. 

-扼守 Ách thủ : nắm giữ, cứ thủ, phòng thủ. Chẹn giữ chỗ đất hiểm yếu  

để phòng ngăn quân giặc. 

-扼腕 Ách uyển : bóp cổ tay kẻ khác để khoe sức mạnh. 

-扼要 Ách yếu : chiếm cứ hoặc khống chế chỗ hiểm yếu. 

 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timtukep.php?wordid=18982
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%89%93
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%89%93
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-苦厄 Khổ ách : khổ sở. 

-困厄 Khốn ách  : gian nan khốn khổ. 

戹 Ách : hiểm trở, hiểm hóc. ại, thắt chặt lại, khốn 

cùng. Bức bách ngƣời khác vào cảnh khốn cùng để hãm hại. Tai 

nạn.  

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-呝 Ách : nấc. Tiếng chim kêu. Nhƣ chữ 呃 Ách. 

2-阸 Ách : cùng khốn, hẹp. Cách trở, ngăn trở. Bức bách, khốn bách. 

Gian nguy, tai nạn. Giới hạn, chƣớng ngại. Nguyên là chữ 軛 Ách 

3-豟 Ách : con lợn (heo) thiệt lớn. 

 
 

 

欸 Ai : vâng, biểu thị nhận lời. Lớn tiếng chê trách. Than thở, 

cảm thán. 

 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-唉 Ai : biểu thị thƣơng cảm hoặc luyến tiếc : ôi, chao ôi, v.v. : tiếng 

trả lời : ừ ; vâng, dạ; hừ, chao ôi. Lời than thở về sự đáng ghét. Cáo giới, 

răn dạy.  

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8B%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8B%A6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BB%9B
javascript:animation('6b38');
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2-埃 Ai : bụi bậm; bụi do gió thổi. Angstrom, đơn vị đo lƣờng cực nhỏ. 

3-挨 Ai : vác trên lƣng; sát, liền kề; lần lƣợt, từng cái một; chạm vào, sờ 

vào. Đun đẩy; chen lấn nhau. Bị đánh. Nhận chịu, bị. Chờ đợi. Trì hoãn, 

chần chừ, kéo dài. 

4-欸 Ai : vâng (biểu thị ý hứa hẹn và xác định). Lớn tiếng chê trách. 

Than thở, cảm thán. 

5-誒 Ai : lời nói đáng ghét. 

6-娭 Ai : tiếng gọi ngƣời đàn bà, con gái nhà hèn hạ, tiếng gọi ngƣời 

đầy tớ gái trong nhà. 

 

 

Biến âm : 

 

-欸 Ái : tiếng đáp lại, tiếng thở dài; tiếng chèo thuyền. 

 

Dị âm : 

 

-矣 Hĩ : trợ từ đặt ở cuối câu biểu thị khẳng định, tán thán, nghi vấn 

-娭 Hi : vui chơi. Vui vẻ. Di động. Múa may.  

-誒 Khê : này, ấy. 

 

Từ  ghép : 

 

-埃滅 Ai diệt : tan biến nhƣ bụi bậm. 

-埃墨 Ai mặc : bụi đất. 

-埃塵 Ai trần : Bụi bặm. Tỉ dụ việc đời ly loạn ô trọc. 

javascript:animation('5a2d');
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-挨近 Ai cận : sát, áp sát. 

-挨打 Ai đả : bị đánh, chịu đánh . 

-挨肩 Ai kiên : chà vai bằng 

-挨門 Ai môn : đi qua từng nhà (bán hàng) 

-挨餓 Ai ngạ : bỏ đói; khổ sở vì đói. 

-挨拶 Ai tạt : hình dung ngƣời ta xô đẩy chen chúc. 

-挨次 Ai thứ : lần lƣợt; từng cái một. 

 

-欸欸 Ái ái : tiếng mái chèo; tiếng chèo thuyền. Khúc hát lúc chèo đò. 

-欸乃 Ái nãi :Chèo thuyền khua nƣớc.Thơ Liễu Tông Nguyên :欸乃一

聲山水綠 Ái nãi nhất thanh sơn thủy lục : Chèo khua một tiếng nƣớc 

non xanh. 

 

-涓埃 Quyên ai : hạt bụi tý ti, ví sự nhỏ mọn. 

-塵埃 Trần ai : bụi bậm dơ bẩn. Chỉ cõi đời, cuộc sống. 

 

 

 

  愛 ÁI  : yêu, yêu thích. Cảm tình thân mật, lòng quý mến, tình 

yêu thƣơng. Ngƣời hay vật mà mình yêu thích.  Tiếng kính xƣng 

đối với con gái ngƣời khác Họ ngƣời. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 
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1-僾 Ái : giống nhƣ; phảng phất lờ mờ; bị ngẹn ở cổ. 

2- 噯 Ái : hơi ấm. 

3- 嬡 Ái : tiếng gọi con gái ngƣời khác với ý kính trọng. 

4-璦 Ái : loại ngọc đẹp (ngọc bích tốt). Tên huyện Ái huy璦琿 thuộc 

tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. 

5-曖 Ái : mập mờ; tối mò; mờ mờ mặt trời không sáng. 

6-薆 Ái : ẩn dấu kín đáo. Che lấp. Xum xuê, mậu thịnh. 

7-靉 Ái : mây mù, mây kéo đen kịt. Tối tăm mù mịt. Tên một loại kiếng 

đeo mắt.  

 

Biến âm : 

 

- 噯 Ai : ô, ô hay, ô kìa, ồ... Ối giời ơi ! 

- 噯 Ai : tiếng kêu thƣơng cảm hoặc đau khổ, giận dữ. 

 -鑀 Ai :  ionium. 

 

Từ ghép : 

 

-愛恩 Ái ân : lòng yêu thƣơng và ơn huệ với nhau. 

-愛別離苦 Ái biệt ly khổ : tiếng nhà Phật chỉ nỗi khổ trong tám cái 

khổ, tức là nỗi khổ phải chia lìa với ngƣời mình yêu mến. 

-愛州 Ái châu : tên một châu của nƣớc Việt Nam thời xƣa, nay là địa 

phận tỉnh Thanh Hóa. 

-愛名 Ái danh : ham có danh vọng, ham có tiếng tăm. 
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-愛欲海 Ái dục hải : bể yêu đƣơng và ham muốn. Tiếng nhà Phật chỉ 

lòng yêu đƣơng và ham muốn của con ngƣời to lớn nhƣ sâu rộng nhƣ đại 

dƣơng. 

-愛戴 Ái đái : yêu chuộng; vì yêu thích mà coi trọng. 

-愛花 Ái hoa : yêu hoa, chỉ kẻ đa tình thích yêu đƣơng những phụ nữ 

đẹp. 

-愛好 Ái hào : yêu chuộng; yêu thích; ham thích. 

-愛河 Ái hà : dòng sông tình ái , chỉ tình yêu lai láng nhƣ dòng sông. 

-愛花 Ái hoa : yêu hoa, chỉ kẻ đa tình, thích yêu đƣơng những phụ nữ 

đẹp. 

-愛火 Ái hỏa :  lửa tình yêu; tình yêu nóng nhƣ lửa. 

-愛护 Ái hộ : yêu mến che chở. 

-愛護 Ái hộ : giúp đỡ , che chở. 

-愛友 Aí hữu : bạn bè thƣơng mến nhau. 

-愛繼 Ái kế : nối tiếp vì yêu thƣơng. 

-愛卿 Ái khanh : ngày xƣa là tiếng xƣng hô của vua đối với bề tôi. Kẻ 

mình thƣơng mến. 

-愛敬 Ái kính : yêu mến và trọng nể. 

-愛己 Ái kỷ : yêu mình, chỉ biết có mình, chỉ ngƣời ích kỷ. 

-愛憐 Ái lân : yêu mến thƣơng xót. 

-愛忴 Ái linh : vô cùng yêu thƣơng. 

-愛戀 Ái luyến : yêu say đắm (chỉ tình yêu trai gái). Thƣơng yêu quấn 

quít. 
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-愛力 Ái lực : sức mạnh của tình yêu. 

-愛慕 Ái mộ : yêu thích và hằng nghĩ tới. 

-愛閡 Ái ngại : hoang mang vì thấy cảnh đau buồn nhƣng chƣa biết ra 

sao. 

-愛玩 Ái ngoạn : yêu mến ngắm nghía. 

-愛人 Ái nhân : vợ, chồng; ngƣời yêu. 

-愛日 Ái nhật : yêu tiếc thì giờ; quãng thời gian đẹp đẽ đáng yêu. 

-愛兒 Ái nhi : tiếng cha mẹ gọi đứa con yêu của mình. 

-愛女 Ái nữ : tiếng gọi con gái của ngƣời khác với ý kính trọng. 

-愛抚 Ái phủ : yêu thƣơng vỗ về.  

-愛撫 Ái phủ : chỉ tình yêu của cha mẹ đối với con cái. 

-愛服 Ái phục : yêu mến và thuận theo. 

-愛國 Ái quốc : lòng yêu nƣớc. 

-愛寵 Ái sủng : yêu chuộng hết lòng. 

-愛才 Ái tài  : yêu mến sự giỏi giang; ngƣời giỏi giang. 

-愛心 Ái tâm : lòng yêu. 

-愛憎 Ái tăng : yêu và ghét. 

-愛他 Ái tha : yêu ngƣời. 

-愛上 Ái thượng : yêu 

-愛惜 Ái tích : yêu mến và tiếc cho, yêu quá không nỡ rời bỏ. 

-愛跡 Ái tích : yêu thích quá lộ cả ra ngoài. 
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-愛情 Ái tình : tình yêu trai gái; tình yêu thƣơng. 

-愛物 Ái vật : yêu mến mọi loài, chỉ lòng thƣơng yêu rộng lớn. Lòng từ 

bi.  

-愛稱 Ái xứng : làm say mê. 

 

-僾逮 Ái đãi : kính đeo mắt. 

-僾偙 Ái hy : giống nhƣ. 

- 僾然 Ái nhiên : phảng phất, lờ mờ. 

-僾遠 Ái viễn : kính lão đeo mắt để nhìn xa, nhìn vật cho to, cho rõ. 

 

-靉靉 Ái ái : dáng mây kéo tới mù mịt. 

-靉靆 Ái đãi : vẻ trời u ám tối tăm, nhiều mây đen. 

-靉霼 Ái hi : nhiều mây mù. 

-靉靅 Ái phí  : mây phủ tối tăm. 

 

-噯气 Ái khí : ợ (đầy hơi trong bụng). 

-曖昧 Ái muội : thái độ mập mờ, lèm nhèm. Không quang minh chính 

đại. 

 

-恩愛 Ân ái : Ái tình thân thiết. Thƣờng chỉ tình yêu vợ chồng. 

-博愛 Bác ái : yêu thƣơng rộng khắp (mọi ngƣời, mọi vật). 

-割愛 Cát ái : đem cái mình yêu quý nhƣờng cho ngƣời khác. 

-鍾愛 Chung ái : yêu quý, thƣơng yêu đặc biệt. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%83%BE
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%83%BE
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-友愛 Hữu ái : thân yêu nhau, hỗ tƣơng thân ái. 

-可愛 Khả ái : đáng yêu, dễ thƣơng, làm cho ngƣời ta yêu thích.  

-兼愛 Kiêm ái : yêu thƣơng mọi ngƣời. 

-令愛 Lệnh ái : tiếng tôn xƣng con gái của ngƣời khác. Cùng nghĩa nhƣ 

lệnh ái 令嬡 

-戀愛 Luyến ái : nam nữ thƣơng yêu nhau. 

-仁愛 Nhân ái : nhân hậu từ ái. 

-示愛 Thị ái :  tỏ ý yêu thƣơng, ái mộ ngƣời nào đó. 

-偏愛 Thiên ái : đặc biệt yêu thƣơng một ngƣời hoặc một sự vật. 

-天愛 Thiên ái : lòng nhân ái bẩm sinh.  

 

- 唈僾 Ấp ái  : uất kết không thƣ thái. 

 

庵 Am :  cái nhà bện cỏ nhỏ, có cỏ mọc chung quanh nhà, vì lẽ 

đó những gian nhà nhỏ để tăng, ni thờ Phật gọi là am. 

 

-菴 Am : nhà tranh nhỏ. Dùng nhƣ chữ 庵 Am. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

-埯 Am : đào lỗ để tra hạt; khóm, cụm. 

 

Biến âm : 

 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BB%A4
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BB%A4
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%94%88
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%94%88
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-菴 Ám : cạy cối rậm rạp. 

 

 

Từ ghép : 
 

-菴婪 Am lam : tham lam. 

-菴藹 Ám ái  : vẻ tƣơi tốt của cây cối. 

-菴昧 Ám muội : tối tăm; ngầm, lén lút, không muốn cho ngƣời khác 

biết. 

-菴弱 Ám nhược : tối tăm yếu đuối. Chỉ ngƣời ngu dốt, lại không tự 

quyết định đƣợc việc gì. 

 

-茅庵 Mao am : lều tranh’ 

-草庵 Thảo am  : lều cỏ. 

 

安 AN   : Sự yên ổn, hoàn cảnh thƣ thái, thích nghi. Yên, lặng, 

tĩnh.  Làm cho ổn định. Bắc, lắp, thiết trí. Quen thuộc, thành tập 

quán. Họ An. 

 
  

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-按 An : dừng lại, ngăn lại, đè xuống, vạch ra mà hặc tội. 

2-案 An : cái bàn cao. 

3-鞍 An : cái yên ngựa. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8F%B4%E8%97%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8F%B4%E8%97%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8C%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8C%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8D%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8D%89
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4-桉 An : cây an. 

5-氨 An : khí amôniac (công thức hoá học: NH3) 

6-銨 An : amoni (hoá học) 

7-鞌 An : tên đất cổ thuộc nƣớc Tề đời Xuân Thu, nay thuộc tỉnh Sơn 

Đông. Cái yên ngựa. 

 

Biến  âm : 

 

- 案, 桉 Án : xem xét; cái bàn dài cao; cái án thƣ. 

-按 Án : cứ; lấy cái này để làm chứng cái kia; xét nghiệm. Ngừng lại, 

ngăn lại. Vỗ vào, đập vào. Y theo thứ tự. Căn cứ vào. Tìm xét, xem xét. 

-騴 Án : đuôi ngựa mầu trắng. 

 

Dị  âm : 

 

-頞 Át : chỗ sống mũi. 

-晏 Yến : trời trong không có mây. 

-鴳 Yến : chim sâu. 

 

 

Từ  ghép : 

 

-安安 An an : thiệt an ổn trong lòng. 

-安隱 An ẩn : ở yên. Bình an, yên ổn. 

-安排 An bài : sắp đặt yên ổn; có kế hoạch trƣớc. 

http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=6C28&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=92A8&Traditional=ON&Simplified=ON
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-安邦 An bang : trị nƣớc cho yên ổn. 

-安保 An bảo : giữ gìn an ninh, trật tự.  

-安貧 An bần : sống yên ổn với cảnh nghèo. 

-安貧樂道 An bần lạc đạo : lấy sự giữ gìn đạo nghĩa làm vui mà ở yên 

trong hoàn cảnh nghèo khó. 

-安瓿 An bẫu  : ống tiêm thuốc, ống chích (ampoule). 

-安邊 An biên : giữ yên bờ cõi. 

-安步 An bộ : đi chậm rãi thong thả, bƣớc thong thả, không gấp chạy. 

-安培 An bồi  : đơn vị cƣờng độ dòng điện ampere. 

-安敢 An cảm : sao dám, sao đƣợc, đâu dám. 

-安枕 An chẩm : ngủ yên, yên giấc. 

-安制 An chế : không vƣợt qua phận mình. 

-安居 An cư : ở yên, sống yên ổn không lo nghĩ. 

-安民 An dân : làm cho dân chúng sống yên ổn. 

-安佚,安逸 An dật  : vui vẻ, an lạc, yên vui. 

-安營 An doanh : lập trại đóng quân. 

-安養 An dưỡng : làm cho đƣợc sống yên và đƣợc nuôi dƣỡng. 

-安得 An đắc : đâu đƣợc; sao đƣợc. 

-安定 An định : định cho yên một bề, dẹp yên. 

-安堵 An đổ  : ở yên. 

- 安頓 An đốn :  yên tĩnh, không bị quấy rầy. xếp đặt, bài trí. 

http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=5B89%2074FF&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=5B89%2057F9&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=5B89%209038&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=5B89%209813&Traditional=ON&Simplified=ON
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-安家 An gia :  định cƣ, làm nhà, xây nhà; sắp đặt việc nhà cho yên ổn. 

-安江 An giang : sông nƣớc an lành, yên ổn. 

-安行 An hành : đi chậm rãi. 

-安好 An hảo : bình yên; an ổn tốt đẹp, không có gì xẩy ra. 

- 安歇 An hiết  : đi ngủ. 

-安享 An hưởng : hƣởng thụ trong cảnh yên ổn. 

-安康 An khang : bình yên mạnh khỏe. 

-安樂 An lạc : yên ổn vui vẻ. 

-安瀾 An lan : sống yên ổn; mặt nƣớc phẳng lặng không sóng. 

-安命 An mệnh : sống yên với số phận. 

-安眠 An miên : ngủ yên, ngủ ngon. 

-安南 An Nam : tên nƣớc Việt Nam dƣới triều Lý. 

-安能 An năng : đâu có thể đƣợc; sao có thể đƣợc. 

-安閒 An nhàn : yên ổn, nhàn nhã. 

-安人 An nhân : an dân, vỗ về phủ dụ dân chúng. 

-安然 An nhiên : yên ổn theo cách tự nhiên, vô sự. 

-安寧 An ninh : yên ổn không có sự gì xáo trộn. 

-安危 An nguy : yên ổn và hiểm nguy. 

-安穩 An ổn : yên và vững. 

-安分 An phận : yên phận, không lo đƣờng tiến thủ. 

http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=5B89%206B47&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=5B89%207720&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=5B89%205206&Traditional=ON&Simplified=ON
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- 安放 An phóng :  đặt, để; xếp đặt cho yên. 

-安撫 An phủ : vỗ về cho yên. 

-安產 An sản : đàn bà sanh nở bình thƣờng. 

-安生 An sinh : yên ổn, yên bình. 

-安在 An tại : vững vàng, yên ổn. 

-安葬 An táng : chôn cất. 

-安心 An tâm : yên tâm, yên lòng, không còn lo nghĩ gì nữa. 

-安胎 An thai : giữ cái thai trong bụng yên ổn. 

-安插 An tháp : xếp đặt vào một công việc nào đó; xếp đặt tình tiết câu 

chuyện ở một vị trí nhất định trong bài văn. 

-安身 An thân : yên thân trong cảnh ở ẩn; yên ổn ở một nơi; có mơi 

nƣơng tựa. 

-安神 An thần : tinh thần yên ổn; trấn an tinh thần; làm dịu tinh thần. 

- 安設 An thiết : thiết lập, dựng nên. 

-安適 An thích : yên ổn và thoải mái. 

-安禪 An thiền : tâm thần yên ổn nhập vào thiền định. 

-安厝 An thố : quàn linh cữu chờ mai táng; chôn tạm chờ cải táng. 

-安土 An thổ : sống yên tại một nơi nào đó. 

-安舒 An thư : yên ổn thong dong, bình tâm không lo nghĩ. 

-安常 An thường : sống yên trong đạo thƣờng. 

-安靖 An tĩnh : yên tĩnh, trật tự. 

http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=5B89%20653E&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=5B89%20751F&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=5B89%205FC3&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=5B89%208A2D&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=5B89%208A2D&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=5B89%209069&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=5B89%209756&Traditional=ON&Simplified=ON
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-安静 An tĩnh : yên lặng, tĩnh mịch. 

-安全 An toàn : yên ổn trọn vẹn không có gì nguy hiểm. 

-安坐 An tọa : ngồi yên chỗ. 

-安素 An tố : sống yên với cuộc sống trong sạch nghèo nàn. 

-安裝 An trang : cài đặt, lắp, mắc, thiết lập. 

-安置 An trí : bị đi đầy. 

-安宿 An túc : trú ngụ yên ổn. 

-安息 An tức : nghỉ ngơi, nghỉ yên. 

-安祥, 安詳 An tường : điềm tĩnh, trầm tĩnh; đối xử với đời ung dung 

thích hợp. 

-安子 An Tử  : tên một ngọn núi ở huyện Đông Triều, tỉnh Hải Dƣơng, 

Việt Nam. Thƣờng gọi là núi Yên Tử, nơi các vua nhà Trần xuất gia tu ở 

đó. 

-安慰 An ủi : khuyên giải làm cho ngƣời ta yên lòng. 

-安位 An vị : ở yên nơi địa vị mình đang có. 

-安處 An xử : ở yên không lo nghĩ, không ham muốn. 

-安歇 An yết : yên ổn nghỉ ngơi. 

 

-案版 Án bản : cái thớt. 

-按兵 Án binh : dừng quân lại, không hoạt động (không tiến, không 

xung trận). 

http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=5B89%2088DD&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=5B89%208A73&Traditional=ON&Simplified=ON
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-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 nhƣng không ra tay hành 

động. 

-按補 Án bổ : căn cứ vào khả năng mà đƣa một ngƣời vào chức vụ gì. 

-案准 Án chuẩn : chữ dùng trong công văn do các cơ quan ngang hàng 

gởi cho nhau. 

-案牒 Án điệp : giấy tờ việc quan. 

-案牘 Án độc : văn thƣ. 

-案香 Án hương : cái bàn cao để thắp hƣơng, bàn thờ. 

-案件 Án kiện : dân sự tố tụng,việc hộ; việc thƣa kiện. Những sự việc 

cần xem xét. 

-案劍 Án kiếm : cầm vững gƣơm. 

-案例 Án lệ : việc kiên thƣa, việc tranh tụng. 

-案理 Án lý : cái lẽ trong việc xét xử, cái lẽ của nội vụ. 

-案脈 Án mạch : xem mạch để chữa bệnh.  

-案驗 Án nghiệm : kiểm (xét) nghiệm chứng cứ của vụ kiện, khám xét 

sự thực để xác định hình phạt. 

-案卷 Án quyển : văn khố; văn kiện quy án một vụ kiện. 

-案事 Án sự : tìm xét sự việc. Sự việc đang đƣợc tìm xét.  

-案書 Án thư : cái bàn cao để sách vở. 

-案情 Án tình : những tình tiết của vụ án. 

 

-按行 Án hành : theo thứ tự đi tuần xét. 

-按考 Án khảo  : tìm hiểu xem xét. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%A1%88
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%A1%88
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-按欵 Án khoản : xét từng điều, từng phần. Căn cứ theo từng điều mà 

làm. 

-按劍 Án kiếm : vỗ tay vào kiếm. Trong thế sẵn sàng đấu gƣơm. 

-按期 Án kỳ : chiếu theo thời hạn nhất định mà làm. 

-按令 Án lệnh : cái lệnh về việc tìm xem, xét xử. 

-按摩 Án ma : một lối trị bệnh của Đông phƣơng thời xƣa, tức đấm 

bóp. 

-按命 Án mạng : cái chết bất thƣờng cần phải tra xét để tìm nguyên 

nhân. 

-按驗 Án nghiệm : xem xét để coi có đúng nhƣ vậy không. 

-按察 Án sát : xem xét kỹ lƣỡng. Tên một chức quan xử án của nƣớc 

Việt Nam thời xƣa. 

-按時 Án thì : theo đúng giờ, theo giờ định trƣớc.  

-按治 Án trị : xét hỏi để trừng phạt tội lỗi. 

 

-鞍袍 An bào : yên ngựa và áo bào, đồ của ngƣời đi trận. 

-鞍部 An bộ : cái đèo ( khoảng trũng xuống giữa hai phần núi hay đồi). 

-鞍銜 An hàm : cái yên ngựa và cái dàm ngựa. 

-鞍馬 An mã : ngựa đã đƣợc đặt yên để cƣỡi. 

 

-鴳雀 Yến tước : chim sâu. 

 

-晏陰 Yến âm : mặt trời ngày hạ chí mới lên còn hơi có khí âm. 
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-晏駕 Yến giá : vua vừa mới chết. 

-晏日 Yến nhật : trời tạnh, trời trong sáng. 

 

-備案 Bị án : trình lên chủ quản hồ sơ về công việc làm để sẵn sàng 

đƣợc kiểm soát tra khảo. 

-正案 Chánh án : đơn danh thẩm định chính thức. Án kiện chính thức. 

-香案 Hương án: bàn đặt nhang đèn để cúng bái. 

 -几案 Kỷ án : cái bàn ăn thấp để thức ăn và uống. 

-伏案 Phục án : cúi mình trên bàn. Chỉ sự chú tâm đọc sách hoặc sáng 

tác. 

-方案 Phương án : kế hoạch. Điều lệ, cách thức. 

-醫案 Y án : (Y học Trung Quốc) Ký lục chẩn bệnh và chữa bệnh thực 

nghiệm (có ghi chép quan sát cụ thể chứng trạng, mạch tƣợng, tên thuốc, 

phƣơng pháp bào chế, cách dùng). 

 

 

- 清晏 Thanh yến : bình yên. 

 

 

嬰 ANH : đứa trẻ mới sinh, anh nhi; vòng quanh; chạm vào; 

đụng vào; thêm vào. Trói buộc, ràng buộc. Mang. Đeo. Xúc 

phạm, đụng chạm đến. 

 

 

Đồng âm khác nghĩa : 
 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%99%8F
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%99%8F
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B8%85
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B8%85
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1-攖 Anh : quấy rối; nhiễu loạn; đến gần, chạm vào. Mắc vƣớng. 

2-櫻 Anh : cây anh đào. 

3-纓 Anh : trang sức băng tua; kết tua; cái dải mũ; cái dàm ở cổ ngựa. 

4-蘡 Anh : dây nho dại, nho núi. 

5-嚶 Anh : tiếng chim kêu. 

6-癭 Anh : cái bƣớu mọc ở cổ; cái mấu ở thân cây. Bệnh ở cổ họng 

không phát ra tiếng đƣợc, câm, dùng nhƣ nghĩa chữ âm 瘖. 

7-瓔 Anh : loại đá đẹp gần giống ngọc; lấy hạt ngọc xâu thành chuỗi 

đeo ở cổ. 

8-鸚 Anh  : chim két, chim vẹt. con chim anh vũ. 

9-蠳 Anh : tên một loại rùa hay bắt rắn ăn. 

10-罌 Anh : cái bình miệng nhỏ cái bụng phình lớn, cổ dài. Cái vò lớn. 

11-巊 Anh : xem chữ anh minh ở dƣới. 

12-甖 Anh : Cái lọ cổ dài, bình cao cổ, bình miệng nhỏ bụng to, dùng 

nhƣ nghĩa chữ anh罌. 

 

 

Dị âm : 

 

-攖 Oanh : buộc, chằng buộc. 

 

Từ  ghép : 
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-嬰孩 Anh hài : Đứa trẻ sơ sinh; đứa bé trai. 

-嬰薄 Anh bạc : vòng quanh chằng trói. 

-嬰孩 Anh hài : Đứa trẻ sơ sinh; đứa bé trai. 

-嬰溟 Anh minh : dáng nƣớc mênh mông. 

-嬰兒 Anh nhi : đứa trẻ sơ sinh. 

-嬰疾 Anh tật : mắc bệnh, gập bệnh tật khốn đốn. 

-嬰石 Anh thạch : thứ đá đẹp, quý. 

-嬰城 Anh thành : đi kiểm soát quanh thành để giữ thành. 

 

-嚶嚶 Anh anh : tiếng hai con chim cùng hót; tiếng trò chuyện thân mật 

giữa bạn bè, tình bạn bè tƣơng hợp. 

 

-鸚哥 Anh ca : con két, con vẹt. 

-鸚鵡 Anh vũ : chim anh vũ, con vẹt. 

 

-櫻桃 Anh đào : tên một loại cây thuộc giống Tƣờng vi có tên khoa học 

prunus pseudo-cesrassus, hoa nở vào mùa xuân, có hoa mầu hồng nhạt. 

-櫻花 Anh hoa : hoa anh đào. 

-攖害 Anh hại :  mắc hại. 

-攖禍 Anh họa : mắc vạ. 

-攖寧 Anh ninh : lòng thƣờng yên tĩnh, không nhiễu loạn vì ngoại 

cảnh. 

-攖怒 Anh nộ : chọc giận. 
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-櫻脣 Anh thần : môi hồng đỏ nhƣ hoa anh đào, nói tới môi của ngƣời 

con gái đẹp. 

-櫻草 Anh thảo : loại cây ngọc trâm, hoa sắc vàng nhạt. 

 

-纓絡 Anh lạc : vòng chung quanh, quấn quanh; bị lƣới quấn quanh, chỉ 

nhƣ với sự việc ở đời vƣớng vít. 

-纓帽 Anh mạo : mũ có tua đỏ của quan nhà Thanh. 

-纓子 Anh tử : dây tua trang sức thắt trên quần áo hay trên đồ vật. 

 

-瓔珞 Anh lạc : chuỗi ngọc, lấy ngọc châu xâu từng chuỗi đeo vào cổ 

cho đẹp gọi là anh lạc. 

 

-巊冥 Anh minh : khí núi mù mịt âm u. 

 

-罌缶 Anh phẫu : cái vò bụng lớn miệng nhỏ. 

-罌粟 Anh túc : cây thuốc phiện. 

 

-香纓 Hương anh : ngày xƣa con gái mƣời lăm tuổi thì gả chồng, đƣợc 

thắt dây lƣng bằng tơ mùi gọi là. 

-弃嬰 Khí anh : đứa trẻ bị bỏ rơi. 

-溺嬰 Nịch anh : đứa nhỏ chết đuối. 

-婦嬰 Phụ anh : bà mẹ và trẻ em. 

-請纓 Thỉnh anh : tình nguyện tòng quân. 

-簪纓 Trâm anh : chỉ nhà nào nối đời đƣợc chịu chức tƣớc. 
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-長纓 Trường anh : dây dài. 

 

-攖寧 Oanh ninh : tiếp xúc với ngoại vật mà không bị dao động; giữ 

đƣợc tâm thần bình thản, điềm đạm. 

 

奥 Áo : Sâu xa, phàm sự gì tinh thần sâu xa khó hiểu đều gọi 

là áo.  
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-隩 Áo : chỗ nƣớc hỏm vào trong bờ.  Giấn. 

2-襖 Áo : áo ngắn. Áo bông. 

3-懊 Áo :tấm tức, bực dọc.  

4-澳 Áo :  phàm ven bể chỗ nào có thể đỗ thuyền bè đƣợc đều gọi là áo. 

 

Dị âm : 

 

-隩 Úc : Ấm áp. Bốn phƣơng đất có thể ở đƣợc. 

-澳 Úc : chỗ nƣớc uốn quanh. 

 

Từ ghép : 

-奥旨 Áo chỉ :  

-奥義 Áo nghĩa  : 
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-懊惱 Áo não : tấm tức, bực dọc, trong lòng có sự căm tức nhƣ nung 

nhƣ nấu. 

 

音 Âm  : tiếng; âm thanh. Tiếng phát lộ ra có điệu trong đục 

cao thấp gọi là âm. Tiếng phát ra thành văn cũng gọi là âm. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-喑 Âm : câm, mất tiếng; khóc dai; khóc không ra tiếng. 

2-愔 Âm : yên ổn hòa nhã; xem chữ âm âm ở dƣới. 

3-瘖 Âm : câm; không nói đƣợc. 

 

Biến âm : 

 

-愔 Am : lẳng lặng. 

-韽 Am : nhỏ quá chƣa thành tiếng; tiếng quá nhỏ. 

-闇 Am : cái chòi nhỏ dựng bên mộ hoặc ngoài đồng để ở trong thời 

gian có tang cha mẹ. 

-諳 Am : hiểu rõ; quen, am tƣờng, nghe đã kỹ mà hiểu đã thấu gọi là 

am. 

-闇 Ám  : mờ tối. Lờ mờ. Đóng cửa. Buổi tối. Nhật thực, nguyệt thực. 

Mặt trời, mặt trăng phải ăn. 

-暗 Ám : tối, trí thức kém cỏi cũng gọi là ám. Ngầm. Tối tăm không có 

ánh mặt trời. Không hiểu rõ. Không làm cho ngƣời ta hiểu đƣợc. Hôn 

muội, mù quáng. 

-腤 Ám : nấu thịt cá. Cá đã nấu chín. Thịt chín. 
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-黯 Ảm : đen sẫm. 

-窨 Ấm : cái nhà hầm; chôn lâu. 

-音 Ấm : bóng mát. 

-喑 Ấm : cất tiếng gọi; kêu to lên giận dữ. 

 

-噫 Ái : phun ra, ợ ra; xem chữ ái khí ở dƣới. 

 

Dị âm : 

 

-織 Chí : Lụa dệt bằng tơ mùi.  

-識 Chí : cùng nghĩa với chữ chí 誌 ghi nhớ. 

-織 Chức : Dệt, dệt tơ dệt vải đều gọi là chức.  

Phàm sự gì dùng tài sức kết hợp lại mà gây nên đều gọi là chức.  

-歆 Hâm : hƣởng lấy, vật thờ cúng, quỷ thần chỉ hƣởng đƣợc cái hơi 

khí, chứ không ăn đƣợc thực. 

-韶 Thiều : tốt đẹp; tên một khúc nhạc của vua Thuấn nhà Ngu. 

-識 Thức : Biết, phân biệt, thấy mà nhận biết đƣợc.  

-韻, 韵 Vận : vần, tiếng gì đọc lên mà có vần với tiếng khác gọi là vận. 

Nhƣ công 公 với không 空 là có vần với nhau, cương 鋼 với khang 康 là 

có vần với nhau. 

-億 Ức : mƣời vạn là một ức. Yên ổn. Độ lƣợng, ƣớc chừng. 

-憶 Ức  : nhớ, thƣơng, nhớ nhung; không quên 

-臆 Ức : ngực, ức; tấm lòng. 



39 

 

-澺 Ức : tên sông Ức ở tỉnh Hà Nam. 

-繶 Ức : dây thao bằng tơ. 

-噫 Ức : tiếng than; làm lời chuyển câu nhƣ chữ ức 抑.  

-幟 Xí  : cờ hiệu. 

-織 Xí : cùng nghĩa với chữ xí ở trên. 

-噫 Y : Ôi ! lời thƣơng xót than thở.  

-意 Ý : ý chí. Trong lòng toan tính gì gọi là ý. Ức đạc. Ý riêng. Nƣớc Ý 

(Ý-đại-lợi). Nhà Phật cho ý là phần thức thứ bảy, tức là Mạt-na-thức, nó 

hay phân biệt nghĩ ngợi. 
 

 

Từ  ghép : 

 

-音波 Âm ba : làn sóng của tiếng động; âm nhạc phát ra tiếng, thì 

những tiếng còn dƣ lại cũng gọi là âm ba. Cũng chỉ cái tiếng vang, cái 

ảnh hƣởng tạo đƣợc. 

-音爆 Âm bộc : tiếng nổ phát ra khi vƣợt bức tƣờng âm thanh (máy 

bay). 

-音高 Âm cao : độ cao của âm. 

-音制 Âm chế : tiếng nói và nghi thức. 

-音障 Âm chướng : bức tƣờng âm thanh (sound barrier). 

-音强 Âm cường : độ mạnh của tiếng động, tức độ lớn của âm thanh. 

-音譯 Âm dịch : dịch âm; phiên âm. 

-音容 Âm dong : tiếng nói và dáng ngƣời.  
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-音調 Âm điều : giọng, âm điệu. 

-音調 Âm điệu : sự cao thấp nối tiếp của các âm thanh. 

-音階 Âm giai : một chuỗi âm  thanh sắp xếp theo thứ tự cao thấp. 

-音耗 Âm hao : tin tức. 

-音學 Âm học : khoa học nghiên cứu về những hiện tƣợng âm thanh, 

nhƣ: âm ba, phản xạ, cộng chấn. 

-音響 Âm hưởng : tiếng vang. 

-音訓 Âm huấn : cách đọc và sự giải nghĩa chữ. Dùng cách đọc giải 

thích nghĩa chữ. 

-音律 Âm luật : các phép tắc luật về âm nhạc. Cũng nhƣ ngày nay ta 

nói là Nhạc lý. 

-音義 Âm nghĩa : cách đọc và nghĩa chữ; âm đọc và ý nghĩa của văn tự; 

chú giải âm và nghĩa của văn tự. 

-音樂 Âm  nhạc : âm thanh, tiếng, giọng hát. Sự hòa hợp sắp xếp các 

thanh sao cho dễ nghe và có ý nghĩa. 

-音人 Âm nhân : tiếng nói; lời nói bóng gió. 

-音品 Âm phẩm : nét riêng của của một âm thanh, nhờ đó phân biệt 

đƣợc những âm thanh khác nhau, mặc dầu cùng cao độ cà cƣờng độ. 

-音符 Âm phù : nốt nhạc. Dấu hiệu để ghi các âm thanh. 

-音色 Âm sắc : tiếng bổng, tiếng trầm của giọng nói hay nốt nhạc. Đặc 

tính cao thấp của âm thanh. 

-音聲 Âm thanh : các thứ tiếng động. 
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-音節 Âm tiết : chỉ lúc khoan lúc mau của âm nhạc. Nhịp mau chậm 

của âm thanh, ta gọi là nhịp. 

-音標 Âm tiêu : ký âm; ký hiệu ngữ âm. 

-音信 Âm tín : thƣ từ và tin tức. Tin tức về một ngƣời nào hay một việc 

gì. 

-音素 Âm tố : âm chính trong một âm phức tạp. 

-音程 Âm trình : quãng âm. Khoảng cách giữa cao độ của hai âm thanh 

-音息 Âm tức : tăm hơi tin tức. 

-音問 Âm vấn : tin tức. 

-音韻 Âm vận : chữ viết và âm đọc có vần, môn học nghiên cứu về văn 

tự chữ viết, gọi là Âm vận học. 

-音叉 Âm xoa : dụng cụ âm nhạc, là một thanh kim khí đặc biệt hình 

chữ U, gõ lên sẽ phát ra một nốt nhạc đúng, ngƣời hát và tất cả các nhạc 

khí phải theo đúng cao độ đó. Diapason. Tuning fork. 

 

-愔愔 Âm âm : tƣơi tỉnh; tả cái dáng yên ổn hòa nhã. Vẻ yên tĩnh êm 

đềm. Vẻ hòa hợp. 

-瘖啞 Âm á : câm. 

 

- 韽韽 Am am : văng vẳng. 

 

-諳曉 Am hiểu : biết thật rõ ràng. 

-諳練 Am luyện : thành thuộc, lão luyện. Tập nhiều lần làm nhiều lần 

cho biết rõ, nhớ rõ, không bao giờ quên. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%98%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%98%96
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%9F%BD
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%9F%BD
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-諳藏 Ám tàng : ngầm, ẩn náu, giấu mặt. 

-諳熟 Am thục : hiểu rõ quen thuộc. 

-諳詳 Am tường : hiểu thật rõ ràng. 

 

-喑啞 Ấm á : câm, miệng không nói đƣợc. Ngậm miệng không nói. 

-喑啞叱吒 Ấm á sất trá : gầm thét giận dữ. 

-喑氣 Ấm khí : im bặt, im không nói. 

-喑畏 Ấm úy : im thin thít, sợ quá không dám nói. 

-喑咽 Ấm yết : nghẹn ngào. 

 

-暗藹 Ám ái : vẻ đông, nhiều. 

-暗影 Ám ảnh : bóng đen, bóng tối, bóng râm, tối. 

-暗暗 Ám ám : dáng kín ẩn mờ tối. Vẻ tối tăm sâu kín. 

-暗壩 Ám bá : đập nƣớc ngầm. 

-暗堡 Ám bảo : lô-cốt ngầm, súng ngầm. 

-暗盤 Ám bàn : giá mặc cả ngầm  của các con buôn. 

-暗溝 Ám câu : cống ngầm. Rãnh cống dẫn nƣớc phế thải dƣới lòng 

đất. 

-暗主 Ám chủ : ông vua ngu tối. 

-暗淡 Ám đạm : tối, tối tăm, mờ tối, u ám, mờ nhạt, ảm đạm. 

-暗地 Ám địa : lén, ngầm, kín.  

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%96%91
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%96%91
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8F%B1
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8F%B1
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%96%91
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%96%91
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%96%91
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%96%91
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%96%91
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%96%91


43 

 

-暗度 Ám độ : trôi qua một cách âm thầm lặng lẽ không hay không 

biết. Ngấm ngầm tráo đổi. 

-暗同 Ám đồng : không hẹn trƣớc mà giống nhau. 

-暗害 Ám hại : hại ngầm ngƣời. 

-暗恨 Ám hận : mối oán hận ẩn giấu trong lòng. 

-暗號 Ám hiệu : ra hiệu kín đáo không cho ai biết. Khẩu lệnh bí mật 

hoặc kí hiệu. 

-暗火 Ám hỏa : lửa sắp tắt. Tỉ dụ lực lƣợng tiềm tang. 

-暗合 Ám hợp : ngầm có ý, ngụ ý; không hẹn mà hợp ý nhau. 

-暗記兒 Ám ký nhi : dấu hiệu bí mật. 

-暗流 Ám lưu : dòng nƣớc ngầm. Trào lƣu ngầm, phong trào bí mật. 

-暗碼 Ám mã : mã số lóng; giá hàng ghi ngầm của các tiệm buôn. 

-暗眛 Ám muội : ngu muội, hàm hồ, không sáng sủa. Đen tối, hôn ám, 

không rõ ràng. Không quang minh chính đại.  

-暗語 Ám ngữ : tiếng lóng. 

-暗房 Ám phòng : nhƣ  暗示 Ám thị  : ra hiệu ngầm, bảo ngầm. 

-暗殺 Ám sát : giết ngầm. Giết ngƣời kín đáo không cho ai biết; giết 

ngƣời khi ngƣời ta không biết để đề phòng. 

-暗事 Ám sự : việc làm lén lút, mờ ám, ám muội. 

-暗藏 Ám tàng : dấu kín, ẩn nấp kín, nằm kín, dấu mặt. 

-暗疾 Ám tật : bệnh kín. 

-暗探 Ám thám : dò xét một cách kín đáo. 
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-暗探 Ám thám : mật thám, chỉ điểm, do thám ; ngầm nghe ngóng, 

ngầm do thám. 

-暗灘 Ám than : cù lao ngầm. 

-暗室 Ám thất : buồng tối (dùng để tráng phim ảnh), phòng kín 

-暗示 Ám thị : ra hiệu ngầm. 

-暗箭 Ám tiễn : bắn lén, bắn khi ngƣời ta không biết để đề phòng. 

-暗笑 Ám tiếu : cƣời thầm, mừng thầm; ngầm chế riễu. 

-暗礁 Ám tiều : đá ngầm. 

-暗筭 Ám toán : ám hại, làm hại ngầm. 

-暗潮 Ám triều : làn sóng ngầm,chỉ phong trào xã hội hoặc chính trị 

đang âm ỉ. 

-暗中 Ám trung : ngấm ngầm, lén lút. 

-暗送秋波 Ám tống thu ba : liếc ngang liếc dọc, liếc mắt đƣa tình, lén 

lút cấu kết. 

-暗射 Ám xạ : ám chỉ, ngầm chỉ. 

-暗娼 Ám xướng : gái đĩ lậu. 

-暗無天日 Ám vô thiên nhật : đen tối, hắc ám, tối tăm. 

 

-喑啞 Ấm á : câm, không nói đƣợc; tiếng ú ớ của ngƣời câm; tiếng nói 

ngọng nghịu. 

-噫氣 Ái khí : ợ hơi. 

-噫嘻 Y hi : tiếng oán than.  Tiếng tán thán, tỏ ý khen ngợi. Tiếng than 

thở buồn bã.  
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-噫嗚 Y ô : tiếng than thở thƣơng cảm. 

 

-瘖啞 Âm á : câm, nói không đƣợc. 

 

-黯然 Ảm nhiên : vẻ mặt ủ rũ, buồn thiu. Tả cái dáng thƣơng nhớ lúc 

biệt nhau đi. 

 

-織女 Chức nữ : ngƣời con gái dệt vải. Tên một ngôi sao. Tƣơng truyền 

là con gái của Thiên Đế 天帝, vợ của Ngƣu Lang 牛郎. Sau bỏ bê 

công việc, bị Thiên Đế phạt, bắt vợ chồng mỗi ngƣời phải ở bên một bờ 

sông Ngân 銀, mỗi năm chỉ đƣợc gặp nhau một lần vào ngày 7 tháng 7 

âm lịch. 

-織婦 Chức phụ : ngƣời đàn bà làm việc dệt vải. 

-織成 Chức thành : đan, dệt làm thành. Ngày xƣa chỉ đồ đan dệt quý 

giá làm bằng tơ màu sợi vàng. 

 

-耕織 Canh chức : cày ruộng và dệt vải. 

-組織 Tổ chức : dệt sợi. Đoàn thể hay cơ quan, gồm nhiều ngƣời hợp 

thành theo một trình tự nhất định, nhằm đạt tới mục tiêu xác định. 

-促織 Xúc chức : Một tên chỉ con dế. Còn gọi là tất suất 蟋蟀 

 

-韶華 Thiều hoa : ánh sáng đẹp của mùa Xuân, ví với thời kỳ đẹp của 

tuổi thanh niên. 

-韶光 Thiều quang : ánh sáng đẹp của mùa Xuân nên đƣợc ví với thời 

trẻ tuổi.  
 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%98%96
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%98%96
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A9
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A9
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%89%9B
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%89%9B
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%8A%80
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%9F%8B
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%9F%8B
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-臆度 Ức đạc : đoán phỏng, lấy ý riêng đoán. 

-臆說 Ức thuyết : nói phỏng. Lời phỏng chừng ƣớc lƣợng chƣa có căn 

cứ sự thật. 

-臆測 Ức trắc : đoán, đoán chừng, ức đoán, suy đoán chủ quan. 

 

-億斷 Ức đoán : ƣớc lƣợng phỏng chừng việc sắp xẩy đến. 

-億劫 Ức kiếp : 10 vạn kiếp. 

-億兆 Ức triệu : nói chung số quá nhiều. 

 

-韻腳 Vận cước : chữ vần ở cuối một câu thơ. 

-韻度 Vận độ : cử chỉ thái độ phong nhã. 

-韻學 Vận học : môn học về âm vận của chữ. 

-韻母 Vận mẫu : nguyên âm, mẫu âm. 

-韻人 Vận nhân : ngƣời có cốt cách phong nhã 

-韻紐 Vận nữu : nguyên tố cấu tạo thành âm đọc chữ. 

-韻事 Vận sự : sự gì do phúc lành mới đƣợc. 

-韻書 Vận thư : sách viết về âm vận của chữ; đem các chữ nó có vần 

với nhau chia ra từng mục gọi là sách vần. 

-韻文 Vận văn  : văn có vần, tức thơ. 

 

-意者 Ý giả : sự hoặc nhƣ thế. 

 

-半音 Bán âm : nửa nốt nhạc (semitone). 
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-八音 Bát âm : tám loại âm thanh: kim, thạch, ti, thổ, bào, trúc, cách, 

mộc 

-注音 Chú âm : ghi âm đọc (dùng chữ đồng âm hoặc kí hiệu). 

-低音 Đê âm : danh từ vật lí học: tiếng thấp, tiếng trầm. Danh từ âm 

nhạc: âm trầm, giọng trầm. 

-同音 Đồng âm : âm điệu tƣơng hòa. Thanh âm tƣơng đồng. 

-單音語 Đơn âm ngữ : ngôn ngữ mà mỗi chữ là một âm. 

-佳音 Giai âm : tin tốt lành, tin mừng佳音 Tin mừng. 

-回音 Hồi âm : trả lời thƣ tín. 

-口音 Khẩu âm : giọng nói đặc sắc của một dân tộc hoặc địa phƣơng. 

-南音 Nam âm : nhạc của phƣơng Nam. Giọng phƣơng nam. 

-五音 Ngũ âm : năm âm bậc trong cổ nhạc Trung Hoa, gồm cung, 

thƣơng, giốc, chủy, vũ 宮商角徵羽. 

-噪音 Táo âm : tiếng ồn. 

 -雜音 Tạp âm : âm thanh hỗn độn. 

-土音 Thổ âm : tiếng địa phƣơng. 

-鼻音 Tỵ âm :  nói hay hát giọng mũi. 

 

-不意 Bất  ý : không ngờ thế. 

-寓意 Ngụ ý : trong văn thơ có chỗ để ý vào mà không nói rõ gọi là ngụ 

ý. 

 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AE%AE
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AE%AE
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A7%92
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A7%92
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%BE%BD
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-轉韻 Chuyển vận : chuyển vần khác. Lối thơ cổ có khi mỗi câu một 

vần, có khi chỉ đặt luôn hai ba vần rồi đổi sang vần khác gọi là chuyển 

vận. 

-一韻 Nhất vận  : một vần. Cuối câu thơ hay câu ca thƣờng dùng những 

chữ cùng vần với nhau gọi là nhất vận. 

 

-供億 Cung ức : cung cấp cho đủ dùng, cho đƣợc yên ổn. 

-昏闇 Hôn ám : tối tăm u mê. 

-欵識 Khoản chí :  những chữ đúc vào chuông, đỉnh. Chữ đúc lồi ra 

ngoài gọi là khoản 欵, chữ đúc lõm vào gọi là chí 識. 

-見識 Kiến thức : hiểu biết. 

-知識 Tri thức : hiểu biết. 

 

-記憶 Ký ức : ghi nhớ, nhớ chôn vào tâm. 

-私臆 Tư ức  : nỗi riêng.  

-相憶 Tương ức  : cùng nhớ nhau. 

-臆度 Ức đạc : đoán phỏng, lấy ý riêng đoán. 

 

陰 Âm : số âm. Dầm dìa. Bóng mát. Mặt trái, mặt sau. Ngầm, bí 

mật. Tối tăm, ẩm ƣớt. 

 

-侌 Âm : dùng nhƣ chữ陰 âm ở trên. 

-蔭 Âm : bóng râm; che chở. 
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Biến âm : 

 

-蔭 Ấm : bóng cây, bóng rợp 

-廕 Ấm : che chở. Đƣợc nhờ ơn ngƣời trƣớc để lại. 

 

Từ ghép  : 

 

-陰惡 Âm ác : làm việc ác không ai biết. 

-陰暗 Âm ám : đen tối. 

-陰部 Âm bộ : phần ngoài của sinh thực khí. 

-陰兵 Âm binh : thần binh hoặc quỷ binh. 

-陰乾 Âm can : phơi ở chỗ không có nắng, để cho khô từ từ.  

-陰功 Âm công : âm đức, đức hạnh kín đáo ngƣời ta không biết đƣợc. 

-陰極 Âm cực : âm khí cực thịnh. Cực âm, đầu phát sinh điện âm (tiếng 

Pháp: pôle négatif). 

-陰隲 Âm chất : điều phúc đức không ai biết, chỉ quỷ thần biết.  

-陰宮 Âm cung : thâm cung. Đặc chỉ nội cung chỗ giam tù nhân. Cung 

thất âm u lạnh lẽo. 

-陰陽 Âm dương : khí âm và khí dƣơng: đất trời, vợ chồng, cái đực. . . 

-陰道 Âm đạo : đƣờng ống trong bộ phận sinh dục của đàn bà, dẫn từ 

tử cung ra bên ngoài; âm đạo là đƣờng giao hợp và sinh đẻ (tiếng Pháp: 

vagin). Một thứ thuật về phòng the, tức thuật tính dục nam nữ. Đƣờng 

phía bắc núi. 

-陰地 Âm địa  : chỗ nắng không chiếu tới. Mồ mả. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%B0
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-陰電 Âm điện : thứ điện loại âm, cũng gọi là phụ điện (tiếng Pháp: 

électricité négative). 

-陰毒 Âm độc : âm hiểm và độc ác. Phiếm chỉ chứng sƣng, nhọt... mà 

không bị nóng sốt (Trung y). 

-陰德 Âm đức : cái phúc đức ngầm không ai biết tới. 

-陰間 Âm gian, âm gián : âm phủ. Li gián ngầm. 

-陰寒 Âm hàn : u ám và lạnh lẽo. 

-陰莖 Âm hành : sinh thực khí và đồ bài tiết nƣớc tiểu của đàn ông.  

-陰險狠毒 Âm hiểm ngận độc :  hiểm trá ác độc. 

-陰火 Âm hỏa : ánh sáng do những động vật dƣới biển phát ra. Lân 

hỏa, lửa ma chơi. Lửa dƣới mặt đất, hơi nóng trong lòng đất. Hai vật 

chạm nhau làm tóe ra nhƣ tia lửa. Chỉ hƣ hỏa của gan và thận (Đông y). 

-陰魂 Âm hồn : hồn ngƣời chết. 

-陰戶 Âm hộ : cửa mình của đàn bà. 

-陰計 Âm kế : âm mƣu quỷ kế. Ý đồ, ý định trong lòng. 

-陰氣 Âm khí : khí âm u nặng nề, hàn khí. Ngày xƣa chỉ khí của đàn 

bà.  

-陰譴 Âm khiển : sự trách phạt dƣới âm ti. 

-陰雷 Âm lôi : sét không nghe tiếng mà đánh chết ngƣời. 

-陰曆 Âm lịch : lịch tính theo vận hành của mặt trăng (tiếng Pháp: 

calendrier lunaire). 

-陰類 Âm loại : thuộc về loài âm, nhƣ âm điện. 

-陰霾 Âm mai : khí trời âm u, mù mịt. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8B%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8B%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%B0
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-陰毛 Âm mao : lông ở âm hộ hoặc âm hành. 

-陰門 Âm môn : cửa mình của đàn bà. 

-陰謀 Âm mưu :  mƣu ngầm. 

-陰囊 Âm nang : bọc dái (bộ phận bên ngoài của sinh thực khí đàn ông, 

chứa dịch hoàn).  Cũng gọi là thận nang 腎囊. 

-陰痿 Âm nuy : bệnh liệt dƣơng. 

-陰怨 Âm oán : oán kín mình không biết. Làm ác bị oán về sau. 

-陰府 Âm phủ : chỗ hồn ngƣời chết ở. 

-陰風 Âm phong : gió lạnh. 

-陰官 Âm quan : quỷ thần, thần ở chốn u minh. Thần mƣa. Quan hầu 

cận hoàng hậu. 

-陰殺 Âm sát : tàn tạ, tiêu điều. 

-陰岑 Âm sầm : núi xanh. 

-陰事 Âm sự : việc bí mật, sự tình ẩn kín. 

-陰室 Âm thất : nhà riêng. 

-陰神 Âm thần : tức là phách 魄 vía ngƣời ta. Chỉ thần đất, địa thần. 

-陰唇 Âm thần : bộ phận bề ngoài của sinh thực khí của đàn bà, hình 

nhƣ cái môi, có đại thần và tiểu thần (tiếng Pháp: grandes lèvres, petites 

lèvres). 

-陰兔 Âm thố : mặt trăng. Tục truyền có con ngọc thỏ ở mặt trăng. 

-陰天 Âm thiên : trời u tối. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%B0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%85%8E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%85%8E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%AD%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%B0
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-陰疽 Âm thư : cái nhọt mọc ngầm. 

-陰司 Âm ti : tƣơng tự nhƣ âm phủ. 

-陰性 Âm tính : nữ tính. 

-陰宅 Âm trạch : mồ mả. 

-陰重 Âm trọng : thận trọng, không để tiết lộ âm mƣu, tin tức. Coi 

trọng ngƣời dƣới. Bệnh có nhiều hơi trong khang ngƣời (dạ dày, ruột...), 

thƣờng đột ngột thoát ra ngoài, làm cho đau đớn. Còn gọi là sán khí 疝

氣. 

-陰助 Âm trợ : giúp ngầm. 

-陰治 Âm trị : trị ngầm không ai biết. 

-陰將 Âm tướng : chỉ ngày không tốt lành.  

-陰鬱 Âm uất : hơi độc lên ngùn ngụt.  

-陰約 Âm ước : định ƣớc bí mật. 

 

-陰雲 Âm vân : mây đen tối (lúc bầu trời âm u). Hình dung vẻ mặt u uất 

không vui. 

-陰雨 Âm vũ : mƣa ẩm. 

 

-廕生 Ấm sinh : nghĩa là nhân chức quan của ông cha mà con cháu 

đƣợc làm học trò ở Quốc tử giám. 

 

-蔭補 Ấm bổ : thời xƣa, con cháu nhờ tổ tiên có công huân mà đƣợc bổ 

chức quan.  

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%B0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%96%9D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%96%9D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%96%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%B0
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- 蔭子 Ấm tử : nghĩa nhƣ  ấm sinh. 

-蔭孫 Ấm tôn : nghĩa nhƣ ấm sinh. 

-碑陰 Bi âm : mặt sau bia. Cũng chỉ văn tự ở mặt sau tấm bia. 

-變陰 Biến âm : trời đang trong sáng chuyển thành âm u muốn mƣa. 

-江陰 Giang âm : chiều sông phía nam 

- 淮陰 Hoài âm :  phía nam sông Hoài. 

-分陰 Phân âm : thời gian rất ngắn, khoảnh khắc. 

-光陰 Quang âm : cảnh tƣợng. 

-山陰 Sơn âm :  phía Bắc núi. 

-太陰 Thái âm : mặt trăng. 

-天陰 Thiên âm : trời râm. 

-樹陰 Thụ âm : bóng mát, bóng cây. 

-牆陰 Tường âm : chỗ tƣờng rợp. 

 

-祖蔭 Tổ ấm : phúc trạch của tổ tiên để lại 

 

英 Anh : hoa, bông hoa. Đẹp đẽ, xinh đẹp, dùng ca ngợi ngƣời 

có tài đức. Dùng lông chim trang sức cây mâu. Đá đẹp giống 

nhƣ ngọc. Núi đá có hai lớp chồng lên nhau. Họ ngƣời. 

 

-瑛 Anh ; ánh sáng của ngọc. Loại đá đẹp nhƣ ngọc. 

-霙 Anh : tuyết rơi lả tả. hoa tuyết 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A2%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A2%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B7%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B7%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A8%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A8%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%89%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%89%86
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A5%96
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A5%96
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-泱 Anh : dùng nhƣ chữ 英 anh. 

 

Biến âm : 

 

-映 Ánh : sáng sủa, ánh sáng rọi lại. Chiếu rọi. Giờ Mùi, mặt trời bắt 

đầu xế bóng. 

-暎 Ánh : cách viết khác của chữ 映 ánh. 

 

Dị âm  : 
 

-央 Ƣơng : ở giữa trung tâm. Đã xong, hết. Dài lâu. Cầu xin, mong mỏi. 

-泱 Ƣơng : ngùn ngụt, khí mây ùn lên. Sâu thẳm, mông mênh. 

-霙 Ƣơng : dáng mây trắng. 

 

Từ ghép : 

 

-英英 Anh anh : trắng xóa. 

-英梃 Anh đĩnh : vƣợt lên trên, giỏi hơn nhiều. 

-英豪 Anh hào : ngƣời tài năng hơn ngƣời.  

-英華 Anh hoa : nét rực rỡ hiện ra bên ngoài. Vẻ đẹp của cây cỏ. Danh 

dự, nổi tiếng. 

-英雄 Anh hùng : ngƣời có tài vƣợt hơn hẳn đám đông. 

-英傑 Anh kiệt : ngƣời tài giỏi xuất chúng. 

-英髦 Anh mao : kẻ sĩ có tài tuấn. 

-英物 Anh vật : nhân vật, ngƣời có tài kiệt xuất. 

javascript:animation('6cf1');
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-雪花 Tuyết hoa : bông tuyết. 

 

-泱泱 Ương ương : sâu, rộng (nƣớc).To, lớn.  Thƣờng dùng nói về âm 

thanh. Khí mây ùn ùn. 

 

 

嬰 Anh : trẻ sơ sinh. Trói buộc, ràng buộc. Vòng quanh, vấn vít. 

Mang, đeo. Xúc phạm,đụng châm đến. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 
 

1-嚶 Anh : tiếng chim kêu. 

2-纓 Anh : lèo mũ, dải mũ. Tua, ngù. Dải lƣng màu. Dây buộc. Dàm ở  

3-癭 Anh : bƣớu ở cổ. Chỉ trên cây gỗ có chỗ gồ lên. 

4-瓔 Anh : chuỗi ngọc đeo cổ. 

5-櫻 Anh : cây anh , lá hình trứng có răng cƣa, nở hoa trắng, trái hình 

tròn, màu đỏ, ăn đƣợc, gỗ cây anh cứng tốt dùng để chế tạo khí cụ. 

6-攖 Anh : chạm tới, đến gần. Vƣớng, mắc. Quấy rầy. Nhiễu loạn. 

7-鸚 Anh : con vẹt. 

 

Dị âm : 

 

-攖 Oanh : buộc, buộc chằng. 

 

Từ ghép  : 

javascript:animation('56b6');
javascript:animation('7e93');
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-嬰孩 Anh hài : trẻ con, trẻ thơ.  

-嬰兒 Anh nhi : trẻ sơ sinh.  

- 嬰疾 Anh tật : mắc bệnh, bị bệnh nó chằng chói. 

 

- 嚶嚶 Anh anh : tình bạn bè hòa mục, tƣơng hợp. Tiếng chim kêu. 

 

- 瓔珞 Anh lạc : chuỗi ngọc đeo ở cổ để trang sức. 

 

-櫻桃 Anh đào  : thứ cây cao chừng mƣời thƣớc, lá nhỏ có răng cƣa, 

hoa trắng, quả tròn, vị chua (lat. Lithocerasus, Cerasus, Laurocerasus). 

Quả cũng gọi là anh đào 櫻桃. Hình dung môi miệng ngƣời con gái đỏ 

tƣơi nhƣ hoa anh đào. 

-櫻花 Anh hoa : cây anh hoa (latin Prunus). 

-櫻唇 Anh thần : hình dung môi miệng ngƣời con gái trẻ con đỏ tƣơi 

nhƣ hoa anh đào. 
 

- 攖害 Anh hại : mắc hại. 

- 攖禍 Anh họa : mắc vạ. 

- 攖怒 Anh nộ :chọc giận. 

-鸚鵡 Anh vũ : chim anh vũ, con vẹt. 

 

-攖寧 Oanh ninh : tiếp xúc với ngoại vật mà không bị dao động; giữ 

đƣợc tâm thần bình thản, điềm đạm. Chỉ sự nhiễu loạn do ngoại vật gây 

ra. 
 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AC%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AC%B0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%9A%B6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%9A%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%93%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%93%94
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%AB%BB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%AB%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%94%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%94%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%94%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%94%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%94%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%94%96
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- 男嬰 Nam anh : bé trai. 

- 女嬰 Nữ anh : bé gái. 

 

- 芥菜纓兒 Giới thái anh : rau cải xanh. 

-香纓 Hương anh  : ngày xƣa con gái mƣời lăm tuổi thì gả chồng, đƣợc 

thắt dây lƣng bằng tơ màu gọi là Hƣơng anh . 

- 請纓 Thỉnh anh : chỉ sự đi tòng quân. 

 

-簪纓 Trâm anh : chỉ ngƣời quan cao, hiển quý. 

 

恩  ÂN  : ơn, ơn huệ, ân ái, yêu dấu, yêu thƣơng. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-嗯 Ân : ô, này, hở , hử, sao. 

2-摁 Ân : bấm, ấn. 

3-蒽 Ân : Antraxen (hóa). 

 

Từ  ghép : 

 

-恩愛 Ân ái : yêu thƣơng và cho nhau;yêu thƣơng đằm thắm (vợ 

chồng). 

-恩廕 Ân ấm : ơn của ông cha để lại cho con cháu đƣợc nhờ. 

-恩 波 Ân ba : ơn trên ban xuống; làn sóng ân huệ. Xem thêm chữ 恩澤 

ân trạch ở dƣới. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A5%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A5%B3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%8A%A5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%8A%A5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%BA%93
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%BA%93
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A6%99
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A6%99
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AB%8B
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AB%8B
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B0%AA
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B0%AA
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-恩詔 Ân chiếu : tờ chiếu của nhà vua đặc ban ân điển cho bầy tôi.  

-恩舊 Ân cựu : chỉ chỗ bạn bè quen biết nhau lâu đời. 

-恩田 Ân điền : ruộng ơn, chữ nhà Phật : cung dƣỡng cho cha mẹ hoặc 

các tăng, ni giống nhƣ gieo giống vào ruộng sẽ gặt đƣợc ơn đức về sau. 

-恩典 Ân điển : ân huệ do vua ban xuống cho các quan, hoặc nhân dân.  

-恩德 Ân đức : lòng tốt giúp cho ngƣời, làm ơn cho ngƣời. 

-恩家 Ân gia : chỉ ngƣời đã ban ơn cho mình; tiếng con nuôi gọi ngƣời 

cha nuôi hay tiếng ngƣời làm gọi ngƣời chủ của mình. 

-恩監 Ân giám : thời quân chủ đƣợc ơn cho vào làm sinh viên học 

trong Quốc tử Giám.  

-恩化 Ân hóa : dùng ơn nghĩa mà cảm hóa ngƣời xấu thành ngƣời tốt. 

-恩惠 Ân huệ : ơn; ơn huệ; ban ơn; việc phƣớc thiện. Lấy ân huệ mà 

giáo hóa. 

-恩餉 Ân hướng : tiền thƣởng thêm khi thôi việc, coi nhƣ đƣợc ban ơn. 

-恩科 Ân khoa : thời quân chủ khi có kỳ thi tuyển ngoài hạn kỳ quy 

định do một việc gì đó mà nhà vua cho mở khoa thi kể nhƣ ban ơn thì đó 

là ân khoa.  

-恩禮 Ân lễ : ban ơn đối xử đúng theo lễ.  

-恩母 Ân mẫu : tiếng gọi ngƣời mẹ nuôi hay bà chủ nhà. 

-恩命 Ân mệnh : chỉ lệnh vua. 

-恩義 Ân nghĩa : Ơn huệ và sự ăn ở, cƣ xử với nhau theo lẽ phải. 

-恩遇 Ân ngộ : lấy ơn lễ đối đãi với ngƣời. 

-恩人 Ân nhân : ngƣời ban ơn cho mình. 
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-恩兒 Ân nhi : ngƣời con nuôi. 

-恩潤 Ân nhuận : ơn trên ban xuống thấm nhuần cho khắp mọi ngƣời. 

-恩怨 Ân oán : ơn nghĩa và oán thù. 

-恩父 Ân phụ : ngƣời bố nuôi. 

-恩光 Ân quang : ánh sáng của ơn huệ, chỉ ơn vua. 

-恩寵 Ân sủng : ban ơn và yêu quý. 

-恩師 Ân sư : tiếng học trò gọi thầy, cũng là tiếng gọi ngƣời thầy đã có 

công huần luyện và dạy dỗ cho mình.  

-恩施 Ân thi : ban ơn. Chỉ ân huệ. 

-恩賞 Ân thưởng : đền ơn cho kẻ có công. 

-恩情 Ân tình : công ơn; ơn huệ và lòng dạ đối với nhau. 

-恩澤 Ân trạch : làm sự lợi ích tới nhiều ngƣời; ơn vua ban cho thần 

dân. 

-恩賜 Ân tứ : ban ơn, chỉ việc vua ban chức tƣớc và của cải. 

-恩物 Ân vật : quà tặng cho các cơ sở từ thiện. 

-恩榮 Ân vinh : đƣợc vẻ vang vì đƣợc vua ban ơn. 

-恩赦 Ân xá : vì lòng tốt muốn làm ơn mà tha cho. 

 

-嗯嗯 Ân ân : chỉ nhịp tiếng trống dồn dập. 

-殷勤 Ân cần : yêu mến săn sóc đầy đủ;tiếp đãi thân thiết tỏ ý hậu đãi, 

cũng có khi dùng chữ ân cần 慇懃. 

-愛恩 Ái ân : Ái tình thân thiết. Thƣờng chỉ tình yêu vợ chồng. 
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-拜恩 Bái ân : lạy tạ đã đƣợc ban ơn. 

-報恩 Báo ân : trả ơn. 

-感恩 Cảm ân : cảm kích, cảm động nhận đƣớc cái ơn ban cho. 

-割恩 Cát ân : vì đại nghĩa mà dứt bỏ ơn riêng. 

-孤恩 Cô ân : phụ ơn, quên ơn. 

-大恩 Đại ân : ơn huệ lớn lao. 

-私恩 Tư ân : ơn riêng. 

 

隱 Ẩn : ẩn, kín, giấu. Nấp, trốn. Ẩn nấp, không hiện rõ ra. Ở ẩn, 

lánh đời. Biết mà không nói, nói không hết ý. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

-癮 Ẩn : nghiện, dùng quen một thứ gì đó mà không bỏ đƣợc. 

-讔 Ẩn : câu đố. Lời nói có tính cách thí dụ, chỉ một ý nghĩa nào.  

 

Từ ghép : 

 

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

-隱隱 Ẩn ẩn : lờ mờ. Tiếng ồn ào, tiếng xe chạy . Vẻ lo lắng không 

yên. 

-隱秘 Ẩn bí : che kín không hiển lộ. Sự tình bí mật, kín đáo. 

-隱宮 Ẩn cung : hình phạt thời xƣa, giam vào cung cấm. 
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-隱宮 Ẩn cư : ở ẩn, lui về nơi sơn dã, không bận việc đời. Sống kín đáo, 

tức ở ẩn, không ra làm quan. 

-隱名 Ẩn danh : dấu tên, không cho ngƣời ta biết, ý nói ở ẩn. Giấu tên, 

ý nói ở ẩn. 

-隱逸 Ẩn dật : ở ẩn, lánh đời. Không ra làm quan mà lánh đời ở ẩn. 

-隱地 Ẩn địa : đất che giấu. Đất có nhiều bóng râm che ánh mặt trời. 

-隱遁 Ẩn độn : ẩn náu. Tƣơng tự: ẩn dật. 

-隱者 Ẩn giả : ngƣời ở ẩn; ngƣời xa lánh công danh. 

-隱現 Ẩn hiện : dấu kín và lộ rõ. Lúc thấy lúc không. Che khuất đi và 

hiệ . Cũng chỉ lúc thấy lúc không. 

-隱形 Ẩn hình : che dấu hình thể. 

-隱患 Ẩn hoạn : cơ vạ loạn còn ẩn nấp chƣa phát ra . 

-隱鵠 Ẩn hộc : con chim dấu mình, chỉ ngƣời có tài mà sống ẩn dật. 

-隱屈 Ẩn khuất : che lấp khó thấy. Kín đáo. 

-隱嶙 Ẩn lân : thế cao ngất hiểm trở của núi. 

-隱轔 Ẩn lân : dáng mấp mô không bằ . 

-隱陋 Ẩn lậu :  kín đáo nhỏ , chỉ nơi ẩn dật. 

-隱淪 Ẩn luân : tiếng nhà Phật, chỉ sự tối tăm chìm đắm. 

-隱瞞 Ẩn man : giấu giếm, che đậy 

-隱密 Ẩn mật : dấu kín. Che dấu kín đáo. 

-隱沒 Ẩn một : mất đi không thấy nữa. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%9A%B1
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%9A%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9A%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9A%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9A%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9A%B1
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-隱囊 Ẩn nang : cái gối xếp, để tựa hay tì tay. Tựa gối. 

-隱匿 Ẩn nặc : che dấu sự xấu xa . Điều xấu xa kín đáo. 

-隱語 Ẩn ngữ : đàm thoại bí mật. Lời nói kín đáo, chứa đựng ý nghĩa 

riêng, ngƣời ngoài khó biết . Câu đố. 

-隱忍 Ẩn nhẫn : giấu kín lòng riêng của mình mà gắng nhịn. 

-隱然 Ẩn nhiên :  hơi ro rõ vậy. 

-隱伏 Ẩn phục : núp kín. Cũng nhƣ mai phục . Giấu kín. 

-隱括 Ẩn quát : dụng cụ để uốn gỗ , thợ mộc thƣờng dùng . 

Uốn nắn lạ , cho đúng. 

-隱栝 Ẩn quát : dung nhƣ ẩn quát ở trên. 

-隱士 Ẩn sĩ : ngƣời có học vấn hữu danh mà ở ẩn. 

-隱藏 Ẩn tàng : giấu diếm.  Ngầm chứa, chứa đựng. 

-隱疾 Ẩn tật : bệnh kín, ngƣời ngoài khó biết. 

-隱身 Ẩn thân : dấu mình, cũng nhƣ ẩn cƣ. 

-隱鼠 Ẩn thử : một tên chỉ con chuột chù. 

-隱比 Ẩn tỉ : lối nói khó hiểu, cứa đựng sự so sánh, để hiểu ra đƣợc 

điều muốn nói ( metaphor ). 

-隱情 Ẩn tình : che dấu tình huống. Sự tình khó thể nói ra. 

-隱惻 Ẩn trắc : một nỗi đau xót ngầm kín trong lòng. 

-隱修 Ẩn tu : ngƣời sống nơi kín đáo để tu hành. 

-隱相 Ẩn tướng : nét đặc biệt trên thân thể, nhƣng ở chỗ kín đáo, ngƣời 

ngoài không thấy đƣợc. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9A%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9A%B1


63 

 

-隱約 Ẩn ước : không rõ rệt, nhƣ có nhƣ không. 

-隱憂 Ẩn ưu : mối lo lắng thầm kín riêng tƣ. 

-隱微 Ẩn vi : kín đáo nhỏ nhặt. 

-隱掩 Ẩn yểm : che đậy. 

 

-隱掩 Báo ẩn : sống trong rừng núi, nhƣ con báo dấu mình. Chỉ sự sống 

nhàn ở ẩn. 

-屏隱 Bính ẩn : dứt bỏ việc đời, lui về ở ẩn. 

-高隱 Cao ẩn : giấu mình nơi cao. Chỉ sự ẩn dật. 

-民隱 Dân ẩn : nỗi đau thầm kín của ngƣời trong nƣớc, nhà cầm quyền 

không biết tới, mà dân thì không dám nói. 

-容隱 Dung ẩn : bao bọc, che chở cho kẻ làm đều xấu. 

-大隱 Đại ẩn : ngƣời ở ẩn một cách cao quý. 

-索隱 Sách ẩn : tìm tòi những điều kín đáo, khó hiểu. 

-潛隱 Tiềm ẩn : giấu kín bên trong. 

-惻隱 Trắc ẩn : niềm thƣơng xót không dằn đƣợc trong lòng khi đứng 

trƣớc cảnh buồn khổ của ngƣời khác. 

-朝隱 Triều ẩn : đang làm quan mà cáo quan lui về. 

-幽隱 U uẩn : giấu kín trong lòng, không bày tỏ ra đƣợc. 

 

-酒癮 Tửu ẩn : nghiện rƣợu. 

-煙癮 Yên ẩn : nghiện thuốc lá. 

 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%99%AE
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%85%99
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%85%99
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邑   ẤP  : vùng đất nhỏ, nƣớc nhỏ. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-悒 Ấp : bất an ; bồn chồn; áy náy, lo lắng. 

2-挹 Ấp : rót, múc ra; lui, nén đi. 

3-唈 Ấp : tiếng thở; ngắn hơi. 

4-浥 Ấp : ẩm ƣớt, thấm ƣớt. 

5-俋 Ấp : xem chữ ấp ấp ở dƣới. 

 

Dị âm : 

 

-邕 Ung : vùng đất mà chung quanh là nƣớc; sông chảy chung quanh ấp 

dùng nhƣ ao rửa. Hòa hợp êm đẹp. 

-灉 Ung : nƣớc từ sông chảy ra; nƣớc lũ chảy ngƣợc ra. 

-癰 Ung : nhọt xƣng đỏ. 

-雝,廱 Ung:cũng nhƣ chữ ung雍: là hòa. 

 

Từ  ghép:  

 

-邑邑 Ấp ấp : dáng lo buồn. 

-邑候 Ấp hầu : một tên chỉ quan huyện. 

-邑落 Ấp lạc : làng xóm, thôn xóm; bộ lạc. 
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-邑憐 Ấp lân : xót xa thƣơng tiếc. 

-邑人 Ấp nhân : ngƣời cùng thôn, xóm, bộ lạc. 

-邑宰 Ấp tể : tên gọi viên quan huyện lệnh. 

-邑尊 Ấp tôn : viên quan đứng đầu một ấp. 

-邑庠 Ấp tường : trƣờng học ở huyện. 

 

-悒悒 Ấp ấp : dáng không vui. 

-浥浥 Ấp ấp : nhuần thấm, thấm ƣớt; tỏa rộng (mùi hƣơng). 

-唈僾 Ấp ái  : uất kết không thƣ thái. 

-俋俋 Ấp ấp : dáng đi vững chắc của ngƣời cầy ruộng. Vẻ khỏe mạnh, 

tráng kiện. 

-挹注 Ấp chú : rót; lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu. 

-浥納 Ấp nạp : vẻ ẻo lả của ngƣời con gái. 

 

-都邑 Đô ấp : thành phố, thị trấn. 

-同邑 Đồng ấp : tiếng chỉ ngƣời cùng một huyện. 

-嗚唈 Ô ấp : thở hổn hển, hụt hơi. Khóc lóc bi thƣơng, nghẹn ngào. 

-采邑 Thái ấp :  tiếng ngày xƣa quan đƣợc ăn lộc riêng một ấp. 

-敝邑 Tệ ấp : tiếng ngày xƣa tự xƣng nƣớc mình. 

-村邑 Thôn ấp : vùng đất nhỏ có cƣ dân sinh sống. 

-於邑 Ư ấp nghẹn hơi. Hơi bốc ngƣợc lên chẹn chặt cổ họng không 

xuôi xuống đƣợc gọi là ư ấp. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%94%88
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%94%88
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-癰疽 Ung thư : nhọt, căn bệnh hiểm nghèo. 

-憂悒 Ưu ấp : buồn bã, buồn rầu. 

 

區  ÂU  : Một thứ đấu thời xƣa, bốn thƣng là một đấu, bốn đấu 

là một âu. Họ Âu. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 
 

1- 謳 Âu : ca ngợi, ca tụng; cất tiếng cùng hát, tiếng trẻ con. 

2-歐 Âu : châu Âu, cùng nghĩa với chữ 謳. Họ Âu. 

3-漚 Âu : bọt nƣớc. 

4-鷗 Âu : con cò bể, mỏ khoằm mà cứng, lông trắng toát, cánh nhờ nhờ 

nhƣ màu tro mà dài quá đuôi, thƣờng hay liệng trên mặt bể để bắt cá ăn. 

5-慪 Âu : giận, bực tức. 

6-甌 Âu : cái âu, cái bồn nhỏ, cái chén, cái vò đựng rƣợu. Nhạc khí làm 

bằng đất nung. Tên đất. 

 

Biến âm : 

 

-嘔 Ẩu : nôn, nôn mửa, nôn ọe. Chọc tức, làm nổi giận. 

-歐 Ẩu : nôn mửa; tên một loại đao; ca hát (dùng nhƣ chữ謳). 

-嫗 Ẩu : mẹ, mẫu than, tiếng gọi chung các bà già. 

-毆 Ẩu : đánh, lấy gậy đánh đập. 

-漚 Ẩu : ngâm lâu trong nƣớc; chim hải âu. 
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- 毆 Ẩu : cãi lậy; cãi lộn ồn ào. 

Dị âm : 

 

-區 Khu  : Chia từng loài. 

-摳 Khu : khều, vén, xách, mò thử, dò lấy. 

-傴 Lũ : lƣng gù, lƣng còng. 

-嫗 Ủ :  âu yếm, ấm áp, ôn hòa. 

-樞 Xu : cái then cửa, cái chốt cửa. Cây xu. Cơ quan ở trung ƣơng, chức 

quan giữ về quân chính. Sao Xu, ngôi sao thứ nhất trong bộ sao Bắc 

Đẩu. 

 

Từ  ghép : 

 

-嘔啞 Âu á : tiếng nhạc hỗn tạp. 

-嘔啞 Âu ách : tiếng trẻ con bập bẹ. U ơ, ọ ẹ, oác oác, óc ách. 

 

-嘔喻 Âu dụ : vui vẻ, hòa nhã. 

-嘔血 Âu huyết : mửa ra máu. 

-嘔氣 Âu khí : tức giận, nổi giận. 

 

-嘔吐 Ẩu thổ : nôn mửa ra. 

-嘔泄 Ẩu tiết : thổ tả. 

 

-歐歐 Âu âu : tiếng tƣợng thanh, chỉ tiếng gà kêu, gáy. 
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-歌洲 Âu châu : châu Âu. 

-歌樣 Âu dạng : kiểu dáng Âu châu (thí dụ nói về kiểu y phục Âu 

châu). 

-歌陽 Âu dương : họ kép Âu Dƣơng. 

-歌刀 Âu đao : tên một cây dao quý của Trung Hoa thời nhà Hán. Cây 

dao để chém đầu tử tội. 

-歌化 Âu hóa : biến hóa theo Âu. 

-歐母 Âu mẫu : mẹ ông Âu Dƣơng Tu đời Tống, nổi tiếng là mẹ hiền 

nên đƣợc ví dụ với ngƣời mẹ hiền. 

-歐姆 Âu mẫu : điện trở Ohm. 

-歐盟 Âu minh : liên hiệp châu Âu. 

-歌美 Âu mỹ : châu Âu và châu Mỹ. 

-歐元 Âu nguyên : đồng tiền Euro. 

-歐服 Âu phục : quần áo của ngƣời Âu châu, quần áo may theo kiểu 

của ngƣời Âu châu. 

-歐西 Âu Tây : chỉ chung các nƣớc văn minh Tây phƣơng. 

-歐式 Âu thức : kiểu Âu châu. 

-歐裝 Âu trang : chỉ chung cách ăn mặc, tô điểm, làm đẹp theo kiểu 

Tây phƣơng. 

 

-甌卜 Âu bốc : chọn tể tƣớng, tuyển chọn ngƣời nắm quyền tể tƣớng. 

-甌貉 Âu lạc : tên nƣớc Việt Nam đời An Dƣơng Vƣơng Thục Phán 

(257-209 trƣớc CN). 
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-甌窶 Âu lũ : đất cao mà nhỏ hẹp. Cũng viết là âu lũ 甌樓. 

 

-鷗波 Âu ba : chim âu bơi lội trên mặt nƣớc. Tỉ dụ ngƣời ở ẩn an nhàn 

tự tại. 

-鷗鷺 Âu lộ : con chim âu và con cò. Chỉ ngƣời ở ẩn sống nhàn, giống 

nhƣ con chim âu con cò thơ thẩn ven sông. 

-鷗盟 Âu minh : ngƣời ở ẩn giữa vùng mây nƣớc nhƣ có hẹn ƣớc với 

các loại chim. 

 

-謳歌 Âu ca : ca tụng công đức. 

 

-漚肥 Âu phì : ủ phân. 

 

-毆打 Ẩu đả : đánh lộn bằng tay. 

-摳衣而趨 Khu y nhi xu : vén áo mà chạy mau. 

 

-傴僂 Ủ lũ  : bệnh lƣng gù. Lom khom. Khúm núm, vẻ cung kính 

-傴人 Ủ nhân : ngƣời gù. 

-樞密 Xu mật  : chức quan giữ về quân chính. 

 

-止嘔 Chỉ ẩu : làm cho ngừng nôn mửa. 

-作嘔 Tác ẩu : cảm thấy muốn bịnh, cảm thấy nhƣ muốn nôn mửa. 

 

-鬥毆 Đấu ẩu : đánh nhau, đánh lộn. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%94%8C
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%94%8C
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%91%B3
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%91%B3
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%80%8C
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%80%8C
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%82%B4
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%82%B4
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-痛毆 Thống ẩu : đánh thật đau. 

 

-東歌 Đông âu : Đông Âu. 

 

-戶樞 Hộ xu : chốt cửa. 

 

-喣嫗 Hú ủ  : trời đất thƣơng yêu, sinh dƣỡng vạn vật. 

-老嫗 Lão ẩu : bà già. 

-乳嫗 Nhũ ẩu : vú em. Cũng gọi là nãi mụ 奶媽 . Tƣơng tự: nhũ 

mẫu 乳母, nghị mẫu 誼母, dƣỡng nƣơng 養娘. 

-學區 Học khu : khu vực thuận tiện cho học sinh học tập. 

-區別 Khu biệt : phân biệt. Tƣơng tự: biện biệt 辨別, phân biện 分辨

. Sai biệt, bất đồng. 

-區區 Khu khu : nhỏ bé. 

-區域 Khu vực : vùng đất có ranh giới rõ rệt. 

 

-吳謳 Ngô âu : dân ca nƣớc Ngô. 

-浮漚 Phù âu : sủi bong bóng, sủi bọt. 

-痛毆 Thống ẩu : đánh thật đau. 

- 西甌 Tây Ẩu : một dòng của tộc Lạc Việt 駱越. 

-茶甌 Trà âu : chén trà. 

-酒甌 Tửu âu : chén rƣợu. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%88%B6
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%88%B6
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%80%81
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%80%81
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A5%B6
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A5%B6
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B9%B3
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B9%B3
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AA%BC
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AA%BC
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A4%8A
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A4%8A
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BE%A8
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BE%A8
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%88%86
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%88%86
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A5%BF
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A5%BF
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A7%B1
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A7%B1
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Chữ   B 
 

 

巴 BA : trông mong; kỳ vọng; gắn chặt; nƣớc Ba, đất Ba, họ 

Ba; đơn vị đo áp xuất Bari; loài rắn lớn . 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-吧 Ba : từ đặt ở cuối câu tỏ sự đồng ý, thỉnh cầu, năn nỉ, hay khẳng 

định (thí dụ : nhé!) 

2-杷 Ba : cái bồ cào. 

3-疤 Ba : cái sẹo; lên mụn lên nhọt khỏi rồi thành sẹo. 

4-笆 Ba : tiếng con gọi cha : ba, bố. 

5-芭 Ba : một loại cỏ thơm; chuối ba tiêu.  

6-羓 Ba : thịt ƣớp phơi khô. 

7-豝 Ba : heo nái. Thịt khô, đồng nghĩa với chữ羓. 

8-爬 Ba : gãi. Tục bảo bò cả chân và tay là ba. 

9-葩 Ba : hoa, tinh hoa. Hoa lệ, đẹp đẽ. 

10-鈀 Ba : xe của quân đội ngày xƣa. Tên một vũ khí giống nhƣ cái bừa 

cào. Cái bừa cào. Tên một nguyên tố hóa học Palladium Pd. 

11-筢 Ba : cái bồ cào, thƣờng làm bằng tre. 
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12-杷 Ba : cái bồ cào (đồ dùng nhà nông để cào ra hay gom lại thóc, 

lúa, v.v.). 

 

Biến âm : 

 

-靶 Bá : dây cƣơng da; cái đích để bắn; chuôi, cán. 

-耙 Bá : cái cào đất, cái bừa. 

-把 Bả : cầm, giữ, nắm lấy; cái chuôi. 

-跁 Bả : ngồi xổm . Một âm là bà : trẻ con bò. 

-爸 Bả : tiếng con gọi cha, bố. 

-杷 Bà : gọi tắt là cây tỳ bà 枇杷, xem chữ tỳ bà ở dƣới. 

-琶 Bà : một loại đàn. 

 

Dị âm : 

 

-艷 Diễm : sắc ngƣời đẹp, tƣơi sáng. Cùng nghĩa với chữ diễm 豔. 

-赩 Hách : đỏ quá, đỏ khé, núi trọc không có cây cối gọi là hách. 

-扈 Hỗ : ngăn cấm; chim hỗ, thứ chim báo tin đến mùa làm ruộng trồng 

dâu.  

-艴 Phật : bừng bừng, hằm hằm, sắc mặt giận. 

-蜰 Phì : tục gọi con rệp là phì. 

-脃 Thúy : giòn, yếu.  

-絕 Tuyệt : đứt, phàm cái gì sấn đứt ngang đều gọi là tuyệt 
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-邕 Ung : sông chảy xung quanh ấp dùng nhƣ ao rửa gọi là ung.  

 

Từ  ghép : 

 

-巴巴 Ba ba : tiếng con trẻ gọi cha, bố. 

-巴掌 Ba chưởng : vỗ tay; tát vào má.  

-巴豆 Ba đậu : tên một loại cây có hạt có thể ép ra dầu, dầu này có chất 

độc, dùng để sát trùng hay làm vị thuốc, có tên khoa học là Croton 

Tiglium. 

-巴結 Ba kết : nịnh hót, tán tỉnh. 

-巴掌 Ba kết : xu phụ nịnh nọt; chạy theo kẻ khác nịnh bợ để kiếm lợi. 

-葩經 Ba kinh : Kinh Thi. Do câu văn của Hàn Dũ viết : Thi chính nhi 

ba  詩正而葩 (Kinh Thi : vừa chính đính, vừa đẹp) do đó mà đời sau 

gọi Kinh Thi là Ba Kinh.  

-巴士 Ba sĩ : xe ô-tô buýt. 

-巴鼻 Ba tị : nắm đƣợc phần chính yếu, có chứng cớ; hiểu đƣợc ý chính 

yếu. 

-巴望 Ba vọng : nhìn tới trƣớc. 

-巴蛇 Ba xà : con rắn lớn. 

-爸爸 Bả bả : cha, bố, ba. 

-笆門 Ba môn : phên che cửa. 

 

-吧吧 Ba ba : lắm lời, nói nhiều. 
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-吧呀 Ba nha :  lớn miệng; ồn ào; mở miệng há ra kinh ngạc. 

-吧嗒 Ba tháp : tiếng kêu nhỏ do cặp môi làm ra; nụ hôn kêu nghe cái 

chụt. 

-吧唧 Ba tức :  tiếng, chữ giống tiếng tự nhiên, đặt theo một âm thanh 

tự nhiên. 

 

-靶台 Ba đài : bệ bắn bia. 

-靶子 Ba tử : cái bia. 

 

-葩花 Ba hoa : vẻ rời rạc; phân tán. Nói chẳng ra đâu vào đâu. 

-葩糱 Ba nghiệt : mầm hoa, búp hoa. 

 

-芭籬 Ba ly : hàng rào đan kết bằng cỏ hay tre trúc. 

-芭僬 Ba tiêu : cây chuối. (lat. Musa basjoo). 

 

-耙子 Ba tử : cái cào lá; cái cào trong sòng bài dùng để vơ tiến. 

 

-把握 Bả ác : cầm chắc đƣợc trong tay, nắm tay mà dắt. 

-把柄 Bả bính : cái tay cầm, cái chuôi. Nắm giữ phần chính yếu. Nắm 

giữ quyền hành. 

-把針 Bả châm : may vá quần áo. 

-把袂 Bả duệ : nắm vạt áo, chỉ dáng quyến luyến không rời. 

-把舵 Bả đà : cầm lái. 
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- 把大家高興 Bả đại gia cao hứng : làm cho mọi ngƣời vui mừng. 

-把戲 Bả hí : ma thuật, nghề biểu diễn làm trò. 

-把戲 Bả hỷ : làm trò cho ngƣời khác coi. 

-把弄 Bả lộng : chơi đùa, lấy làm trò đùa. 

-把門 Bả môn : giữ cửa. 

- 把尿 Bả niệu  : xi đái. 

-把玩 Bả ngoạn : cầm chơi; ngắm chơi. 

-把穩 Bả ổn : giữ yên; chỉ lòng dạ không thay đổi. 

-把勢 Bả thế : nắm giữ chỗ thuận tiện mà trục lợi. 

-把屎 Bả thỉ  : xi ỉa. 

-把手 Bả thủ : tay nắm tay. 

-把鼻 Bả tị : xỏ mũi. 

-把持 Bả trì : nắm giữ. Một mình nắm hết quyền hành công việc, không 

cho ngƣời khác tham dự. 

-把捉 Bả tróc : bắt giữ. Liên kết, củ kết, chằng chịt. 

-把臂 Bả tý  : cầm tay. 

-把子 Bả tử : cái đích làm bằng da dùng để tập bắn. 

-把酒 Bả tửu : cầm chén rƣợu mà mời. 

-把臂 Bả tý : nắm cánh tay; chỉ sự thân mật 

-把鼻 Bả tỵ : nắm đƣợc chỗ chính yếu. 

-把持 Bả trì : nắm giữ sự việc không cho ngƣời khác xen vào. 

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=%E5%AE%B6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AE%B6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%88%88
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%8A
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%8A
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%8A
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%8A
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-把捉 Bả tróc : nắm bắt, bắt giữ , bắt giam. 

-把酒 Bả tửu : nâng chén rƣợu mời. 

 

 

-赩翕 Hách hấp : hƣng thịnh, nhiều. 

-赩屴 Hách lực : cao chót vót. 

 

-扈駕 Hỗ giá : đi theo hầu xe vua. 

-絕句 Tuyệt cú : lối thơ có bốn câu, cũng gọi là tứ tuyệt 四絕. Câu có 

bảy chữ gọi là thất tuyệt 七絕. Câu có năm chữ gọi là ngũ tuyệt 五絕. 

-絕地 Tuyệt địa : nơi cách tuyệt không thông ra đâu cả. 

-絕命 Tuyệt mệnh : chết mất. 

-絕色 Tuyệt sắc : đẹp lạ. 

-絕嗣 Tuyệt tự : không có con cháu gì. 

-絕交 Tuyệt giao : cự tuyệt, tuyệt hẳn không chơi với nữa.  

 

-眨巴 Biếm ba : nháy mắt. 

-嘎巴 Ca ba : cốp, răng rắc, tách, đốp, đen đét, tanh tách, nổ giòn. Dính 

lại, kết lại, khô và đóng chắc lại.  

-乾巴 Can ba : nhăn nheo, khô cạn 

-嘴巴 Chủy ba : gò má; mõm, tiếng lóng chỉ ngƣời miệng nhọn. 

-下巴 Hạ ba : hàm dƣới, cái cầm. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B5%A9
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B5%A9
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B5%A9
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B5%A9
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-磕巴 Khái ba : nói lắp, nói cà lăm. 

-淋巴 Lậm ba : bịnh bạch huyết; thuốc chủng ngừa bịnh. 

-泥巴 Nê ba : bùn; sa lầy. 

-鍋巴 Oa ba : vỏ trấu, cơm cháy. 

-尾巴 Vĩ ba : cái đuôi; phần phụ thuộc vào; cái bóng. 

 

-拱把 Củng bả : ý nói to bằng hai tay ôm. Vì củng 拱 nghĩa là chắp hai 

tay, bả 把 nghĩa là cầm một tay.  

- 刀把 Đao bả : chuôi dao. 

- 一把鹽 Nhất bả diêm : một nắm muối. 

- 一把刀 Nhất bả đao : một con dao. 

- 一把米 Nhất bả mễ : một vốc gạo. 

- 一把怒火 Nhất bả nộ hỏa : một cơn giận (nhƣ lửa) bừng bừng. 

- 槍把 Thương bả  : cán súng. 

-打靶 Đả bá : bắn bia, tập bắn bia. 

-釘耙 Đinh bá : tên một loại vũ khí giống cái bừa cào. 

-跋扈 Bạt hỗ : ƣơng ngạnh bƣớng bỉnh, không chịu quy phục. 

-籬爸 Li ba : bờ rào bằng tre. Cũng viết là籬笆 Ly ba 

-泡吧 Phao ba : giết thời giờ trong quán rƣợu. 

-酒吧 Tửu ba : quầy rƣợu; quán rƣợu. 
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-火把 Hỏa bả : bó đuốc. 

-紛葩 Phân ba : xôn xao, dồn dập, lất phất. 

-清脃 Thanh thuý : tiếng trong trẻo mà đi xa.  

-傷疤 Thương ba : vết sẹo. 

-鬆脃 Tùng thuý : giòn xốp, dễ bóp vỡ.  

-琵琶 Tỳ bà : cây đàn tỳ bà, có 4 dây. 

-枇杷 Tỳ bà : Tên một loại cây đầu mùa Đông nở hoa trắng, mùa Hạ 

quả chín đỏ, có vị ngọt ăn đƣợc. Cây nhót tây (lat. Eriobotrya japonica; 

tiếng Pháp: néflier). 

 

 

波 Ba : sóng. Sóng nƣớc, nƣớc bị gió thổi nhồi lên, hụp xuống. 

Chỉ ánh mắt long lanh nhƣ sóng nƣớc. Chạy. Dần lan đến. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-啵 Ba : cách, cạch, rắc. Hít, hút vào. 

2-菠 Ba : tên một loại rau.  

3-坡 Ba : trong phiên âm chữ Singapore : 新加坡 Tân gia ba. 

 

Dị âm : 

 

-坡 Pha, ba : dốc, chỗ địa thế nghiêng dốc. 

 
 

Từ ghép : 
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-波濤 Ba đào : sóng lớn. Chỉ cảnh gian nan hiểm trở. Trốn chạy, bôn 

đào. 

-波動 Ba động : sóng nƣớc dao động. Dao động, không ổn định. Vật lí 

học: chỉ hiện tƣợng vật chất rung động, từ một điểm nào đó, truyền đi 

thành một làn sóng rung động tƣơng đồng. 

-波及 Ba cập : tràn đến, truyền đến (nhƣ sóng). Ảnh hƣởng, liên lụy 

đến. 

-波折 Ba chiết : trắc trở,  chƣớng ngại.   Quanh co, biến hóa (văn  

chƣơng).  

-波羅蜜 Ba la mật : vƣợt đến cõi giải thoát, cứu độ đƣợc ngƣời khác. 

Phiên âm tiếng Phạn "pāramitā". Còn đƣợc phiên âm là Ba-la-mật-đa 波

羅蜜多 và Ba-la-nhĩ-đa 波囉弭多, Hán dịch là đáo bỉ ngạn 到彼岸 qua 

đến bờ bên kia, độ vô cực 度無極 đến nơi không giới hạn, độ 度 vƣợt 

qua, sự cứu cánh 事究竟 viên mãn rốt ráo sự việc. Thuật ngữ đề cập đến 

pháp tu tập nền tảng Tính không của hàng Bồ Tát Đại thừa để đƣa chúng 

sinh đến bờ giải thoát. Phật giáo Đại thừa có dạy pháp tu Lục Ba-la-mật 

và Thập Ba-la-mật để đƣợc đến bờ giải thoát. Cây mít, trái mít. 

-波瀾 Ba lan : sóng nƣớc. Việc đời hay lòng ngƣời thay đổi lên xuống. 

Về văn chƣơng khí thế me6ng mang mạnh mẽ. 

-波浪 Ba lãng : sóng; sóng gió. Dòng tâm tƣ, suy tƣởng lên xuống (nhƣ 

thủy triều). Chỉ nét mặt.Ân cần. Chỉ tình ái nam nữ.  

- 波路 Ba lộ : đƣờng thủy. 

-波累 Ba lụy : liên lụy, khiên liên. Tràn đến, truyền đến (nhƣ sóng). 

-波流 Ba lưu : dòng nƣớc. Trôi nổi theo sóng nƣớc. Tỉ dụ việc đời thay 

đổi biến hóa. Hình dung ánh mắt long lanh chuyển động. 
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-波心 Ba tâm : giữa lòng nƣớc (sông, hồ, biển...).  

-波神 Ba thần : thần sông, thủy thần. 

-波紋 Ba văn : lằn sóng, tức sóng gợn lăn tăn.  

 

-菠薐 Ba lăng :  một loại rau. 

-菠菜 Ba thái : một loại rau, lá hình tam giác, xanh lục non, vị ngọt, 

chứa nhiều chất sắt (Spinacia oleracea). 

 

-音波 Âm ba: làn sóng âm thanh (tiếng Pháp: ondes sonores). § Cũng 

gọi là thanh ba 聲波. 

-恩波 Ân ba : ân trạch. Ơn vua ban phát cho dân. Tỉ dụ ơn lớn nhƣ mƣa nhuần 

tƣới cây cỏ. 

-奔波 Bôn ba : nƣớc tuôn chảy.Chạy vạy khổ sở. 

-伏波 Phục ba : chỉ danh tƣớng Mã Viện 馬援 đời Hán. Vì họ Mã đƣợc 

phong làmPhục Ba tƣớng quân 伏波將軍. 

-秋波 Thu ba : sóng nƣớc mùa thu. Hình dung mắt ngƣời con gái trong 

sáng long lanh (nhƣ nƣớc mùa thu).  

-微波 Vi ba : vi ba, sóng cực ngắn (ba trƣờng từ 1mm tới 1m, tức tần 

suất từ 300 MHz tới 300 GHz). Tiếng Anh là : microwave. 

 

- 陡坡 Đẩu pha : dốc đứng (cũng gọi là tà pha 斜坡), 

-下坡 Hạ pha : xuống dốc. 

-緩坡 Hoãn pha : dốc thoai thoải. 
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-坡度 Pha độ : độ nghiêng. 

-山坡 Sơn pha : dốc núi, sƣờn núi. 

 

叭 Bá : tiếng còi xe. Tiếng vỗ phành phạch 

 

 

Biến âm : 

 

-扒 Bái : bóc lột. Cởi, tháo. Vịn, viu.. Móc ra, bới ra. Gãi, cào. 

-扒 Bát : cào cỏ, cào rơm. Ninh hầm. Đánh. Đánh phá. Trừ đi. Diệt đi, 

Đẩy.  

-趴 Bát : nằm sấp, Cúi mình. Bò. Ngồi xổm. 

 
Từ ghép : 

 

- 叭叭 Bá bá : bin bin, tiếng còi xe hơi. 

 

-扒白菜 Bái bạch thái : ninh cải trắng. 

-扒癢兒 Bái dưỡng nhi : gãi ngứa. 

-扒堤 Bái đê : đào đê. 

-扒洞 Bái đỗng : moi hang. 

-扒拉 Bái lạp : đẩy nhẹ, hích nhẹ. 

-扒土 Bái thổ : đào đất. 

-扒手 Bái thủ : tiếng chỉ kẻ ăn cắp ở chỗ đông ngƣời. 
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- 扒衣裳 Bái y thường : cởi áo. 

-扒著欄杆 Bái trước lan can : vịn lan can. 

 

-喇叭 Lạt bá : tên một nhạc khí thời xƣa, thƣờng làm bằng đồng, hình 

nhƣ cái sừng trâu, dùng trong quân, thổi lên để truyền hiệu lệnh. Cái loa. 

Còi, kèn (xe hơi). Chỉ ngƣời nói nhiều, mồm loa mép dải. 

 

博 BÁC : Rộng, lớn, nhiều, phong phú. Thông suốt, sâu rộng 

(kiến thức). Trò chơi giải trí ngày xƣa. Họ Bác. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 
 

1-搏 Bác : đánh, tát. Bắt lấy. Đánh nhau. 

2-愽 Bác : bài bạc, trò chơi giải trí; cũng nhƣ chữ bác 博. 

3-煿 Bác : sao, rang, nƣớng. 

4-膊 Bác : bắp tay; cánh tay; phiếm chỉ phần trên thân ngƣời. Phân thây 

xé xác. 

5-搏 Bác : đánh, tát; bắt lấy; đánh nhau. 

6-鎛 Bác : cái chuông to (nhạc khí).  Cái bƣớm (một loại cuốc), một thứ 

đồ làm ruộng. 

7-薄 Bác : bức bách. 

8-餺 Bác : xem chữ Bác thác ở dƣới.  

9-髆 Bác : xƣơng bả vai. 

 

Biến  âm  : 
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-薄 Bạc : cây cói. Cỏ mọc từng bụi gọi là bạc. Chỗ cây cỏ mọc rậm rạp. 

Cái diềm, cái rèm. Mỏng, vật mỏng mảnh. Nhạt. Coi khinh.. Họ Bạc. 

 

Dị âm : 

 

-傅 Phó : giúp rập.  

-榑 Phù : xem chữ phù tang ở dƣới. 

-傅 Phụ : dính liền. 

-賻 Phụ : đồ phúng ngƣời chết, của giúp thêm vào đám ma, đám chay. 

 

 

Từ  ghép : 

 

-博愛 Bác ái : yêu thƣơng rộng khắp (mọi ngƣời, mọi vật). 

-博局 Bác cục : bàn cờ. Sòng bạc, chỗ họp đánh cờ bạc. 

-博大 Bác đại : rộng lớn, quảng đại. 

-博徒 Bác đồ : bọn cờ bạc.  

-博古通今 Bác cổ thông kim : học vấn uyên bác, thông hiểu cổ kim. 

-博局 Bác cục : bàn cờ. Sòng bạc, chỗ họp đánh cờ bạc. 

-博學 Bác học : học rộng khắp. Học thức uyên bác. 

-博覽 Bác lãm : xem rộng, quảng bác duyệt lãm. 
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-博雅 Bác nhã : học thức uyên bác, phẩm hạnh đoan chính. Văn 

chƣơng nội dung phong phú, văn từ ƣu mĩ. Tên sách, tên khác của 

sách Quảng nhã 廣志. 

-博士 Bác sĩ : Ngƣời học rộng hiểu nhiều, bác thông cổ kim. Tên học 

quan thời xƣa. Ngày xƣa, tiếng tôn xƣng ngƣời làm chuyên nghiệp. 

Tƣớc vị đại học ngày nay, có cấp bằng cao nhất về một ngành học.  

-博聞 Bác văn : kiến văn hiểu biết rộng. 

-博物 Bác vật : hiểu rộng muôn vật, tri thức sâu rộng. Chỉ chung vạn 

vật, gồm động vật, thực vật, khoáng vật... 

 

-鎛鱗 Bác lân : nhạc khí ngày xƣa có dây treo. 

 

-餺飥 Bác thác : bánh nƣớc canh, bánh canh sợi mì. 餺飩 Bác đồn : có 

cùng nghĩa. 

 

-榑桑 Phù tang : cây gỗ thần, chỗ mặt trời mọc ra, nay thông dụng chữ 

扶. 

 

-旁礡 Bàng bạc : cũng viết là: bàng bạc 滂薄, bàng bạc 磅礴,bàng 

bạc 旁魄. Rộng lớn, mênh mông. Hỗn hợp, hòa đồng. Đầy nghẽn, tràn 

ngập. 

 

-打赤膊 Đả xích bác : để mình trần. 

-下膊 Hạ bác :  phần cánh tay ở dƣới cùi chỏ. 

-上膊 Thượng bác : phần cánh tay gần vai. 
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-厚賻 Hậu phụ : đồ phúng hậu. 

 

-該博 Cai bác : học thức uyên bác. 

-淵博 Uyên bác : sâu rộng (kiến thức). 

 

-胳膊 Cách bác : cánh tay (từ vai xuống tới cổ tay). Cũng viết: cách 

bác 肐膊, cách tí 胳臂.  

-搭膊 Đáp bác : túi vải, đẫy, nải, dây nịt bụng. Áo ngắn, áo trấn thủ, bối 

tâm. 

 

-師傅 Sư phó : quan thầy dạy vua chúa khi còn nhỏ tuổi.  

 

 

泊 Bạc : đậu thuyền bên bờ. Ghé vào, tạm ngừng, đệu, nghỉ. 

Điềm tĩnh, lặng lẽ. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

-鉑 Bạc : kim loại dát thành những lá mỏng.. Nguyên tố Hóa học : 

Platinum. 

-舶 Bạc : thuyền lớn. 

-箔 Bạc : rèm, sáo, mành mành. Cái nong nuôi tằm.. Giấy giả làm vàng 

bạc đốt khi cúng lễ. 

-魄 Bạc : xem chữ Bàng bạc ở dƣới. 
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Dị âm : 

-魄 Phách : vía 

Từ ghép : 

-彭魄 Bành bạc : rộng lớn mênh mông. Nhƣ 旁魄 Bàng bạc.  

 

-淡泊 Đạm bạc : điềm tĩnh, không màng danh lợi. 

-珠箔 Châu bạc : bức rèm châu. 

-停泊 Đình bạc : thuyền neo tại bến. 

-旁魄 Bàng phách : nhƣ bàng bạc 旁魄 

-動魄 Động phách : sợ hãi. 

-奪魄 Đoạt phách : mất vía, kinh sợ. Tinh thần mất hết sinh khí. 

-動魄 Động phách : sợ hãi, hết hồn. 

-魂飛魄散 Hồn phi phách tán :  hồn bay phách tán. 

-螢魄 Huỳnh phách : ánh sáng của con đom đóm. 

-落魄 Lạc phách : mất vía. Ý nói sợ lắm. 

-落魄 Lạc thác : khốn đốn, bất đắc chí. 

-桂魄 Quế phách : chỉ ánh trăng. 

-褫魄 Sỉ phách : mất vía, hết cả hồn phách. 

-生魄 Sinh phách : mặt trăng ngày rằm. 
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-哉生魄 Tai sinh phách : ngày mƣời sáu mỗi tháng âm lịch, mặt trăng 

bắt đầu có bóng tối. 

-體魄 Thể phách : thân xác và hồn vía. 

-死魄 Tử phách : mặt trăng ngày mồng một. 

 

-金箔 Kim bạc : vàng thếp. 

-冥箔 Minh bạc : giấy vàng hàng mã để đốt cúng. 

 

百 BÁCH  : một trăm, rất nhiều. Họ Bách. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1- 佰 Bách : cũng nhƣ chữ百, tục gọi là chữ bách kép.Tên chức quan 

ngày xƣa chỉ huy một trăm ngƣời. 

2- 栢 Bách : dùng nhƣ chữ 柏 bách : cây bách. 

  

Biến âm : 

 

-百 Bá : nhiều. 

-泊 Bạc : đỗ thuyền bên bờ. ghé vào, tạm ngừng. Mỏng. Điềm tĩnh, lặng 

lẽ. Còn có âm là Phách. 

 

Dị âm : 

 

-皋 Cao : đất thấp bên bờ nƣớc. Họ Cao. 
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-皎 Kiểu : trong sạch, sáng sủa, rõ rang, minh bạch. Họ Kiểu. Quen đọc 

là hiệu. 

-百 Mạch : cố gắng, gắng sức. 

-佰 Mạch : cƣơng giới ruộng theo hƣớng Đông-Tây. 

-陌 Mạch : con đƣờng đi giữa các thửa ruộng. 

-貊 Mạch : tên một bộ tộc ở phía Bắc nƣớc Tầu thời xƣa. Thanh tĩnh, 

thâm trầm. 

-皚 Ngai : trắng phau, trắng xóa. 

 

Từ  ghép : 

 

-百般 Bách ban : đủ điều, trăm chiều, mọi cách. 

-百變 Bách biến : trăm cách thay đổi, nhiều thay đổi biến hóa. 

-百步 Bách bộ : khoảng cách bằng một trăm bƣớc. Ngày xƣa thƣờng 

dùng làm tiêu chuẩn khoảng cách bắn tên.  

-百步穿楊 Bách bộ xuyên dương : Dƣỡng Do Cơ 養由基 ngƣời nƣớc 

Sở, đứng xa một trăm bƣớc bắn lá dƣơng liễu, mỗi phát mỗi trúng. Hình 

dung kĩ thuật bắn tên rất cao siêu hoặc tỉ dụ tài nghệ cao cƣờng.  

-百感 Bách cảm : các thứ cảm khái. Tỉ dụ cảm thụ rất nhiều. 

-百戰 Bách chiến : nhiều lần đánh trận. 

-百戰百勝 Bách chiến bách thắng : trăm trận đánh trăm lần thắng, 

đánh đâu thắng đó. Thiện chiến. 

-百折 Bách chiết : trăm lần gẫy. 

-百工 Bách công : các loại thợ chuyên nghề.  
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-百葉 Bách diệp : hoa lá cành trùng điệp. Hình dung cây cỏ mọc nhiều 

và tƣơi tốt. Dạ dày bò, cừu... gọi là bách diệp 百葉. Dạ dày bò, cừu... có 

nhiều lớp và mỏng nhƣ lá nên gọi tên nhƣ thế. 

Tục gọi đậu hủ là bách diệp 百葉. 

- 百葉窗 Bách diệp song : nhiều tầng lớp chồng chất. 

-百代 Bách đại : thời gian lâu đài. 

-百家 Bách gia : chỉ các trƣờng phái khác nhau về học thuật. Chỉ chung 

mọi nhà, các dòng họ. Phiếm chỉ các nhà chuyên môn hoặc những ngƣời 

có tài nghệ. 

-百行 Bách hành : trăm nết tốt. 

-百戲 Bách hí : xiếc. 

-百貨 Bách hóa : tạp hóa. 

-百戶 Bách hộ, bá hộ : trăm nhà. 

-百合 Bách hợp : cây sống nhiều năm, hoa trắng hoặc vàng, có củ. Còn 

gọi là hoa huệ. 

-百計 Bách kế : trăm điều tính toán. 

-百科全書 Bách khoa toàn thư : bộ từ điển tóm lƣợc các kiến thức về 

khoa học, kĩ thuật, văn chƣơng, nghệ thuật. 

-百科辭典 Bách khoa từ điển : bộ từ điển tóm lƣợc các kiến thức về 

khoa học, kĩ thuật, văn chƣơng, nghệ thuật. Tƣơng tự nhƣ Bách khoa 

toàn thư. 

-百靈 Bách linh : bách thần, chỉ các vị thần linh.  

-百靈鳥 Bách linh điểu : một loại chim nhỏ hót hay (latin: Alaudidae, 

tiếng Anh: hormed lark). Chim sơn ca. 
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-百衲 Bách nạp : áo quần chắp vá bằng nhiều mảnh. Thƣờng chỉ áo 

nhà sƣ. Cũng viết là bách nạp 百納.  

-百藝 Bách nghệ : các loại nghề nghiệp. 

-百忍 Bách nhẫn : trăm điều nhẫn nại, nhƣờng nhịn. 

-百一 Bách nhất : một phần trăm. 

-百日 Bách nhật : trăm ngày, ý nói nhiều ngày, chỉ thời gian dài. Ngày 

thứ một trăm sau khi chết, tang gia rƣớc sƣ làm lễ cầu siêu cho ngƣời 

chết. 

-百二 Bách nhị : lấy ít chống cự với nhiều. 

-百年偕老 Bách niên giai lão : chúc tụng vợ chồng hòa mục trăm năm 

cùng già. 

-百年好合 Bách niên hảo hợp : hƣờng dùng làm lời chúc tụng vợ 

chồng mới cƣới, cầu mong tình cảm tốt đẹp lâu dài. 

-百發百中 Bách phát bách trúng : trăm lần bắn trăm lần trúng đích. 

Chỉ tài thiện xạ. 

-百分 Bách phân : phần trăm. 

-百分率 Bách phân suất : tỉ suất phần trăm. Dùng phép tính phần trăm 

biểu thị tỉ lệ giữa hai số. 

-百方 Bách phương : cái thơm của trăm thứ hoa. 

-百官 Bách quan, bá quan : trăm quan. Ngày xƣa chỉ các quan từ công 

khanh trở xuống. Sau phiếm chỉ các bậc quan lại.  

-百姓 Bách tính : họ tộc của các quan. Ngày xƣa quý tộc lấy tên đất 

đƣợc phong làm họ, nên gọi là bách tính. Phiếm chỉ dân chúng trong 

nƣớc. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%99%BE
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%99%BE


91 

 

-百草 Bách thảo : chỉ các loài cây cỏ. 

-百神 Bách thần : chỉ các vị thần linh. 

-百世 Bách thế : trăm đời, nhiều đời. Ý nói lâu đời, mãi mãi. 

-百世師 Bách thế sư : ông thầy trăm đời, chỉ bậc học vấn đức hạnh trác 

việt có thể làm khuôn mẫu cho muôn đời sau.  

-百切 Bách thiết : cấp bách. 

-百獸 Bách thú : trăm loài vật, chỉ chung các loài thú vật. 

-百舌鳥 Bách thiệt điểu : con chim trăm lƣỡi, ý nói hót đƣợc đủ giọng, 

một tên chỉ con chim khƣớu.  

-百比 Bách tỷ : tỷ lệ phần trăm. 

-百越 Bách việt : cũng viết là Bách Việt 百粵. Gọi chung những ngƣời 

ở phía nam Trung Quốc ngày xƣa, ở miền Chiết Giang 浙江, Phúc 

Kiến 福建, Quảng Đông 廣東, Quảng Tây 廣西, v.v. Cũng gọi đất đai 

sinh sống của những ngƣời này. 

-百出 Bách xuất : rất nhiều, chồng chất,đầy rẫy. 

 

-皋比 Cao bì : da cọp. Ngƣời xƣa ngồi trên bộ da hổ mà dạy học. Vì thế 

về sau gọi chỗ ngồi giảng học là cao bì 皋比. Chỉ chiếu ngồi của võ 

tƣớng. Cũng phiếm chỉ chỗ ngồi, truyền tụng, giảng tập. 

-皋亭 Cao đình : núi Cao Đình 皋亭 ở tỉnh Chiết Giang. 

-皋牢 Cao lao : bao quát, khống chế.  

 

-皎月 Kiểu nguyệt : sáng sủa. 
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-皎月 Kiểu triệt : rõ ràng, minh bạch. 

 

-陌生 Mạch sanh : lạ, không quen, bỡ ngỡ. 

-皚皚 Ngai ngai : trắng phau phau. 

 

-淡泊 Đạm bạc : điềm tĩnh, lặng bặt. 

-停泊 Đình bạc : thuyền neo tại bến. Đậu, dừng. 

-漂泊 Phiêu bạc : trôi giạt, ngụ hết ở chỗ nọ đến chỗ kia. 

 

-阡陌 Thiên mạch: bờ ruộng.Bờ ruộng về phía đông tây gọi là mạch 陌

, về phía nam bắc gọi là thiên 阡. 

 

 

白 BẠCH  : màu trắng; bạc; rõ, sáng tỏ; sạch sẽ; trống rỗng. Lời 

báo cáo lên trên. Ngôn ngữ bình thƣờng không văn chƣơng : 

bạch thoại.  Họ ngƣời. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

1-帛 Bạch : lụa, thứ dệt bằng tơ trần. 

2-鉑 Bạch : vàng lá, vàng lá cán ra thật mỏng dùng để thếp đồ. 

 

Biến âm : 

 

-柏 Bách : gồm nhiều loại cây, xem ở phần tiếng kép. 
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-迫 Bách : thúc dục; chật hẹp; vội vã. Gần sát. Thời gian hay địa thế kề 

sát tận nơi rồi không còn một khe nào nữa gọi là bách. Bức bách, đè ép. 

-佰 Bách : cũng nhƣ chữ百, tục gọi là chữ bách kép. 

 

 

Dị âm : 

 

-伯 Bá : bác; con trai lớn (cả hay trƣởng, miền Nam gọi anh Hai). Đời 

xƣa chế ra 5 tƣớc là : công hầu bá tử nam 公侯伯子男. 

-柏 Bá : cây Bách. 

-皤 Bà  : Trắng, bạc. Bụng bè bè, bụng to. 

-鉑 Bạc : nguyên chất hóa học Platinum, ký hiệu là Pt. 

-魄 Bạc : xem chữ bàng bạc ở dƣới.  

-泊 Bạc : đỗ thuyền nghỉ bên bờ; đạm bạc; lặng bặt không làm gì cả; cái 

hồ; mỏng manh. 

-箔 Bạc : cái rèm, mành mành; kim loại đƣợc dát mỏng ra đều gọi là 

bạc. 

-舶 Bạc : tàu buồm, thuyền lớn để đi biển.  

- 魄 Bạc : xem chữ Bàng bạc ở dƣới. 

-皤 Bà : trắng, bạc; bụng to, bụng bè bè. 

-碧 Bích : ngọc bích. Phàm cái gì sắc xanh đều gọi là bích. 

-皋 Cao: cũng nhƣ chữ cao 皐. 
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-皐 Cao: khấn. Hãm giọng. Ðất bên chằm. Những đất ở vệ hồ vệ chằm 

đều gọi là cao. Chỗ nƣớc chảy uốn cong. Có khi viết là 皋. Họ Cao. 

-皜 Cảo : xem chữ hạo ở dƣới. 

-廏 Cứu : chuồng ngựa. 

-廐 Cứu : tục dùng nhƣ chữ cứu 廄. 

-的 Đích : sáng sủa, rõ ràng. Đúng, chính xác, đích thực. Cái đích để 

nhắm bắn. Trang sức của đàn bà thời cổ màu son tô lên mặt. Trợ ngữ 

cuối câu chỉ ý khẳng định. 

-菂 Đích : hạt sen. 

-皆 Giai : Ðều, cùng, lời nói tóm cả mọi cái mọi sự. Khắp. 

-皓 Hạo  : trắng, sáng. 

-皡 Hạo : rộng rãi, nghênh ngang. 

-皞 Hạo : cũng nhƣ chữ hạo 皡. 

-皜 Hạo : xem chữ hạo hạo ở dƣới.  

-皎 Hiệu : xem chữ kiểu ở dƣới. 

-皖 Hoàn : tên đất, cũng đọc là chữ hoán. 

-皖 Hoàn : tên đất, cũng đọc là chữ hoán. 

-皇 Hoàng : to lớn, tiếng gọi tôn kính. Ðƣờng hoàng chính đại cao minh. 

Nhà không có bốn vách. Cứu chính, giúp cho vua vào đƣờng chính. Cái 

mũ trên vẽ lông cánh chim. Chỗ hổng trƣớc cái mả xây để đút áo quan 

vào. Chỗ trƣớc cửa buồng ngủ. 

-皎 Kiểu : trắng, sạch, sáng sủa. Ta quen đọc là chữ hiệu. 
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-皦 Kiểu : sáng, tỏ rõ. 

-帕 Mạt : cái bọc 

-皚 Ngai : xem chữ ngai ngai ở dƣới. 

-拍 Phách : vả, tát, vỗ. Dịp, cung bực (phím), mỗi một cung đàn gọi là 

một phách. Cái phách, dùng để đánh nhịp mà hát. Một thứ đồ để giữ 

thành.  

-泊 Phách : cái hồ, cái chằm. 

-珀 Phách : xem chữ hổ phách ở dƣới. 

-粕 Phách : xem chữ tao phách ở dƣới. 

-魄 Phách : vía. Phàm vật gì tinh khí hết kiệt, chỉ còn hình chất lại gọi 

là phách. Chỗ không có ánh sáng. Cũng còn gọi là Thác : coi chữ Lạc 

thác ở dƣới. 

-帕 Phách : cái khăn bịt trán. 

-帕 Phạ : cái màn, cái khăn phủ bàn. 

-怕 Phạ : sợ. 

-皈 Quy  : quy phục, dốc lòng tin theo. Quay về, cùng nghĩa với chữ 

quy歸. 

-皁 Tạo : sắc đen. Hạt thóc còn sữa. Mƣời hai con ngựa gọi là tạo. 

-唕 Tạo : xem chữ la tạo ở dƣới. 

-魄 Thác : xem chữ lạc thác ở dƣới. 

-皙 Tích : ngƣời trắng (màu da). 

-皭 Tƣớc : sạch, trắng. 
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Từ  ghép : 

 

-白堊 Bạch ác : đá vôi trắng, phấn viết bảng.  

-白白 Bạch bạch : chẳng có gì cả; không chủ đích. 

-白報 Bạch báo  : phần thƣởng tinh khiết, phần thƣởng cho cuộc sống 

tốt đẹp. 

-白璧 Bạch bích : tên một thứ ngọc tròn, mầu trắng. 

-白布 Bạch bố : vải trắng. 

-白筆 Bạch bút : cây bút luôn luôn đem theo bên mình của các quan từ 

thất phẩm trở lên. 

-白駒 Bạch câu : con ngựa trẻ khỏe mầu trắng, chạy rất mau; chỉ thời 

gian qua mau. 

-白給 Bạch cấp : cho không; không phải trả tiền. 

-白芨 Bạch cập : thứ cây nhỏ (lat. Bletilla striata), hoa đỏ hoặc trắng, 

cây trồng làm cây cảnh, củ dùng làm thuốc. Cũng viết là bạch cập 白及 

-白蜡 Bạch chá : ngày lễ tất niên. 

-白眞, 白真 Bạch chân : nói sự thật. 

-白芷 Bạch chỉ : tên cây, dùng làm vị thuốc Heracleu Lanatum. 

- 白紙 Bạch chỉ : giấy trắng. 

-白戰 Bạch chiến : đánh nhau tay không. Chỉ sự xƣớng họa thơ phú với 

các điều kiện khắt khe, cấm dùng chữ này vần kia, giống nhƣ ngƣời 

đánh nhau mà cấm dùng khí giới. 
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-白種 Bạch chủng : giống da trắng, chỉ giống ngƣời Âu châu. 

-白椎 Bạch chùy : tiếng búa gỗ của ngƣời chủ tọa cuộc họp, hay của 

quan tòa. (annoucement hammer.) 

-白槌 Bạch chùy : gõ chùy bảo đại chúng(trong chùa). 

-白骨 Bạch cốt : xƣơng trắng. Xƣơng ngƣời chết. 

-白宮 Bạch cung : tòa nhà trắng, chỉ tòa dinh thự của tổng thống Hoa 

Kỳ, White house. 

-白鏹 Bạch cưỡng : tên khác của kim 金 vàng. Bạc nén, ngày xƣa 

dung làm tiền. 

-白夜 Bạch dạ : trắng đêm. 

-白民 Bạch dân : ngƣời thƣờng dân, không có tiền bạc địa vị gì. 

-白面 Bạch diện : mặt trắng, chỉ ngƣời tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm. 

-白楊 Bạch dương : cây dƣơng, gỗ dùng là que diêm. Dƣơng liễu lá 

vàng có răng cƣa. 

-白檀 Bạch đàn : cây gỗ bạch đàn. White candana, or white sandal-

wood. 

-白打 Bạch đả : đánh nhau tay không. 

-白帶 Bạch đái  : cũng gọi là Bạch đái hạ, tức bệnh huyết trắng của phụ 

nữ. 

-白黨 Bạch đảng : đảng phản động. 

-白刃 Bạch đao : dao sắc. 

-白陶 Bạch đào : đồ sứ trắng đời nhà Thang. 
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-白道 Bạch đạo :  chính trực, ngay thẳng, chính đạo nghịch với hắc 

đạo; white path. 

-白搭 Bạch đáp : không tốt, không dùng đƣợc. Đoảng, vô tích sự. Công 

toi. 

-白頭 Bạch đầu : đầu tóc trắng, đầu bạc. 

-白頭翁 Bạch đầu ông : ông già đầu bạc. Tên một loài chim hót hay, 

đầu có đám lông trắng (Sturnus Cineraceus). 

-白地 Bạch địa : nền trắng, sạch trơn không còn gì. Đất ruộng chƣa 

trồng trọt. Đất trống không nhà hay cây cối. Đồng không mông quạnh. 

-白丁 Bạch đinh : ngƣời thƣờng dân không có địa vị chức tƣớc. 

-白奪 Bạch đoạt : cƣớp bóc giữa ban ngày. Ức hiếp đè nén ngƣời ta mà 

cƣớp lấy. Tự dƣng cƣớp hết. 

-白徒 Bạch đồ : binh lính chƣa đƣợc huấn luyện đã đƣa ngay ra chiến 

trƣờng. Cũng có nghĩa nhƣ Bạch dân, Bạch đinh. Phật giáo gọi ngƣời 

đời thƣờng là bạch đồ 白徒. Chỉ đồ đệ không xuất gia. Chỉ ngƣời không 

có học vấn tài cán gì cả. 

-白銅 Bạch đồng : hợp kim đồng với nickel. 

-白糖 Bạch đường : đƣờng cát trắng. 

-白簡 Bạch giản : tờ tâu lên vua hạch tội. 

-白毫 Bạch hào : chùm lông trắng giữa hai chân mày; white curl of hair 

between the eyes-brows 

-白鶴 Bạch hạc : chim hạc trắng. 

-白黑 Bạch hắc : trắng và đen, chỉ tốt và xấu, ngƣời tốt và kẻ gian tà. 

Đúng và sai 
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-白喉 Bạch hầu : bệnh xƣng yết hầu, rất nguy hiểm và hay lây. 

-白樺 Bạch hoa : cây hoa, gỗ nó chẻ bôi sáp vào thắp làm đuốc đƣợc, 

gọi là hoa chúc. 

-白花病 Bạch hoa bệnh : chứng bạch tạng. 

-白花花 Bạch hoa hoa : trắng xóa, trắng ngồn ngộn. 

-白狐 Bạch hồ : chồn bạc, con cáo trắng. Tên chòm sao bẩy ngôi ở phía 

Tây (Tây phƣơng thất tú). 

-白虎 Bạch hổ : hổ trắng. Thần phƣơng Tây mà Đạo giáo thờ. 

-白鵠 Bạch hộc : chim thiên nga. 

-白熊 Bạch hùng : gấu trắng, gấu Bắc cực. 

-白契 Bạch khế : văn khế trắng chƣa đóng dấu hay gọi là trƣớc bạ nên 

không có giá trị. 

-白臉 Bạch kiểm : mặt trắng, một vai trò trong hý kịch Bắc Kinh. 

-白金 Bạch kim : thứ kim khí quý mầu trắng tên gọi Platine, sinh sản 

rất ít, giá rất đắt, rất bền rất rắn, không có chất gì làm tan đƣợc nó, ngƣời 

ta hay dùng bịt đầu cái thu lôi tiễn hay ngòi bút máy cho khỏi mòn. 

-白旂 Bạch kỳ : cờ hàng. Cờ trắng dùng để liên lạc giữa hai bên đang 

đối địch nhau trong trận chiến. 

-白來 Bạch lai  : tốn công vô ích. 

-白領 Bạch lãnh : cổ áo trắng, chỉ giới thầy chỉ huy ngƣời khác. White 

collar worker. 

-白蠟 Bạch lạp : chất sáp do loài lạp trùng rỉ ra, có thể dùng làm nến. § 

Cũng gọi là thạch lạp 石蠟. Sáp ong trắng. Dùng sáp ong luyện thành, 
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thứ màu vàng gọi là hoàng lạp 黃蠟, thứ tinh luyện thật sạch màu trắng 

gọi là bạch lạp白蠟. Có thể dùng làm thuốc, cũng dùng để làm nến. 

-白磷 Bạch lân : chất lân tinh mầu trắng. 

-白梨(棃) Bạch lê : lê trắng. Cây lê, quả lê. 

-白蘞 Bạch liễm (liêm) : Một thứ cỏ mọc từng khóm, thứ trắng gọi là 

bạch liễm 白蘝 (lat. Ampelopsis japonica), thứ đỏ gọi là xích liễm赤蘝

, vỏ dùng làm thuốc. Cũng viết là 蘞. 

-白蓮 Bạch liên : hoa sen trắng. 

-白鰱 Bạch liên : cá mè trắng. 

-白蛉 Bạch linh : muỗi tép. 

-白露 Bạch lộ : sƣơng trắng. Tên thời tiết, vào khoảng mồng 8, 9 tháng 

9 dƣơng lịch. 

-白鷺 Bạch lộ : con cò trắng, hay cũng gọi là lộ tƣ 鷺鷥. 

-白痢 Bạch lỵ : bệnh đi cầu ra toàn đàm mũi trắng, bệnh kiết lỵ 

-白馬 Bạch mã : ngựa trắng. 

-白梅 Bạch mai : cây mai có hoa trắng. 

-白茅 Bạch mao : cây loài cỏ, rễ ngọt, dùng làm thuốc, cõ tranh. Tục 

gọi là ti mao 絲茅. 

-白米 Bạch mễ : gạo trắng (đã loại bỏ cám), gạo tẻ. 

-白麵 Bạch miến : bột mì trắng. 

-白描 Bạch miêu : lối vẽ dùng bút lông và mực tầu. Lối viết mộc mạc. 
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-白煤 Bạch môi : thứ than đốt không có khói; thủy điện. 

-白眉 Bạch my : lông mày trắng. Tên ông tổ nghề bán phấn buôn 

hƣơng. Tên một loài chim hót hay, trên mắt có lông trắng trông nhƣ lông 

mày. (Cychloselys Sibiricus). 

-白衲 Bạch nạp : áo nạp (áo vá nhiều mảnh) mầu trắng của vị tăng, chỉ 

sƣ đã sạch nghiệp. 

-白銀 Bạch ngân : bạc. 

-白吃 Bạch ngật : bị lƣờng gạt. 

-白月 Bạch nguyệt : thƣợng tuần các tháng âm lịch, first fornight of a 

lunar month. 

-白業 Bạch nghiệp : rũ sạch nghiệp. Chữ nhà Phật, cái thiện nghiệp, 

nghiệp tốt lành, dù làm thiện mà chẳng cho là thiện, dù không làm ác 

cũng chẳng cho là không làm ác, thiện ác đều chẳng suy nghĩ, tâm chẳng 

phân biệt hay dở, tốt xấu . . . nhƣ tờ giấy trắng. Sạch nghiệp, clean 

karma. 

-白玉 Bạch ngọc : ngọc quý mầu trắng. Chỉ tấm lòng trong trắng. 

-白月 Bạch nguyệt : trăng sáng. Mầu trắng ngà, thƣờng gọi là mầu 

nguyệt bạch. 

-白魚 Bạch ngư : con mọt ăn giấy. Một loại cá biển toàn thân có vẩy 

trắng. 

-白牛 Bạch ngưu : trâu trắng. 

-白蟻 Bạch nghị : con mối có hình dạng giống con kiến mầu trắng 

Leucotermes Speratus. 

-白眼 Bạch nhãn : mắt trắng, nhìn giận dữ không thân thiện. Chỉ cặp 

mắt giận dữ, nhìn chỉ thấy lòng trắng. Chỉ cặp mắt, hoặc cái nhìn khinh 

bỉ. 
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-白眼珠 Bạch nhãn châu : lòng trắng mắt. 

-白刃 Bạch nhận : mũi nhọn nhƣ mũi gƣơm dao, ví dụ với sự hiểm 

nguy. 

-白鷴 Bạch nhàn : con gà lôi, một giống chim giống nhƣ con gà rừng 

sắc trắng có vằn đen đuôi dài, mỏ và móng chân đều đỏ. 

-白日 Bạch nhật : ban ngày. 

-白熱 Bạch nhiệt : sự nóng sáng. White heat, incandescence. 

-白肉 Bạch nhục : thịt heo luộc. 

-白拈 Bạch niêm : ăn cƣớp giữa ban ngày. 

-白屋 Bạch ốc : nhà trống rỗng, tức nhà nghèo. 

-白法 Bạch pháp : pháp lành, good dharma. 

-白礬 Bạch phàn : phèn trắng, phèn chua. 

-白飯 Bạch phạn : cơm, cơm đơn thuần không có thức ăn hay cái gì 

khác. 

-白髮 Bạch phát : tóc bạc, chỉ ngƣời già. 

-白粉 Bạch phấn : phấn trắng. 

-白佛 Bạch Phật : kính thƣa Đức Phật. 

-白費 Bạch phí : chi tiêu hoang phí, lãng phí. 

-白匪 Bạch phỉ : trộm cƣớp. 

-白醭 Bạch phốc : váng trắng (lớp mốc trên mặt của lọ giấm, lọ tƣơng). 

Meo giấm, meo tƣơng. 
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-白果 Bạch quả : trái cây Ngân hạnh. 

-白鸛 Bạch quán : con chim giang. 

-白卷 Bạch quyển : quyển sách không có chữ. Cuộn giấy trắng tinh 

chƣa viết chữ gì, chỉ ngày xƣa ngƣời đi thi mà không làm đƣợc bài. 

-白衫 Bạch sam : áo trắng, áo tang. 

-白廳 Bạch sảnh : chỗ quan ngồi xử lý công việc. 

-白色 Bạch sắc : sắc mầu trắng. 

-白痴, 白癡 Bạch si  : kẻ ngu ngốc, đần độn. Bệnh tâm thần, ngƣời 

bệnh tri thức mơ hồ, cử động trì độn. Cũng phiếm chỉ trí năng kém cỏi, 

nói và làm không hợp tình lí. Ngƣời mắc bệnh bạch si. Cũng chỉ ngƣời 

trí lực kém cỏi. 

-白士 Bạch sĩ : ngƣời học trò nghèo. 

-白贊 Bạch tán :  khen ngợi, ca ngợi hết lời; utter praises 

-白藏 Bạch tàng : chỉ mùa thu. 

-白心 Bạch tâm :  

-白鱘 Bạch tầm : cá tầm. 

-白叟 Bạch tẩu : ông già đầu bạc. 

-白菜 Bạch thái : bắp cải. Cây cải bắp. 

-白聖 Bạch thánh : (1904-1989) Tăng nhân hiện đại, họ Hồ, tự Khiết 

Nhân, ngƣời xứ Ứng Thành, Hồ Bắc, Trung Quốc. Sƣ từng thân cận 

Thiền sƣ Lai Quả ở chùa Cao Mân và là ngƣời sáng lập Trung Quốc 

Phật Giáo Tam Tạng Học Viện, Viện Nghiên Cứu Phật giáo Trung 

Quốc. 

javascript:animation('9e1b');


104 

 

-白塔 Bạch tháp : tháp trắng. 

-白身 Bạch thân : ngƣời thƣờng dân , không đậu đạt gì.  

-白天 Bạch thiên : ban ngày. 

-白鐵 Bạch thiết : tôn tráng kẽm. 

-白話 Bạch thoại : lối văn nói đơn sơ dễ hiểu, lời nói thông thƣờng 

không văn chƣơng. 

-白兔 Bạch thố : con thỏ trắng, chỉ mặt trăng. 

-白土 Bạch thổ : đất sét trắng, đất dùng để chế đồ gốm xứ. 

-白首 Bạch thủ : đầu bạc, chỉ ngƣời già. 

-白手 Bạch thủ : tay trắng, chỉ ngƣời không có tiền bạc, sự nghiệp gì. 

-白水 Bạch thủy : nƣớc trắng, nƣớc lã, chỉ sự lạt lẽo. 

-白薯 Bạch thự : khoai lang trắng . Sweet potato. 

-白芍 Bạch thược : tên cây, cũng là vị thuốc Bắc.  

-白商 Bạch thương : chỉ mùa thu. 

-白說 Bạch thuyết : lời nói trống rỗng, vô ích. 

-白淨 Bạch tịnh : trắng ngần, trắng nõn nà. 

-白族 Bạch tộc : dân tộc Bạch (ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). 

-白濁 Bạch trọc : một tên chỉ bệnh lậu, ra mủ trắng đục. 

-白晝 Bạch trú : ban ngày, ngày.(daytime, daylight) 

-白朮 Bạch truật : một thứ cây củ dùng làm vị thuốc. 

-白足 Bạch túc : chân trần; white path. 
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-白俗 Bạch tục :  

-白相 Bạch tương : đùa bỡn, hí lộng, du hí 

-白象 Bạch tượng : voi trắng. The six-tusked white elephant which 

bore the Buddha on his descent from the Tusita heaven into Maya’s 

womb. 

-白字 Bạch tự : lộn chữ, không đúng chữ. 

-白酒 Bạch tửu : rƣợu trắng làm bằng lúa miến hay bắp, rƣợu ngang; 

liquor  made from sorghum or maize. 

-白雪 Bạch tuyết : tuyết trắng. 

-白砒 Bạch tỳ : một chất độc mầu trắng : Tỳ sƣơng. 

-白文 Bạch văn : bản chính văn của những cuốn sách vốn có chú giải 

nhƣng chỉ in phần chính văn mà thôi. 

-白雲 Bạch vân : mây trắng, chỉ cho sự thong dong tự tại. 

-白军 Bạch vệ : quân trắng. 

-白優 Bạch ưu : ngƣời diễn tuồng. 

-白依 Bạch y : áo trắng. Chỉ ngƣời chƣa thi đậu làm quan. Tiếng nhà 

Phật chỉ ngƣời phàm tục, không xuất gia. 

-白燕 Bạch yến : chim yến lông trắng Serin. 

-白花蛇 Bạch hoa xà : rắn mai hoa. 

 

-伯母 Bá mẫu : vợ của bác ruột, vợ anh của cha. 

-伯父 Bá phụ : anh của bố. 
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-柏格森 Bá cách sâm : tiếng phiên âm tên Bergson, nhà triết học Pháp. 

-柏林 Bá lâm : tiếng phiên âm chỉ Berlin, thủ đô của nƣớc Đức. 

-柏拉圖 Bá lạp đồ : tiếng phiên âm chƣ Platon, triết gia ngƣời Hi Lạp. 

-柏樹 Bá thụ : cây Trắc bá. 

 

-柏舟之節 Bách chu chi tiết : thái tử nƣớc “Vệ” 衛 là “Cung Bá” 共

伯 chết sớm, cha mẹ vợ muốn ép ngƣời vợ cƣới chồng khác. Ngƣời vợ 

không chịu, làm bài thơ “Bách chu” 柏舟 để tỏ lòng thủ tiết. Sau dùng 

“bách chu chi tiết” 柏舟之節 để tỉ dụ tiết tháo của ngƣời đàn bà góa. 

-柏葉酒 Bách diệp tửu : rƣợu dầm lá bách. Phong tục ngày xƣa cùng 

uống vào dịp nguyên đán để chúc thọ và trừ tà. 

-柏油 Bách du : nhựa đƣờng , asphalt. 

-柏侯 Bách hầu : họ kép. 

-柏 Bách phủ : một tên chỉ Ngự sử đài. Thời cổ tại Ngự sử đài thƣờng 

trồng cây Bách. 

-柏酒 Bách tửu : nghĩa nhƣ Bách diệp tử ở trên. 

-柏車 Bách xa : loại xe lớn. 

 

-泊位 Bạc vị : thả neo, neo thuyền (tầu) tại chỗ 

 

-迫切 Bách thiết : cần kíp lắm, hết sức khẩn cấp. 

 

-帛曡 Bạch điệp : tên một loại lụa trắng quý thời xƣa. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9F%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9F%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9F%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9F%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
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-帛書 Bạch thư : loại sách quý, viết hoặc in trên lụa trắng. 

 

-舶來品 Bạc lai phẩm : chỉ hàng hóa nhập cảng. 

 

-皇州 Hoàng châu : đô thành của vua ở. 

-皇帝 Hoàng đế : từ đời Tần, Hán về sau gọi vua. 

-皇邸 Hoàng để : tấm bình phong đặt sau lƣng chỗ vua ngồi. 

-皇后 Hoàng hậu : vợ vua. 

-皇矣 Hoàng hĩ : tên một thiên trong phần Đại Nhã, Kinh Thi, ca ngợi 

vua Chu. 

-皇皇 Hoàng hoàng : rực rỡ, ngơ ngác, sợ hãi. 

-皇考 Hoàng khảo : cha đã chết. Ông cố. 

-皇士 Hoàng sĩ : kẻ sĩ tốt đẹp. 

-皇天 Hoàng thiên : ông trời. 

-皇上 Hoàng thượng : tiếng bầy tôi kêu vua. 

-皇祖 Hoàng tổ : ông. 

-皇象 Hoàng tượng : họ ngƣời đời Tam Quốc. 

 

-皡皡 Hạo hạo : rộng rãi, nghênh ngang, lồng lộng. Tả cái dáng ngƣời 

rộng rãi tự đắc. 

 

-皜皜 Hạo hạo : trắng tinh, cũng đọc là chữ cảo. 
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-皚皚 Ngai ngai : trắng bóng, sắc sƣơng tuyết trắng (trắng phau phau). 

 

-皈依 Quy y : chữ nhà Phật chỉ Thân và Tâm quay hƣớng và dựa vào 

Phật pháp. Nhà Phật có ba phép quy y. (1) Quy y Phật, (2) Quy y Pháp, 

(3) Quy y Tăng. Quy y là bỏ nơi tối tăm mà đem cả thân tâm quay về nơi 

sáng tỏ vậy. 

 

-皂白 Tạo bạch : đen trắng, phải trái. 

-皁隸 Tạo lệ : hạng ngƣời hèn. Nhƣ tuần phu lính lệ vậy. 

-皁衣 Tạo y : áo đen.  

 

-皭然 Tước nhiên : sạch làu làu. 

 

 

-斑白 Ban bạch : đốm trắng, tóc hoa râm. 

-旁白 Bàng bạch : bên cạnh. 

 

-扁柏 Biển bách : cây biển bách. Một thứ cây to, dùng để đóng đồ. 

-檜柏 (迫) Cối bách : cây cối bách cũng là thứ cây giồng làm cảnh. 

 

-辯白 Biện bạch : trình bày lý lẽ ra để làm sáng tỏ vấn đề. 

-表白 Biểu bạch : binh vực, biện hộ, bào chữa. 

-平白 Bình bạch : đâu đâu, không đâu, không duyên cớ. 

-補白 Bổ bạch : trám vào chỗ trống, tiếng nhà báo. 
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-襮白 Bộc bạch : phơi bày lòng mình ra cho rõ. 

-斑白 Ban bạch : đốm trắng, tóc hoa râm. 

-告白 Cáo bạch : báo cho biết, thông báo. 

-鉛白 Duyên bạch : chì. (kim khí) 

-蛋白 Đản bạch : lòng trắng trứng. 

-獨白 Độc bạch : nói một mình. 

-對白 Đối bạch : nói chuyện, đối thoại; dialogue 

-花白 Hoa bạch : tóc hoa râm. 

-灰白 Hôi bạch : mặt tái mét. 

-潔白 Khiết bạch : trắng tinh. 

-科白 Khoa bạch : lời nói và cử động trong các vở bi kịch cổ điển 

Trung Quốc. 

-空白 Không bạch : để trắng, bỏ trống. 

-明白 Minh bạch : tỏ bày ra, sáng tỏ rõ ràng. 

-念白 Niệm bạch : ngâm đọc, một lối nói trong kịch của Tầu. 

-涅白 Niết bạch : trắng đục. Opaque white. 

-卵白 Noãn bạch : lòng trắng trứng. 

-內白 Nội bạch : tiếng nói của kịch sĩ đứng sau sân khấu nói ra. 

-魚白 Ngư bạch : tinh dịch của cá. 

-剖白 Phẫu bạch : tự trình bầy lý lẽ để làm tỏ sự việc cho chính mình. 

-飛白 Phi bạch : cách viết đặc biệt, giữa nét có những vết trắng. 
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-漂白 Phiếu bạch  : dùng thuốc để tẩy mầu. 

-寫白字 Tả bạch tự : viết sai chữ. 

-鈦白 Thái bạch : titanium 

-慘白 Thảm bạch : thảm khốc, bi thảm tàn ác. 

-清白 Thanh bạch : trong trắng, đẹp cao quý. Chỉ cảnh nghèo nhƣng 

không vƣớng dơ bẩn, không thèm làm những sự không đáng làm . 

-蔥白 Thông bạch : xanh lợt. 

-蒼白 Thương bạch : tái, tái mét, xanh nhợt, trắng nhợt. 

 

-旁魄 Bàng bạc : rộng mênh mông. 

 

-扁柏 Biển bách : cây biển bách. Một thứ cây to, dùng để đóng đồ. 

-檜柏 Cối bách :cây cối bách cũng là thứ cây giồng làm cảnh, cùng 

nghĩa với chữ bách 迫. 

-側柏 Trắc bách : cây trắc bách lá nhỏ nhƣ kim, dùng để làm cảnh chơi 

và làm thuốc. 

 

-逼迫 Bức bách : ở vào chỗ hai bên nó đè ép không cựa đƣợc nữa.  

-彊迫 Cưỡng bách : dùng sức mạnh mà ép buộc. 

-脅迫 Hiếp bách : lấy oai đè ép bắt ngƣời khác phải theo. 

-窘迫 Quẫn bách : khốn quẫn, ngặt nghèo; sự cần kíp lắm. 

 

-珠箔 Châu bạc : bức rèm châu. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AF%AB
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AF%AB
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AD%97
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%8F%A0
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%8F%A0
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-冥箔 Minh bạc : giấy vàng để đốt cúng. 

 

- 淡泊 Đạm bạc : điềm tĩnh, lặng bặt. 

-停泊 Đình bạc : thuyền neo tại bến. Đậu, dừng, đình lƣu.  

 

-琥珀 Hổ phách : tên một loại ngọc rất đẹp do nhựa thông chảy ra chôn 

dƣới đất lâu năm hóa thành, làm đồ trang sức rất quý. 

 

-珠箔 Châu bạc : bức rèm châu. 

-金箔 Kim bạc : vàng thếp.  

 

-金鉑 Kim bạc : vàng lá, vàng nện ra từng lá mỏng dùng để thếp đồ. 

 

-羅唕 La tạo : dức lác rầm rĩ. 

-肥皁 Phì tạo : sà phòng. Tục quen viết là 皂. 

 

-旁魄 Bàng bạc : rộng mông mênh. 

-彭魄 Bành bạc : rộng lớn mênh mông. Cũng nhƣ chữ bang bạc ở trên. 

-動魄 Động phách : sợ hãi. 

-奪魄 Đoạt phách : mất vía, kinh sợ. Tinh thần mất hết sinh khí. 

-落魄 Lạc thác : bơ vơ, ngƣời thất nghiệp không nơi nƣơng tựa vậy.  

-褫魄 Sỉ phách : mất vía, hết cả hồn phách. 

-生魄 Sinh phách : mặt trăng ngày rằm.  

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%86%A5
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%86%A5
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B7%A1
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B7%A1
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%97%81
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%97%81
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-死魄 Tử phách : mặt trăng ngày mồng một. 

 

-漂泊 Phiêu bạc : ngụ hết ở chỗ nọ đến chỗ kia.  

 

-糟粕 Tao phách : cặn rƣợu, bã giả. Phàm cái gì không có tinh túy đều 

gọi là tao phách. 

 

-手帕 Thủ phách : cái khăn bịt trán, bây giờ dùng làm đồ đeo.  

 

-側柏 Trắc bách : cây trắc bách lá nhỏ nhƣ kim, dùng để làm cảnh chơi 

và làm thuốc. 

-松柏 Tùng bách (bá)  : cây tùng, cây bách (bá). 

 

 

俳  BÀI  : vui chơi,  pha trò, hài hƣớc. Vở hài kịch. Hí kịch 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-排 Bài : bày ra, bỏ đi, bài xích,chê bai; gạt ra; đuổi đi. Hàng lối, xếp 

thành hàng. Trung đội; xếp hàng. 

2-棑 Bài : một thứ bè đi trên nƣớc. Dùng gỗ hoặc tre ghép lại thành bè. 

Mái chèo. Mộc, thuẫn. 

 

 

Dị âm : 

 

-棑 Bái : một giống cây. 
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-悲 Bi : thƣơng xót; đau đớn, khóc mà không có nƣớc mắt. Ðau, khóc 

không có nƣớc mắt gọi là bi. Thƣơng xót, đạo Phật lấy từ bi làm tôn chỉ, 

nghĩa là thƣơng xót chúng sinh mà ra tay tế độ. 

-輩 Bối : bậc, lũ, bọn. Hàng xe, rặng xe. Ví, so sánh. 

-徘,俳 Bồi : xem chữ bồi hồi ở phần dƣới . 

-琲 Bội : Năm trăm hạt châu gọi là một bội, mƣời chuỗi hạt châu gọi là 

một bội. 

-裴 Bùi : họ Bùi. 

-靠 Kháo, khốc : nƣơng tựa, nƣơng tựa vào vật khác để đƣợc vững. Sát 

lại, nhích gần. 

-靡 Mĩ : lƣớt theo. Nhân thế nó đi mà lƣớt theo. Xa xỉ. Tốt đẹp 

-非 Phi : trái, không phải, sự vật gì có nghĩa nhất định, nếu không đúng 

hết đều gọi là phi. Lầm lỗi. Chê, hủy báng, chẳng phải, không. 

-扉 Phi : cánh cửa. 

-痱 Phi : một thứ bệnh trúng gió. 

-緋,绯 Phi : mầu đỏ; lụa đào, lụa đỏ. 

-霏 Phi : lả tả. 

-馡 Phi : thơm. 

-騑 Phi : con ngựa đóng kèm 2 bên. Xe tứ mã hai con ngựa ở trong gọi 

là phục, 2 con ở ngoài gọi là phi. 

-鯡 Phi : con cá lầm. 

-剕 Phí : hình phạt chặt cả 2 chân ngày xƣa ở Trung Quốc. 

-腓 Phì : bắp chân, bắp chuối (chân); đau, bệnh; lành. 
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-痱 Phỉ : nhọt nóng. 

-匪 Phỉ : chẳng phải. Tập làm sự bất chính. 

-屝 Phỉ : chiếc dép cỏ. 

-斐 Phỉ : văn vẻ. 

-棐 Phỉ : giúp.  

-榧 Phỉ : cây hạt rẻ. 

-菲 Phỉ : củ cải. 

-篚 Phỉ : cái thúng tròn có nắp. Sọt tre vuông có nắp. 

-蜚 Phỉ : một loại sâu ăn lúa. 

-誹 Phỉ : che. 

-翡 Phỉ : xem chữ phỉ thúy ở phần dƣới. 

-罪 Tội : tội lỗi, lỗi lầm, làm lầm.  

 

Từ  ghép : 

 

-俳句 Bài cú : thơ Haiku, một loại thơ đặc biệt của nƣớc Nhật. 

-俳諧 Bài hài : vui đùa, cƣời dỡn. 

-俳謔 Bài hước : khôi hài, đùa bỡn. 

-俳體 Bài thể : lối văn biền thể, chú trọng về âm luật và đối ngẫu. Lối 

văn du hí có nội dung khôi hài.  Tức bài hài thể 俳諧體. 

-俳優 Bài ưu : phƣờng chèo. Tuồng hoạt kê, tạp hí. Ngƣời diễn tuồng 

hoạt kê ngày xƣa. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BF%B3
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BF%B3
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%AB%94
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-排駁 Bài bác : chê bai và bỏ đi, có ý phản đối. 

-排版 Bài bản : sắp chữ. 

-排布 Bài bố : sắp xếp, lo việc. An bài bố trí. 

-排球 Bài cầu : bóng chuyền. 

-排骨 Bài cốt : xƣơng sƣờn. Gọi đùa ngƣời cao và gầy.  

 

-排他 Bài địa : độc quyền, độc đoán, độc chiếm. 

-排隊 Bài đội : đứng xếp hàng , trong quân đội. 

-排解 Bài giải : sắp xếp, gỡ rối công việc.  

-排行 Bài hàng : xếp hạng, xếp thứ. Nói về thứ tự trên dƣới của anh chị 

em trong nhà. 

-排陷 Bài hãm : hãm hại, sắp đặt để hại ngƣời khác. 

-排謔 Bài hước : dùng lời nói buồn cƣời để che bai, nhạo báng. 

-排抗 Bài kháng : chống đối. 

-排列 Bài liệt : bày xếp thành hàng. 

-排沫 Bài mạt : cái hàm thiếc ngựa. 

-排悶 Bài muộn : làm tiêu tan phiền muộn.  

-排偶 Bài ngẫu : bài văn theo thể đối ngẫu.  

-排外 Bài ngoại  : chê bai ngƣời nƣớc ngoài, chỉ cho ngƣời nƣớc mình 

là hay là đẹp. 
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-排衙 Bài nha : ngày xƣa, trƣớc khi thăng đƣờng, quan viên cho bày 

biện nghi trƣợng để đợi liêu thuộc ra mắt. 

-排放 Bài phóng : buông, thả, phóng ra. 

-排擠 Bài tễ : đuổi đi. 

-排錯 Bài thác : truy tìm lỗi lầm. 

-排設 Bài thiết : xếp đặt, bố trí. 

-排水 Bài thủy : xả nƣớc. 

-排泄 Bài tiết : tống ra, cho chảy ra. Chỉ việc tống các chất cặn bã ra 

khỏi thân thể. 

-排子車 Bài tử xa : xe ba gác. 

-排字 Bài tự : sắp chữ, sắp các chữ chì vào khuôn để in. 

-排置 Bài trí : sắp đặt, bày biện. 

-排除 Bài trừ : làm cho mất đi. 

-排場 Bài trường : cục diện, tình hình. Chỉ thân phận, hoàn cảnh. 

-排長 Bài trưởng : tên một cấp bậc chỉ huy trong quân đội Trung Quốc, 

đứng đầu một Bài. Trung đội trƣởng. 

-排出 Bài xuất : cất, bốc rỡ, loại, thải, thả, giảm bớt, miễn trừ, bãi 

chức, giải ngũ, phóng thích. 

-排斥 Bài xích : chê bai, đòi bỏ đi, trừ khử đi. 

 

-徘徊 Bồi hồi : dùng dằng, trần trừ, lƣỡng lự; đi đi lại lại, quanh co 

không tiến lên đƣợc. 
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-靡靡 Mĩ mĩ : đi lững thững. Phong tục bại hoại cũng gọi là mĩ mĩ. 

 

-非洲 Phi châu : châu Phi. 

-霏霏 Phi phi : tới tấp, tầm tã. 

-馡馡 Phi phi : thơm phức. 

-痱子 Phi tử : rôm sảy. 

-緋衣 Phi y : áo tăng bào mầu đỏ. 

 

-誹謗 Phỉ báng : chê bai, nói xấu, bêu riếu. 

 

-菲敬 Phỉ kính : kính dâng lễ mọn. 

-菲材 Phỉ tài : tài mọn. 

 

-菲禮 Phỉ lễ : lễ mọn. 

-蜚蠊 Phỉ liêm : con gián. 

-匪類 Phỉ loại : đồ bậy bạ. 

-斐然 Phỉ nhiên : văn hoa, văn vẻ, văn nhã. 

-翡翠 Phỉ thúy : chim trả.  

-痱子 Phi tử  : rôm sảy. 

-罪己詔 Tội kỷ chiếu : đó là các vua ngày xƣa ban chiếu tự nhận là có 

lỗi với dân. 
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-安排 An bài : bày yên (xắp đặt đâu vào đấy). 

-詆排 Để bài : ruồng đuổi. 

-後排 Hậu bài : hàng sau. 

-木排 Mộc bài : bè gỗ. 

-一排 Nhất bài : xếp thành một hàng dài. 

-前排 Tiền bài : hàng trƣớc. 

 

-丹扉 Đan phi : cửa son (cửa của vua, chúa). 

-柴扉 Sài phi : cửa phên (cửa nhà nghèo). 

 

-待罪 Đãi tội: làm quan tự nói nhún mình là tài không xứng ngôi vậy. 

-得罪 Đắc tội : làm bậy khiến cho ngƣời ta giận. 

-謝罪 Tạ tội : tự nhận lỗi do mình làm. 

 

-盜匪 Đạo phỉ : kẻ cƣớp. 

-土匪 Thổ phỉ : giặc cỏ, trộm cƣớp. 

 

-咖啡 Già phê : cà-phê. 

 

-後輩 Hậu bối : bọn sanh sau. 

-我輩 Ngã bối : lũ chúng ta. 

-若輩 Nhược bối : lũ chúng bay. 
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-前輩 Tiền bối : bậc trên trƣớc (lớn tuổi hơn). 

 

-嗎啡 Mạ phê : chất lấy ra ở thuốc phiện rất độc, morphine. 

-芳菲 Phương phỉ  : hƣơng thơm của hoa cỏ. 

-奢靡 Xa mĩ ,浮靡 phù mĩ : xa xỉ 

-依靠 Y kháo : nƣơng tựa vào ngƣời khác. 

 

 

板 Bản : tấm, tấm ván, mảnh mỏng. Cái bàn vả. Cái ván đánh 

phách, một thứ nhạc cụ để giữ nhịp lời hát. Đờ đẫn không hoạt 

động. Bản in sách. Cái ván đánh phách, một thứ âm nhạc dùng 

để đánh nhịp hát. Cái bàn vả. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-版 Bản : ván; chẻ gỗ ra từng miếng. Giấy tờ, sách vở, thƣ từ.   Tên 

tuổi. Cái hốt. Tám thƣớc là một bản.Cùng nghĩa với chữ bản板. 

2-扳 Bản : vịn, kéo, lật, nắm chặt lại. Cũng đọc là Ban. 

3-鈑 Bản : tấm kim loại. 

4-舨 Bản : xuồng, tam bản, thuyền nhỏ. 

5-昄 Bản : lớn lao rõ ràng. 

 

Biến  âm : 
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-扳 Ban, bán : kéo dẫn tới. Nắm chặt, lật. Níu kéo. Dùng tay mà nắm 

chặt vào chỗ nào hay lật cái gì cho ngửa mặt lên cũng gọi là ban. 

-叛 Bạn : chia lìa, phản bội, làm phản. Trái lại, không cùng lòng với 

mình nữa. 

 

Dị  âm : 

 

-反 Phản : trái, ngƣợc. Trở quay, chuyển biến. Làm trái lại. Cũng đọc là 

Phiên : xét lại 

-叛 Phán : sáng rực rỡ. 

-阪 Phản : sƣờn núi, dốc. Đƣờng nhỏ trên eo núi. 

-坂 Phản : sƣờn núi, dốc núi. 

-販 Phiến, phán : buôn bán; mua rẻ bán mắc. 

 

Từ  ghép: 

 

-板鴨 Bản áp : vịt ƣớp muối hình tấm, hong khô. 

-板板 Bản bản : dở dáo, trái lẽ, phản đạo lý. Chắc chắn, nhất định, 

không xê xích gì đƣợc. 

-板壁 Bản bích : vách tƣờng bằng ván. 

-板皮 Bản bì : tấm ván bên ngoài (bìa) của cây gỗ xẻ ra. 

-板正 Bản chính : vuông vắn ngay ngắn. 

-板鼓 Bản cổ : cái trống con ngày xƣa dùng để báo giờ.  

-扳機 Ban cơ : khuy bấm, cò súng, cái bấm có lò so. 
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-板极 Bản cực : điện cực. 

-板油 Bản du : mỡ lá. 

-板輿 Bản dư : tên loại xe dành riêng cho vợ cái quan to thời xƣa đi. 

-板蕩 Bản đãng : nƣớc hỗn loạn không có luật lệ. 

-板凳 Bản đắng : cái ghế ngồi bằng gỗ. 

-板結 Bản kết : kết rắn lại. 

-板橋 Bản kiều : cầu gỗ, cầu làm bằng ván. 

-板栗 Bản lật : hạt rẻ. 

-板瓦 Bản ngõa : ngói tam, ngói bản. 

-板牙 Bản nha : răng hàm. Dao tiện ren. 

-板眼 Bản nhãn : tiết tấu trong ca khúc; chỉ chung các lớp lang trong 

vở tuồng hay vở kịch. 

-板兒 Bản nhi : tiền, tiếng lóng chỉ tiền bạc. 

-板屋 Bản ốc : nhà gỗ, nhà cây, nhà làm ván gỗ. 

-板斧 Bản phủ : cái dìu lớn. 

-板官 Bản quan : tờ chiếu của vua ban chức cho quan. 

-板規 Bản quy : khuôn mẫu, plate gauge. 

-扳手 Ban thủ : cái mỏ-lét (wrench, spanner). 

-板書 Bản thư  : viết trên bảng. 

-板式 Bản thức : kiểu nhịp trong làn điệu hát. 

-板滯 Bản trệ : trì trệ, cứng đơ. 
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-板刷 Bản xoát : bàn chải. 

 

-版版 Bản bản : trái ngƣợc. 

-版本 Bản bản : bản in, sách in. 

-版本 Bản bổn :  sách in, xuất bản, edition. 

-版職 Bản chức : chỉ chức vụ không có thực quyền, hƣ vị, chỉ có tên 

trong sổ sách mà thôi, tức chức hàm.  

-版面 Bản diện : mặt trang, trang in. 

-版圖 Bản đồ : bản đồ kê khai số dân và đất đai. Tấm hình vẽ địa đồ đất 

đai. 

-叛渙 Bạn hoán : làm phản loạn. 

-版畫 Bản họa : tranh khắc trên bản đồng, kẽm, gỗ . . . 

-版刻 Bản khắc : bản in khắc trên gỗ, đồng, kẽm . . . 

-版權,(权) Bản quyền : quyền sở hữu về cuốn sách. Ngƣời sáng tác 

giữ quyền lợi trong các tác phẩm của mình đã in ra. 

-版曹 Bản tào : Bộ hộ coi giữ về tên tuổi, quê quá n của nhân dân nên 

Bản Tào là tên gọi khác của Bộ Hộ 

-版授 Bản thụ : trao cho trên sổ sách, tức là phong chức hàm, chỉ có hƣ 

danh, hƣ vị, không có thực quyền. 

-版次 Bản thứ : lần xuất bản. 

-版式 Bản thức : bản mẫu trang in. 

-版稅 Bản thuế : nhuận bút; tiền thù lao mà nhà xuất bản, hay chủ báo 

trả cho tác giả. 
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-版築 Bản trúc : đắp tƣờng nhà.  

-版謁 Bản yết : chỉ một ông quan lúc xin gặp một ông quan khác. 

-叛渙 Bạn hoán : làm phản loạn. 

 

-攤販 Ban phiến : ngƣời bày hàng bán bên đƣờng, ngƣời buôn bán nhỏ. 

 

-改版 Cải bản : bản đã sửa lỗi. 

-紙版 Chỉ bản : khuôn làm giấy in ngày xƣa. 

-盜版 Đạo bản : xuất bản sách không có sự chấp thuận của tác giả. 

-頭版 Đầu bản : trang nhất của các báo hàng ngày. 

-底版 Để bản : bản âm của phim ảnh. 

-停版 Đình bản : ngừng xuất bản. 

-圖版 Đồ bản : bản in có hình chụp, bản đồ, hay tranh vẽ. 

-凸版 Đột bản : khuôn chữ nổi dùng trong việc ấn loát. 

-膠版 Giao bản : bản in chụp (offset plate) 

-活版 Hoạt bản : bản in từng trang. Typography, letterpress. 

-澆版 Kiêu bản : bản đúc. 

-初版 Sơ bản : bản in lần đầu. 

-再 版 Tái bản : bản in lại hoặc sửa chữa tu đính và xuất bản lần thứ hai, 

thứ 3  .  .  . 

-鋅版 Tân bản : bản kẽm. 

-手版 Thủ bản : bản khai lý lịch trình với quan trên. 
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-修版 Tu bản : sửa phim ảnh. 

-續版 Tục bản : sách, báo in tiếp nối lần trƣớc. 

-絕版 Tuyệt bản : bản in đã hết, đã mất hoàn toàn. 

 

-販布 Phiến bố : buôn vải. 

-販米 Phiến mễ : buôn gạo. 

 

- 板眼 Bản nhãn : tiết nhịp. 

-砧板 Châm bản : cái thớt. 

-詔板 Chiếu bản : tờ chiếu. 

-古板 Cổ bản : cổ lỗ ngớ ngẩn chẳng biết gì, vô dụng. Không linh hoạt. 

Cố chấp, thủ cựu, không hợp thời. 

-鋼板 Cương bản : tấm thép. 

-譯板 Dịch bản : bản in lại, bản khắc lại. 

-銅板 Đồng bản : lá đồng. 

-甲板 Giáp bản : ván cầu. 

-黑板 Hắc bản : bảng đen. 

-快板 Khoái bản : nhịp nhanh. 

-老板 Lão bản : ngƣời chủ. 

-慢板 Mạn bản : nhịp chậm. 

-木板 Mộc bản : tấm ván. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9D%BF
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9D%BF
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BF%AB
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BF%AB
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%80%81
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%80%81
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%85%A2
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%85%A2
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-呆板 Ngốc bả , ngai bản: dại si, đần độn, ngớ ngẩn; ngu ngốc chẳng 

biết gì. 

-原板 Nguyên bản : bản gốc, bản chánh. 

-翻板 Phiên bản : bản in lại; bản khắc lại trên gỗ (lối in ấn ngày xƣa). 

-鋪板 Phô bản : ván lót giƣờng. 

-舢板 San bản : thuyền nhỏ. 

-三板 Tam bản : thuyền nhỏ, ghép bằng ba tấm ván. 

-身板 Thân bản : thân thể. 

-手板 Thủ bản : cái hốt. 

-出板 Xuất bản : nhà in sách. 

 

-快板兒 Khoái bản nhi : vè, hát vè. 

 

-水果販 Thủy quả phiến : cửa hàng bán hoa quả. 

 -小販 Tiểu phiến  : kẻ buôn thúng bán mẹt. 

 

 

半 BÁN  : một nửa, chia đôi một vật ra. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

-絆 Bán : cùm ngựa; dây buộc ngựa; làm mất tự do, ngăn trở . 

 

Biến âm : 

 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%88%A2
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%88%A2
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-胖 Bàn : béo, mập. Thƣ thái.  

-柈 Bàn : Cái mâm. Cái chậu tắm rửa Cũng nhƣ chữ bàn 盤 

-伴 Bạn : bạn, ngƣời chơi với mình. 

-畔 Bạn : bờ ruộng, ven nƣớc. Trái, phản bạn.  Lìa 

-拌 Bạn : quấy đều. 

-姅 Bạn : đồ dơ của đàn bà. 

-靽 Bát : dây cƣơng phía sau. 

 

Dị  âm : 

 

-拌 Phan : vứt bỏ. 

-胖 Phán : một nửa mình muông sinh. Thịt bên xƣơng sƣờn. 

-泮 Phán : chia, tan. Họ Phán. 

-畔 Phán : bờ ruộng. 

-胖 Phàn : mập, mập ú 

 

Từ ghép : 

 

-半影 Bán ảnh : bóng sáng lù mù, không rõ.  

 

-半音 Bán âm : nửa âm. Semitones. 

-半白(百) Bán bạch : năm mƣơi tuổi. 

-半輩子 Bán bối tử : nửa đời ngƣời. 
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-半斤 Bán cân : nửa cân. 

-半球 Bán cầu : Phân nửa trái đất. Một nửa hình cầu. Hemisphere. 

-半職 Bán chức : việc làm bán thời gian. 

-半工 Bán công : làm nửa ngày. 

-半夜 Bán dạ : nửa đêm. 

-半面 Bán diện : nhìn một bên, nhìn nghiêng. Profile. 

-半打 Bán đả : nửa tá. 

-半島 Bán đảo : vùng đất nhô hẳn ra biển, nhƣng còn dính một phần 

với đất liền. 

-半點 Bán điểm : nửa chấm, phần cực nhỏ. 

-半弔子 Bán điếu tử : ngƣời học dở dang, không thành nghề. 

-半途 Bán đồ : nửa đƣờng, giữa chừng. 

-半價 Bán giá : nửa giá. 

-半夏 Bán hạ : tên loại cây (pinelta ternata), rễ dùng làm vị thuốc. 

-半環 Bán hoàn : nửa vòng. 

-半餉 Bán hướng : một lúc . 

-半開 Bán khai : mở một nửa, chƣa đƣợc mở mang hoàn toàn, còn 

chậm tiến. 

-半徑 Bán kính : nửa đƣờng kính, đoạn nối từ tâm vòng tròn tới vòng 

tròn. 

-半旗 Bán kỳ : phân nửa cột cờ. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8D%8A
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8D%8A
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8D%8A
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8D%8A
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-半拉 Bán lạp : bẻ đôi, bẻ phân nửa. 

-半路 Bán lộ : nửa đƣờng. 

-半月 Bán nguyệt : nửa mặt trăng, nửa vòng tròn. Thời gian nửa tháng 

(15 ngày) 

-半日 Bán nhật: nửa ngày, một buổi. 

-半年 Bán niên : nửa năm. 

-半票 Bán phiếu : nửa vé, vé nửa tiền. 

-半山腰 Bán san yêu : lƣng chừng núi. 

-半産 Bán sản : đẻ non, sinh thiếu tháng. 

-半床 Bán sàng : nửa giƣờng, đàn ông chƣa vợ, chỉ nằm có nửa 

giƣờng. 

-半生 Bán sinh : nửa cuộc đời. 

-半載 Bán tải : nửa sức chở, chở phân nửa. 

-半成品 Bán thành phẩm : phẩm vật làm chƣa xong hoàn toàn. 

-半世 Bán thế : nửa đời. 

-半天 Bán thiên : nửa ngày, buổi. Hồi lâu, mãi. 

-半晌 Bán thưởng : một lát, một lúc. 

-半仙 Bán tiên : tiên một nửa. Các ngƣời làm nghề bói toán thƣờng tự 

xƣng với ý có tài kinh nghiệm gần bằng nửa bậc tiên. 

-半信半疑 Bán tín bán nghi : nửa tin nửa ngờ. 

-半截 Bán triệt : một nửa, phân nửa. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8D%8A
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8D%8A
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%85%B0
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8D%8A
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8D%8A
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%93%81
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-半袖 Bán tụ : nửa tay áo. 

-半子 Bán tử : con rể (nhƣ một nửa con ruột). 

-半齋 Bán trai : ăn chay bữa trƣa. 

-半場 Bán trường : phân nửa cuộc chơi. 

-半除 Bán trừ : tên loại áo ngắn tay. 

-半臂 Bán tý : nửa cánh tay, tức cái áo ngắn tay. 

-半襪 Bán vạt : tên gọi loại quần cụt, quần đùi, quần ống ngắn. 

-半圓 Bán viên : nửa vòng tròn. 

-半依 Bán y : áo yếm, lót ngực của phụ nữ. 

 

-伴婆 Bạn bà : ngƣời đàn bà lớn tuổi đi theo canh chừng những cô gái 

ở chỗ đông ngƣời. 

-伴讀 Bạn độc : bạn cùng học. 

-伴當 Bạn đương : ngƣời đầy tớ theo hầu. 

-伴婚 Bạn hôn : chế độ kết hôn tự do, không ràng buộc bởi pháp lý, vợ 

chồng coi nhau nhƣ bạn, không buộc phải chung thủy. 

-伴良 Bạn lang : bạn của chàng rể, phụ rể. 

-伴侶 Bạn lữ : chỉ chung bè bạn. 

-伴娘 Bạn nương : cô phù dâu, cô dâu phụ. 

-伴奏 Bạn tấu : đánh đàn theo, hoặc hát theo để phụ họa cho một nhạc 

khì chính hoặc một giọng hát chính. 

-伴食 Bạn thực  : ngồi tiếp ăn uống. 
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-伴隨 Bạn tùy : ngƣời đi theo. 

 

-姅變 Bạn biến : kinh nguyệt của phụ nữ. 

 

-拌種 Bạn chủng : trộn hạt giống với thuốc sát trùng, hay thuốc diệt 

khuẩn, hoặc với thuốc kích thích. 

-拌嘴 Bạn chủy : cãi nhau, cãi vã. 

-拌和 Bạn hòa : trộn đều, khuấy trộn. 

 

-拌命 Phan mệnh : bỏ liều mạng ngƣời. 

 

-絆脚 Bán cước : làm ngƣời khác vấp té. 

-絆倒 Bán đảo :  vấp ngã, trƣợt ngã. 

-絆住 Bán trụ : buộc chân, làm mất tự do, ngăn trở ngƣời ta không làm 

đƣợc gì. 

 

-胖子 Bàn tử : ngƣời mập phì.  

 

-折半 Chiết bán : chia đôi, xẻ đôi. 

-強半 Cường bán : quá nửa.  

-夜半 Dạ bán : nửa đêm. 

 

-陪伴 Bồi bạn : bạn đi theo hộ tống, giúp đỡ. 

-遊伴 Du bạn : bạn đi du lịch chung. 
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-搭伴 Đáp bạn : đi chung đƣờng. Travel together. 

-同伴 Đồng bạn : bạn đồng hành, ngƣời cùng ăn với mình. 

-結伴 Kết bạn : kết bạn với nhau. Go with. 

-夥伴 Khỏa bạn : bạn đồng hội. Partner. 

-旅伴 Lữ bạn : bạn đồng hành. Fellow traveller. 

-就伴 Tựu bạn : cùng đi chung. Travel together, accompany somebody 

on a journey. 

-舞伴 Vũ bạn : ngƣời cùng khiêu vũ với mình. 

 

-枕畔 Chẩm bạn  : bên gối. 

 

-折半 Chiết bán : bẻ đôi. 

-多半 Đa bán : đại đa số, phần lớn. 

-大半 Đại bán : già nửa, quá nửa, đa số. 

-一半 Nhất bán : một nửa. 

 

-入泮 Nhập phán : thi đỗ tú tài thời xƣa. 

 

-拌命 Phan mệnh : bỏ liều mạng ngƣời. 

-肥胖 Phì bàn : béo mập. 

 

 

旁 BÀNG: ở gần, bên cạnh, gần gũi, một bên, giúp đỡ, phò trợ.  

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%80
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%80
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Đồng âm khác nghĩa : 
 

1-傍 Bàng : bên, cạnh, gần, sắp. Khác biệt. Họ Bàng. 

2-磅 Bàng : đá rơi lộp cộp, tiếng các tảng đá lớn từ cao đổ xuống. 

3-鎊 Bàng : cái nạo, một đồ dùng làm đồ xƣơng sừng.  

4-滂 Bàng : nƣớc lớn; mƣa đổ trút nƣớc mênh mông. 

5-膀 Bàng : sƣờn, hai bên sƣờn; bả vai trên cánh tay, vai; cánh chim; 

bọng đái. 

6-螃 Bàng : xem chữ bàng kì, bàng giải ở dƣới. 

7-蒡 Bàng : tên một loại tre có chất độc, ngƣời xƣa thƣờng dùng để đâm 

hổ báo. 

8-鳑 Bàng : cá diếc, cá mè. 

9-徬 Bàng : nƣơng dựa, dùng thông với chữ bàng 傍. Dùng nhƣ chữ 

bàng 彷 

 

Biến âm : 

 

-搒 Bang : đánh đòn. 

-嗙Bang : tiếng quát tháo, la to. 

-旁Banh : xem chữ banh banh ở dƣới. 

-謗 Báng : nói xấu, chê bai, báng bổ. 

 -傍 Bàng : Bên cạnh, cũng nhƣ chữ bàng 旁.  
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-磅 Bàng  : Ðá rơi lộp cộp.  

-鎊 Bàng  : Cái nạo, một đồ dùng làm đồ xƣơng sừng.  

-蒡 Bành : cái lồng, cái giỏ tre. Đánh bằng roi, bằng gậy. 

-膀Bảng : phồng lên, lồi lên; sƣng lên.  

-牓 Bảng : cái bảng. Yết thị. 

-蒡 Bảng : xem chữ ngưu bảng ở dƣới. 

-榜 Bảng : cái bảng, danh sách, công văn, chèo thuyền lên; đánh. Mái 

chèo. Tấm gỗ. Đánh, đập. 

-鎊,磅 Bảng : đồng bảng Anh (pound). Tên số cân của nƣớc Anh Mỹ 

(tiếng Anh 'pound'). Có hai thứ cân, cân thƣờng thì mỗi bảng là 12 lạng 

1 đồng 6 phân, cân quân bình thì mỗi bảng là 10 lạng Tàu. 

-搒 Bãng : đẩy thuyền lên. 

-嗙 Bảnh : khoác lác, nói phét, khoe mình. 

-傍,旁 Bạng : nƣơng tựa, phụ thuộc;  xem chữ y bạng ở dƣới. 

-徬 Bạng : Nƣơng tựa, cũng nhƣ chữ bàng 傍. Cùng nghĩa với chữ 

bàng 彷. 

 

Từ ghép: 

 

-旁薄 Bàng bạc : rộng lớn có khắp nơi, bát ngát mông mênh. Cũng viết 

bàng bạc 旁礡, 滂薄, bàng bạc 磅礴, bàng bạc 旁魄. 

-旁白 Bàng bái :lời bộc bạch của diễn viên với khán giả. 

-旁牌 Bàng bài : tấm lá chắn, chống đỡ gƣơm giáo. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%BB%82
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%BB%82
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A3%85
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A3%85
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%97%81
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%97%81
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-旁旁 Banh banh : rong ruổi, dong duổi không ngừng; sa sả. 

-旁支 Bàng chi : chi họ khác. 

-旁注 Bàng chú : lời giải nghĩa ở bên cạnh, chú thích bằng chữ nhỏ bên 

cạnh chính văn. 

-旁緣 Bạng duyến : liên kết, nƣơng tựa lẫn nhau.  

-旁行 Bàng hành : phổ biến lƣu hành khắp nơi. Viết chữ theo hàng 

ngang. 

-旁羅 Bàng la : phổ biến khắp nơi. Giăng mắc khắp nơi. 

-旁路 Bàng lộ : một lối mới nối 2 khúc của lối cũ.(to bypass) 

-旁午 Bàng ngọ : gần trƣa. 

-旁人 Bàng nhân : ngƣời ngoài cuộc, ngƣời bên ngoài. 

-旁觀 Bàng quan : đứng bên cạnh, ngƣời ngoài cuộc. 

-旁妻 Bàng thê : nàng hầu, thiếp, trắc thất. 

-旁聽 Bàng thính : ngồi một bên mà nghe, không đƣợc góp ý kiến, 

không đƣợc nhìn nhận là chính thức. 

-旁通 Bàng thông : hiểu thật rõ. 

-旁坐 Bàng tọa : một ngƣời làm tội làm liên lụy đến ngƣời thân; bị tội 

lây, vì liên hệ với ngƣời gây tội mà cũng bị bắt. 

 

-滂沛(湃) Bàng bái : mƣa rào, mƣa đổ nhƣ trút; nƣớc cuộn trào; vẻ 

mƣa thật lớn; sóng nƣớc mênh mông. Cũng đọc là Bàng phái. 

-滂滂 Bàng bàng : dạng nƣớc chẩy xiết. 

-滂孛 Bàng bột : nƣớc bị cản mà chẩy vọt lên; vẻ giận dữ, phẫn uất. 
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-滂及 Bàng cập : nhân tiện đề dập đến. 

-滂洋 Bàng dương : rộng lớn, mênh mông. 

-滂沱 Bàng đà : mƣa giàn giụa, mƣa chan hòa, mƣa thật lớn xối xả; 

khóc nƣớc mắt giàn giụa. 

-滂浩 Bàng hạo : rộng lớn mênh mông. 

-滂沛 Bàng phái : nƣớc chảy mênh mông. Hình dung máu chảy lai 

láng. 

-滂湃 Bàng phái : thế nƣớc lớn mạnh, tiếng sóng nƣớc đập vào nhau. 

-滂費 Bàng phí : tiếng sóng nƣớc sôi réo. 

-滂鼻 Bàng tỵ : mƣa thật lớn, nƣớc mƣa tràn trề, nƣớc chẩy xiết. Nhiều, 

hƣng thịnh. Vẻ đông. 

 

-榜榜 Bàng bàng : bận rộn vất vả, bận rộn nhiều việc. 

-榜歌 Bảng ca : bài hát của ngƣời chèo thuyền. 

-榜樣 Bảng dạng : kiểu mẫu, gƣơng mẫu; tấm gƣơng. 

-榜偟, 旁皇 Bàng hoàng : hoang mang, rung động trong lòng. 

-榜掠 Bảng lược : có tội bị đánh bằng trƣợng.  

-榜眼 Bảng nhãn : danh hiệu chỉ ngƣời đậu thứ nhì trong đệ nhất giáp 

của kỳ thi Đình (sau Trạng nguyên) 

-榜人 Bảng nhân: lái đò. 

-榜女 Bảng nữ : ngƣời con gái chèo thuyền, tức cô lái đò. 

-榜觀, 旁觀 Bàng quan : đứng ở một bên mà coi, chỉ ngƣời ngoài 

cuộc. 
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-榜妻 Bàng thê : ngƣời vợ ở một bên, chỉ ngƣời vợ bé, thiếp. 

-榜視 Bảng thị : dán hoặc viết lên bảng cho mọi ngƣời thấy. 

-榜首 Bảng thủ : bảng ghi theo thứ tự những ngƣời có chức tƣớc lớn từ 

trên xuống thấp. 

-榜文 Bảng văn : cáo thị, bảng yết cáo. 

 

- 鰟鮍 Bàng bì  : cá diếc. 

 

-螃蟹 Bàng giải : con cáy, một loại cua mình dẹp, càng nhỏ, chân dẹp 

có lông. 

-傍徨 Bàng hoàng : hoang mang quanh quẩn. 

-傍午 Bàng ngọ : gần trƣa. 

-傍觀 Bàng quan : đứng ngoài cuộc quan sát. 

-傍妻 Bàng thê : ngƣời vợ ở bên cạnh, không phải vợ chính, tức vợ lẽ. 

-傍(旁)晚 Bàng vãn : gần chiều tối, sắp tối; chạng vạng tối, nhá nhem 

tối. 

 

-螃蟹 Bàng giải : con cua. 

-螃蜞 Bàng kì : con cáy.  

-謗木 Báng mộc : đời Nghiêu, Thuấn, cho treo tấm bảng gỗ trƣớc triều 

đình, dân có điều gì chê trách nhà vua thì cứ tới viết vào đó. 

-謗書 Báng thư : lá thƣ nói điều xấu của ngƣời khác. Công kích, chê 

bai sách của ngƣời khác. 

 

http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=9C1F%209B8D&Traditional=ON&Simplified=ON
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-膀魄 Bàng phách : rộng lớn có khắp nơi. 

-膀胱 Bàng quang : bong bóng, bọng đái. 

-膀臂 Bàng tí : cánh tay; ngƣời giúp việc đáng tin cậy; cánh tay mặt, 

chỉ ngƣời phụ tá đắc lực đáng tin cậy. 

-膀子 Bàng tử : cánh tay; cánh chim. 

 

-磅秤 Bàng xứng : cái cân bàn. 

 

-英鎊 Anh bảng : dịch âm "pound", đơn vị tiền tệ của nƣớc Anh. 

 

-乙榜 Ất bảng : tức là ất khoa 乙科. Tên một khoa thi thời xƣa. Đời 

Hán, đậu khoa này đƣợc bổ làm chức thuộc quan xá nhân 舍人 của thái 

tử. Đời Minh, đời Thanh gọi cử nhân là ất khoa 乙科 

-背榜 Bối bảng : trong thời khoa cử, ngƣời thi đậu đứng cuối bảng gọi 

là bối bảng 背榜. 

-紅榜 Hồng bảng : bảng danh dự. 

-副榜 Phó bảng : chỉ ngƣời thi hƣơng thi hội (thời đại khoa cử) đậu 

dƣới hạng chánh bảng.  

-標榜 Tiêu bảng : phô trƣơng, khoe khoang. 

-出榜 Xuất bảng : bảng ghi tên những ngƣời trúng tuyển. 

 

-弔膀子 Điếu bàng tử : trai gái tán tỉnh, gạ gẫm nhau. 

-肩膀 Kiên bàng : vai, bắp vai. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B9%99
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-翅膀 Sí bàng : lông cánh (chim, côn trùng). 

-臂膀 Tí bàng : cánh tay. 

-翅膀 Tí bàng : cánh. 

 

-牛蒡 Ngưu bảng : cỏ ngƣu bảng, hạt dùng làm thuốc. 

-依傍 Y bạng : nƣơng tựa. 

 

-樿旁 Thiện bàng : quan tài. 

 

 

彭    BÀNH  : họ ngƣời; tên đất; hƣng thịnh, to lớn, tràn ngập. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-澎 Bành : nƣớc mênh mông; nƣớc bắn tung lên. 

2- 膨 Bành : bụng phệ; trƣơng lên, nở ra, phồng lên. 

3-蟛 Bành : xem chử bành kì ở dƣới. 

4-嘭 Bành : từ tƣợng thanh, tiếng đập thình thình. 

 

 

Biến âm : 

 

-彭 Banh : xem chữ banh banh ở dƣới. 

-彭 Bang : xem chữ  bang bang ở dƣới. 

-彭 Bàng : xem chữ bàng hanh ở dƣới. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%BF%85
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%BF%85
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Từ  ghép : 

 

-彭彭 Bang bang : lúc nhúc, chen chúc. 

-彭亨 Bàng hanh : ràn rụa; đầy rẫy. 

-彭魄 Bành bạc : rộng lớn mênh mông.  

 

-膨大 Bành đại : phình ra, to ra; trƣớng to; phồng lên . 

-膨亨 Bành hanh : phình ra, trƣơng lên. 

-膨脝 Bành hanh : phù to ra. 

-膨漲, 膨脹, 彭漲 Bành trướng : mở rộng liên tục. 

 

-蟛蜞 Bành kì : con cáy. 

 

-澎湃 Bành phái : nƣớc mông mênh. 

-澎湃 Bành bái  : sóng nƣớc bắn tung dữ, nƣớc dâng lớn. 

-澎汃 Bành bát : tiếng nƣớc chẩy xiết. 

-澎澌 Bành ti : tiếng sóng vỗ. 

-澎濞 Bành tỵ : nƣớc vọt lên. 

 

 

包   BAO  : bọc lại, cái bao bọc đồ; dung nạp; bao dong; gộp tất 

cả mọi việc. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=81A8%20811D&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&Word=bành%20hanh&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=81A8%206F32&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=81A8%208139&Traditional=ON&Simplified=ON
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BD%AD
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BD%AD
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&Word=bành%20trướng&Traditional=ON&Simplified=ON
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1-苞 Bao : cỏ bao; đài hoa; cỏ mọc thành từng bụi. 

2-鉋 Bao : cái bào để bào gỗ. 

3-枹 Bao : cây bao; một thứ cây to dùng làm củi đun. 

4- 笣 Bao : Một giống tre, măng nó mọc mùa đông.  
 

Biến âm : 

 

-刨 Bào : giẫy, cuốc, bới, đào, cào, khoét. Trừ khử. Bào vụn, nạo vụn. 

-孢 Bào : xem chữ bào tử ở dƣới. 

-抱 Bào : vất đi.  

-咆 Bào : gầm,thét, tiếng thú gầm.  

-庖 Bào : bồi, bếp. Nhà bếp. Nấu nƣớng. 

-匏 Bào : quả bầu. 

-泡 Bào : phồng, mềm sốp. Ngâm nƣớc. 

-炰 Bào : nƣớng. 

-胞 Bào : cái màng bao bọc đứa bé trong bụng mẹ, cái bào thai. 

-炮 Bào : nƣớng, xào .  

-麅 Bào : con bào. Một giống thú thuộc họ nai. Ngƣời xƣa dùng da nó 

làm mui xe. 

-鮑 Bào : một thứ cá có mai. Cá ƣớp có mùi tanh thối 

-跑 Bào : chạy mau, đi thật mau, rảo bƣớc; chân trƣớc của thú đào đất. 

-鞄 Bào : da đã thuộc mềm; ngƣời thợ thuộc da. 

javascript:animation('7b23');
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-袍 Bào : áo dài; vạt áo trƣớc. Áo dài chấm gót 

-爮 Bào : vót, nạo. 

-颮 Bào : gió lốc, gió dữ. 

-齁 Bào : nhọt, mụn nổi trên mặt. 

-狍 Bào : xem chữ bào hào ở dƣới. 

-軳 Bào : ngang ra. Xoay ngang. Ngang trái. 

-鮑 Bão : Họ ngƣời (Bão Thúc Nha) 

-飽 Bão : no, ăn no.  

-抱 Bão : ôm ấp, bế, bồng. Giữ không để mất. Gà ấp trứng. 

 

Dị âm : 

 

-鞄 Bạc : thợ thuộc da. 

-雹 Bạc  : mƣa đá. 

-齁 Câu : ngáy. 

-蒟 Củ : xem chữ củ nhược, củ tương ở dƣới. 

-泡 Phao : bọt nổi trên mặt nƣớc. 

-皰 Pháo : phỏng da, mụn nhọt nƣớc nổi trên chân tay. 

-炮 Pháo : vũ khí của quân đội, súng bắn đại pháo. Cái pháo làm bằng 

trúc hay bằng giấy trong có thuốc nổ. 

-砲 Pháo : cách viết khác của chữ pháo 礟, máy bắn đá thời cổ. 

-枹 Phu  : cái dùi trống, đời xƣa dùng trống để làm hiệu tiến binh. 
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Từ  ghép : 

 

-包皮 Bao bì : phần da bọc quy đầu đàn ông. (prépuce) 

-包辫 Bao biện : nắm hết công việc mà làm một mình. 

-包賠 Bao bồi : đền bù lại tất cả. 

-包公 Bao công : Bao Chửng, làm quan đời nhà Tống, nổi tiếng về việc 

xử án. 

-包工 Bao công : ngƣời thầu, lãnh hết công việc rồi chia lại cho ngƣời 

khác làm mà kiếm lời. 

-包舉 Bao cử : gồm tóm tất cả. 

-包容 Bao dung : gồm chứa tất cả, chỉ tính tình hào phóng, độ lƣợng. 

-包用 Bao dụng : đoan chắc dùng đƣợc. 

-包含 Bao hàm : gồm chứa. Chứa đựng bên trong. 

-包 巟 Bao hoang : chứa đựng hết mọi vật; chỉ tấm lòng rộng rãi. 

-包羅 Bao la : gồm tóm tất cả. Ta hiểu là rộng lớn. 

-包攬 Bao lãm : nhận hết công việc của ngƣời khác mà làm. 

-包裏 Bao lý : rộng rãi gồm chứa nhiều, nói về tấm lòng quảng đại. Đồ 

bọc ngoài, chỉ chung các loại bao, túi, hộp. 

-包飰 Bao phạn : ăn cơm trọ. 

-包伏 Bao phục : bọc quần áo, bao đựng quần áo. 

-包管 Bao quản : gồm tóm trông coi. 

-包括 Bao quát : gồm, bao gồm. 



143 

 

-包橘 Bao quất : tên một loại cây chanh, trái nhiều nƣớc. 

-包抄 Bao sao : đi tắt mà đón đƣờng (tiếng quân sự). 

-包作 Bao tác : nhận hết việc mà làm. 

-包藏 Bao tàng : gói kín, giấu kín. 

-包庇 Bao tí : che chở, che đậy. 

-包子 Bao tử : cái bánh bao. Cái gói đựng tiền thƣởng, tiền cho. 

-包車 Bao xa : bao xe, xe đặt thuê riêng. 

-包圍 Bao vi : vây kính chung quanh, nhƣ gói lại, bọc lại. 

 

-泡影 Bào ảnh : bọt nƣớc và cái bóng đều là những cái không có thật, 

sự giả tạo của sự vật. 

-泡泡 Bào bào : tiếng nƣớc chảy vọt ra. 

-泡製 Bào chế : quá trình dùng nguyên liệu dƣợc thảo chế thành thuốc. 

 

-咆勃 Bào bột : gầm thét một cách giận dữ. 

-咆哮 Bào hao : gầm hét, gầm ghè. Tiếng thú dữ gầm rống, dáng ngƣời 

giận dữ. 

-咆咻 Bào hưu : nghĩa nhƣ bào hao. 

 

-炮格 Bào cách : một hình phạt tàn nhẫn, dã man của vua Trụ đặt ra, 

gồm một ống đồng đặt trên lửa rồi bắt kẻ có tội đi trên đó khi bị nóng 

quá không chịu nổi sẽ rơi xuống đống lửa ở dƣới. 
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-炮製 Bào chế : thuốc sao không để cho cháy mất nguyên tính. Chế 

thuốc uống, bỏ tạp chất làm ra thuốc chữa bệnh. 

 

-庖正 Bào chính : chức quan coi việc nấu nƣớng cho nhà vua. 

-庖代 Bào đại : thay ngƣời khác vào làm. 

-庖丁 Bào đinh : bồi bếp. Ngƣời làm việc nhà bếp. 

-庖人 Bào nhân : đầu bếp, ngƣời nấu bếp. 

 

-胞弟 Bào đệ : em trai ruột. 

-胞兄 Bào huynh : anh trai ruột. 

-胞妹 Bào muội : em gái ruột. 

-胞人 Bào nhân : ngƣời làm bếp, đầu bếp. 

-胞胎 Bào thai : đứa trẻ còn ở trong bọc, trong bụng mẹ. 

-胞姊 Bào tỷ : chị gái ruột. 

-胞衣 Bào y : cái nhau của trẻ, còn gọi là thai bàn; cái màng bọc ngoài 

thai nhi. 

 

-飽德 Bão đức : đƣợc đội ơn đức nhiều. 

-飽學 Bão học : học đầy đủ, học rộng. 

 

-狍鴞 Bào hào : tên một loại thú kỳ dị. Theo Sơn hải kinh thì loài thú 

này thân dê, mặt ngƣời, móng nhƣ móng tay ngƣời, răng cọp, mắt lại 

mọc ở dƣới nách, tiếng kêu nhƣ tiếng trẻ con khóc. 
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-匏繫 Bào hệ : quả bầu treo không; kẻ sĩ không đƣợc dùng. 

 

-炮格 Bào cách : hình phạt thảm khốc của vua Trụ, bắt tội nhân đi trên 

cột sắt, phỏng chân ngã xuống đống lửa, bị nƣớng chết. 

-炮製 Bào chế : sao nƣớng, chế các vị thuốc. 

-炮烙 Bào lạc : hình phạt tội nhân giống nhƣ bào cách ở trên. 

-炮薑 Bảo khương : gừng sao cháy chƣa vạc hẳn. 

 

-鮑魚 Bào ngư : con hàu. 

-鮑老 Bào lão : trò múa làm hề, đeo mặt nạ, khạc ra lửa, gõ chiêng la, 

thịnh hành thời Tống, Nguyên. Cũng gọi là bão la 抱鑼. 

 

-抱一 Bão nhất :  giữ thuần nhất. 

-抱怨 Bão oán : ôm oán hận; lòng oán hận. 

-抱撲 Bão phác : giữ lấy bản chất thuần phác. 

-抱負 Bão phụ : trong lòng ôm ấp lý tƣởng nào đó. 

-抱關 Bão quan : kẻ canh giữ nơi quan ải. 

 

-刨皮 Bào bì : nạo da. 

-刨洞 Bào đỗng : đào hang. 

-刨墳 Bào phần : giẫy mả. 

-刨土 Bào thổ : cuốc đất. 

 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%B1
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-匏瓜 Bào qua : quả bầu, quả có thể dùng để ăn ruột, vỏ phơi khô làm 

vật đựng nƣớc hay rƣợu. 

-匏尊 Bào tôn:quả bầu khô dùng để đựng rƣợu. 

 

-泡溲 Bào sưu : vẻ thịnh, nhiều. 

 

-苞桑 Bao tang : loại cây dâu nhiều rễ, bám rất vững dƣới đất. 

-苞苴 Bao tư : cái bao, cái hộp, cái vỏ ngoài. 

 

-齙牙 Bao nha : răng vẩu. 

 

-袍澤 Bào trạch : áo dài và áo lót. Chỉ tình bạn bè thắm thiết, mặc 

chung áo dài và áo lót. Chỉ tình đồng đội của các quân nhân. 

-孢子 Bào tử : mầm (thực vật), hạt phấn nhỏ trong bông hoa. 

 

-齁鹹 Câu hàm : mặn quá. 

-齁聲 Câu thanh : tiếng ngáy. 

 

-蒟蒻 Củ nhược : một thứ cỏ, rễ rất mềm, vứt vỏ đi, cho nƣớc tro vào 

đun sôi năm sáu lƣợt, rót từng mảng nhƣ mỡ, dùng làm đồ ăn. 

-蒟醬 Củ tương : cây trầu không. 

 

-魚鮑 Ngư bào: một thứ cá có mai. 

 

-皮包 Bì bao : ví da, ví tiền, cặp da. 
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-車包 Xa  bao: ngƣời cho thuê xe. 

-書包 Thư bao : cặp sách. 

 

-打包 票 Đả bao phiếu : làm giấy cam đoan. 

 

-提鞄 Ðề bào : cái va li. 

 

-糖包子 Đường bao tử : bánh bao nhân ngọt (nhân đƣờng). 

-懷抱 Hoài bão : trong lòng chứa một cái chí định làm một việc gì. 

-合抱 Hợp bão : hai tay vòng lại với nhau. 

-雞抱卵 Kê bão noãn : gà ấp trứng. 

-肉包兒 Nhục bao nhi : bánh bao nhân thịt. 

 

-炮堡 Pháo bảo : bức thành có đặt súng lớn để phòng thủ. 

-炮兵 Pháo binh : binh chủng cốt cán của lục quân 陸軍, sử dụng hỏa 

lực yểm trợ quân tác chiến. 

-炮彈 Pháo đạn : đạn có thuốc nổ bắn đi bằng súng. 

-炮手 Pháo thủ : binh sĩ chuyên môn sử dụng hỏa pháo. Tay bắn giỏi, 

kĩ thuật cao (phƣơng ngôn). 

-鞭炮 Tiên pháo : chỉ chung các loại pháo. 

 

 

 

八  BÁT : số 8. Phân biệt, riêng rẽ. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%99%B8
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Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-扒 Bát : đánh phá; giơ lên, đập xuống. 

2-汃 Bát :  tiếng sóng vỗ. 

3-趴 Bát : nằm sấp, nằm phục xuống. Cúi mình. Bò. 

4- 般 Bát : xem chữ bát nhã ở dƣới  
 

Biến âm : 

 

-叭 Bá : tiếng còi xe. 

-頒 Ban : chia, ban bố ra, ngƣời trên ban phát hay chỉ bảo kẻ dƣới gọi là 

ban. 

-叭 Bá : phạch, phựt. Xem chữ lạt bá ở dƣới. 

-扒 Bái : móc ra, bới ra, nhổ lên. 

-扮 Ban : cũng đọc là bán; xem chữ đả ban ở dƣới. 

 

Dị âm : 

 

-貧 Bần : nghèo, thiếu; lời nói nhún mình. 

-盆 Bồn : Cái bồn, cái chậu sành. 

-湓 Bồn : Sông Bồn. 

-坌 Bộn : họp, đều.  Bụi. 

 

Biến âm : 
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-公 Công : không tƣ túi; cùng chung; của chung; việc quan; sự việc do 

mọi ngƣời cùng đồng ý làm; tƣớc Công, bố chồng. Tiếng ngƣời này gọi 

ngƣời kia. Con đực trong loài muông nuôi gọi là công, con cái gọi là 

mẫu.  

-蚣 Công : xem chữ ngô công ở dƣới.  

-兼 Kiêm : gồm. 

-蒹 Kiêm : cỏ kiêm, hơi giống nhƣ cỏ gia. Xem chữ gia 葭. 

-縑 Kiêm : xem chữ kiêm tương và kiêm tố ở dƣới. 

-鶼 Kiêm : xem chữ kiêm kiêm ở dƣới. 

-栟 Kiên : cái kèo cầu, cái gỗ bắc ngang trên cột để đỡ mái. 

-六 Lục : số sáu. Tên nƣớc thời nhà Chu. Họ Lục. 

 

-頒 Phân : lù lù, tả cái dáng đầu cá to. 

-扮 Phẫn : quấy, nhào đều.  Gồm.  

 

Từ  ghép : 

 

-八音 Bát âm : tám loại âm thanh phát ra bởi Kim, Thạch, Thổ, Cách, 

Ty, Mộc, Bào, Trúc (chuông, khánh đá, trống đất, trống da, dây đàn, mõ 

gỗ, trống bằng trái bầu, sáo bằng tre). 

-八拜 Bát bái : tám lạy. Chỉ bạn bè kết nghĩa. Còn nói là Bát bái chỉ 

giao. Đời xƣa bạn bè làm lễ kết anh em thì lạy nhau tám lạy. 

-八病 Bát bệnh : tám căn bệnh, tức tám điều tối kỵ trong lúc làm thơ, 

do Trầm Ƣớc làm ra gồm : Bình đầu, Thƣợng vỹ, Phong yêu, Hạc tất, 

Đại vận, Tiểu vận, Bằng nữu, Chính nữu. 
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-八表 Bát biểu : tám vùng đất thật xa, ở ngoài tám phƣơng. 

-八景 Bát cảnh : Tiêu Tƣơng bát cảnh 瀟湘八景 tám cảnh đẹp trên 

sông Tiêu Tƣơng do Tống Địch 宋迪 vẽ:Bình sa nhạn lạc 平沙雁落

, Viễn phố phàm quy 遠浦帆歸, San thị tình lam 山市晴嵐,Giang 

thiên mộ tuyết 江天暮雪 , Động Đình thu nguyệt 洞庭秋月 , Tiêu 

Tƣơng dạ vũ 瀟湘夜雨, Yên tự vãn chung 煙寺晚鍾, Ngƣ thôn lạc 

chiếu 漁村落照. 

-八股 Bát cổ : tên một thể văn biền ngẫu tám vế dùng trong khoa cử 

thời Minh. Nói chế giễu tính cách câu nệ cứng ngắc, không biết thích 

ứng biến thông. 

-八極 Bát cực : vùng đất rất xa. 

-八正道 Bát chính đạo : thuật ngữ Phật giáo : bao gồm: 1. Chính 

kiến 正見 gìn giữ một quan niệm xác đáng về Tứ diệu đế và giáo lí Vô 

ngã; 2. Chính tƣ 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. Chính ngữ 正語: không nói dối, nói phù phiếm; 4. Chính nghiệp 正

業: tránh phạm giới luật; 5. Chính mệnh 正命: tránh các nghề nghiệp 

mang lại giết hại nhƣ đồ tể, thợ săn, buôn vũ khí, buôn thuốc phiện; 

6. Chính tinh tiến 正精進: phát triển nghiệp tốt, diệt trừ nghiệp xấu; 

7. Chính niệm 正念 : tỉnh giác trên ba phƣơng diện Thân, khẩu, ý; 

8. Chính định 正定: tập trung tâm ý đạt bốn định xuất thế gian. 
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-八佾 Bát dật : tên một điệu múa thời Chu 周 tại sân vua, các vũ công 

sắp thành tám hàng, mỗi hàng tám ngƣời. Vũ nhạc tế Khổng Tử 孔子. 

Tên một thiên trong Luận Ngữ 論語. 

-八面 Bát diện : tám mặt của một đồ vật. 

-八維 Bát duy : dây buộc chống giữ tứ giác tứ phƣơng. 

-八代 Bát đại : tám đời, chỉ tám triều vua thƣợng cổ Trung Hoa 

gồm Tam Hoàng 三皇 và Ngũ Đế 五帝. Tám triều đại: (1) Gồm Đông 

Hán, Ngụy, Tấn, Tống, Tề, Lƣơng, Trần và Tùy. (2) Ngụy, Tấn, Tống, 

Tề, Lƣơng, Trần, Tùy. (3) Tần, Hán, Ngụy, Tấn, Nguyên Ngụy, Tề, 

Chu, Tùy. 

-八到 Bát đáo : tám hƣớng gồm: Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông nam, 

Tây nam, Đông bắc và Tây bắc. 

-八角 Bát giác : gọi tắt của bát giác hình 八角形 hình tám góc. Quả 

hồi hƣơng bát giác. 

-八戒 Bát giới : tám điều giới luật của nhà Phật: không sát sinh, không 

tà dâm, không trộm cắp, không nói bậy, không uống rƣợu, không ngồi 

giƣờng cao rộng, không đeo vật trang sức, không múa hát. 

-八號 Bát hào : số 8. 

-八刑 Bát hình : tám hình phạt thời Chu 周 dành cho tám tội: Bất 

hiếu 不孝, Bất mục 不睦, Bất nhân 不姻, Bất đệ 不弟, Bất nhậm 不任, 

Bất tuất 不恤, Tạo ngôn 造言, Loạn dân 亂民. 

-八垠 Bát ngân : giới hạn đất đai ở tám phƣơng, chỉ chung các vùng 

đất ở biên giới. 

-八方 Bát phương : cũng nhƣ bát đáo 八到. 
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-八卦 Bát quái : tám quẻ (trong kinh Dịch 易). Gồm có : Càn, Khảm, 

Cấn, Chấn, Tốn, Li, Khôn, Đoài. 

-八世 Bát thế : tám đời, gồm Tam Hoàng 三皇 và Ngũ Đế 五帝. 

-八仙 Bát tiên : tám vị tiên trong thần thoại: (1) Gồm Hán Chung Li 漢

鐘離 , Trƣơng Quả Lão 張果老 , Hàn Tƣơng Tử 韓湘子 , Lí Thiết 

Quải 李鐵拐, Tào Quốc Cữu 曹國舅, Lã Động Tân 呂洞賓, Lam Thái 

Hòa 藍采和 và Hà Tiên Cô 何仙姑. (2) Thục trung bát tiên 蜀中八仙: 

Dung Thành Công 容成公 , Lí Nhĩ 李耳 , Đổng Trọng Thƣ 董仲舒 , 

Trƣơng Đạo Lăng 張道陵, Trang Quân Bình 莊君平, Lí Bát Bách 李八

百, Phạm Trƣờng Sanh 范長生, Nhĩ Chu Tiên Sanh 爾朱先生. 

Cũng chỉ tám ngƣời đời Đƣờng, đều giỏi uống rƣợu làm thơ: Lý Bạch 李

白, Hạ Tri Chƣơng 賀知章, Lý Thích Chi 李適之, Nhữ Dƣơng Vƣơng 

Lý Liễn 汝陽王李璉, Thôi Tông Chi 崔宗之, Tô Tấn 蘇晉, Trƣơng 

Húc 張旭, Tiêu Toại 焦遂. 

-八節 Bát tiết : tám thời tính theo khí hậu trong năm: Lập xuân 立春, 

Lập hạ 立夏 , Lập thu 立秋 , Lập đông 立冬 , Xuân phân 春分 , Thu 

phân 秋分, Hạ chí 夏至 và Đông chí 冬至. 

-八珍 Bát trân : tám món ăn quý: long can 龍肝 gan rồng, phƣợng 

tủy 鳳髓 tủy phƣợng, báo thai 豹胎 bào thai beo, lí vĩ 鯉尾 đuôi cá 

lí, hào chích 鴞炙 chả chim hào, tinh thần 猩脣 môi đƣời ƣơi, hùng 

chƣởng 熊掌 bàn chân gấu, tô lạc thiền 酥酪蟬 ve nấu sữa béo.  
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-八陣圖 Bát trận đồ : trận pháp của Khổng Minh Gia Cát Lƣợng 諸葛

亮 lập ra. 

-八字 Bát tự : tám chữ, theo các nhà tƣớng số thời xƣa thì tám chữ đó 

cho biết năm, tháng, ngày, giờ sinh đẻ của một ngƣời; mỗi chi tiết 

về năm, tháng, ngày, giờ đƣợc chỉ định bằng hai chữ tính theothiên 

can 天干 và địa chi 地支, tổng cộng là tám chữ. 

 

-叭叭 Bá bá : tiếng còi xe hơi bin bin. 

 

-頒白 Ban bạch : tóc lốm đốm trắng, tóc hoa râm. Thƣờng chỉ ngƣời 

già. 

 

-般若 Bát nhã : thuật ngữ Phật giáo: Dịch âm chữ Phạn "prajñā", nghĩa 

là Trí huệ. Ðạt đƣợc trí Bát-nhã đƣợc xem là đồng nghĩa với Giác ngộ. 

 

-頒白 Ban bạch : hoa râm, tóc nửa bạc nửa đen gọi là ban bạch. 

-頒斌 Ban bân : hỗn độn, lẫn lộn. 

-頒布 Ban bố : . 

-頒禽 Ban cầm : hằng năm, vua đi săn đƣợc các loài cầm thú về tới 

triều, chia cho các quan gọi là ban cầm. Chỉ sự thƣơng yêu của vua đối 

với bề tôi. 

-頒給 Ban cấp : ban cho, ban phát. 

-頒行 Ban hành : tuyên bố để thi hành. 

-頒犒 Ban khao : cho tiền bạc rƣợu thịt để ăn mừng. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AB%B8
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AB%B8
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BA%AE
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A9
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A9
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%9C%B0
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%9C%B0
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8F%AD
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8F%AD


154 

 

-頒發 Ban phát : công bố, tuyên bố (mệnh lệnh, chỉ thị, chánh sách, 

v.v.) của chính quyền. 

-頒賞 Ban thưởng : cho bổng lộc để đền bù công lao. 

 

-扒皮 Bái bì : bóc vỏ, lột da. 

-扒羊肉 Bái dương nhục : ninh thịt dê (cừu). 

-扒癢兒 Bái dưỡng nhi : gãi ngứa. 

-扒稻草 Bái đạo thảo : cào rơm. 

-扒堤 Bái đê : đào đê. 

-扒洞 Bái đỗng : moi hang. 

-扒土 Bái thổ : đào đất. 

-扒手 Bái thủ : kẻ trộm, kẻ cắp. 

 

-貧道 Bần đạo : bgƣời tu hành nghèo khổ. Tiếng tự xƣng khiêm 

nhƣờng của ngƣời tu hành theo Đạo giáo hoặc Phật giáo. 

-貧窮 Bần cùng : túng thiếu, nghèo khó. 

-貧民 Bần dân : ngƣời dân nghèo túng. 

-貧寒 Bần hàn : nghèo nàn thiếu thốn.  

-貧禍 Bần họa : cái tai họa nghèo khổ. 

-貧血 Bần huyết : thiếu máu. 

-貧血病 Bần huyết bệnh : bệnh thiếu máu. 

-貧困 Bần khốn : nghèo khổ cùng cực. 
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-貧乏 Bần phạp : thiếu thốn, thiếu hụt. 

-貧士 Bần sĩ : học trò nghèo. 

-貧僧 Bần tăng : kẻ tu hành hèn dốt này. 

-貧賤 Bần tiện : nghèo hèn. Bủn xỉn, keo kiệt. 

 

-坌集 Bộn tập : tụ họp. 

 

-鼓盆 Cổ bồn : gõ vào chậu sành. Chỉ tích Trang Tử khi vợ chết ngồi gõ 

vào chậu sành ca hát, do đó mà sau này danh từ cổ bồn chỉ vợ chết. 

-骨盆 Cốt bồn : xƣơng chậu (của ngƣời hoặc động vật có xƣơng sống). 

 

-喇叭 Lạt bá : tên một nhạc khí thời xƣa, thƣờng làm bằng đồng, hình 

nhƣ cái sừng trâu, dùng trong quân, thổi lên để truyền hiệu lệnh. Cái loa. 

Còi, kèn (xe hơi). 

 

-鶼鶼 Kiêm kiêm : một loài chim chắp liền cánh vào với nhau mới bay 

đƣợc. 

-兼人 Kiêm nhân : một ngƣời làm việc gồm cả việc của hai ngƣời. Tục 

viết là 蒹. 

-兼管 Kiêm quản : gồm coi. 

-縑緗 Kiêm tương hay縑素 kiêm tố : lụa nhũn, ngày xƣa dùng để viết 

sách. 

 

-坌集 Bộn tập : cùng họp.  
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-安貧 An bần : ở trong hoàn cảnh nghèo khó nhƣng vẫn an dật tự tại. 

-賑貧 Chẩn bần : cứu giúp ngƣời nghèo. 

 

-打扮 Đả ban : sự trang sức. 

 

-喇叭 Lạt bá : cái loa; một giống chó ở phƣơng bắc. 

 

-蜈蚣 Ngô công : con rết. 

 

犮 Bạt : dáng chạy của chó; đƣờng chó đi. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-坺 Bạt : đào đất. Cục đất mới nhô lên. Tên đất thời xƣa. 

2-拔 Bạt : nhổ lên. Bạt lên. Hút ra, kéo ra ngoài. Trừ khử. Cải biến, dời 

đổi. Nhanh, vội. Có tài hơn cả một bọn gọi là bạt. Vây thành mà lấy 

đƣợc cũng gọi là bạt.  

3-茇 Bạt : rễ cỏ; cái lều tranh. Nghỉ ngơi trú ngụ trong bụi cây cỏ. 

4-魃 Bạt : thần đại hạn; thần nắng. 

5-鈸 Bạt : cái chũm chọe. Cái nạo bạt. Cái chiêng. 

6-胈 Bạt : lông đùi. 

7-跋 Bạt : vƣợt, nhẩy qua lặn lội; lời cuối sách. Đi trên cỏ. Hung tợn. 

Gót chân. Nhảy vọt. 

 

Biến  âm  : 
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-拔 Bội : đâm cành nẩy lá. 

 

Từ  ghép : 

 

-拔毒 Bạt độc : hút độc. 

-拔禍根 Bạt họa căn : trừ gốc họa hoạn. 

-跋扈 Bạt hỗ : ngƣời cứng đầu cứng cổ không chịu ai kiềm chế.  

-拔劍 Bạt kiếm : rút gƣơm. 

-拔群 Bạt quần : tài hoa xuất chúng. 

-拔城 Bạt thành : đánh lấy thành trì. Bỏ thành.  

-拔身 Bạt thân : thoát thân. 

-拔草 Bạt thảo : nhổ cỏ. 

-跋涉 Bạt thiệp : lặn lội. Ði trên cỏ gọi là bạt 跋, đi trên nƣớc gọi là 

thiệp 涉. Nói sự đi khó khăn. 

-拔俗 Bạt tục : siêu thoát thế tục. 

-拔萃 Bạt tụy : hình dung tài năng xuất chúng. 

-拔尤 Bạt vưu : tuyển bạt ngƣời tài năng xuất chúng. 

 

-茇茇 Bạt bạt : dáng bay lƣợn. 

-茇舍 Bạt xá : gian nhà nghỉ giữa vùng cây cỏ. 

- 茇涉 Bạt thiệp : nhƣ chữ跋涉 Bạt thiệp ở dƣới. 

 

-跋扈 Bạt hỗ : ngang bƣớng, không chịu nghe ai, tự ý làm. 
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-跋涉 Bạt thiệp : lặn lội. Ði trên cỏ gọi là bạt 跋, đi trên nƣớc gọi là 

thiệp 涉. Nói sự đi khó khăn. 

-跋文 Bạt văn : bài văn viết ở cuối sách.  

 

-英拔 Anh bạt : anh tuấn đặc xuất, xuất chúng. 

-孤拔 Cô bạt : dáng đứng cao vọt. Hình dung siêu quần xuất chúng. 

-挺拔 Đĩnh bạt : thẳng đứng, cao chót vót. Hình dung cao siêu xuất 

chúng. Cứng cỏi, có sức lực. 

 

-甄拔 Chân bạt,提拔 đề bạt : chọn trong cả bọn lấy riêng một ngƣời. 

 

-茅坺 Mao bạt : mê cỏ. 

 

-蓽茇 Tất bát : cây lá lốt. 

 

 

  朋    BẰNG  : bạn, bạn bè. Đảng. Sánh tầy. Ngày xƣa dùng vỏ 

sò làm tiền, và 5 vỏ sò là một bằng. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-棚 Bằng : Gác, nhà rạp. Cái dàn, cái dàn gác lên cao. Đời nhà Thanh 

cứ 40 là một bằng. 

2-堋 Bằng : cái mốc để bắn tên. Tƣờng thấp để treo tên (bắn cung). Kè, 

đập (ngăn nƣớc). Đặt quan tài xuống đất (mai táng). 



159 

 

3-鵬 Bằng : chim bằng. Ngày xƣa cho là loại chim lớn nhất. 

4-鬅 Bằng : tóc rời rạc, tóc rối bù. 

5-弸 Bằng : tràn đầy, sung mãn; cây cung cứng mạnh; dây cung. 

6- 漰 Bằng : tiếng sóng vỗ 

7-硼 Bằng : nguyên tố hóa học : boron, B. Xem chữ bằng sa và bằng tố 

ở dƣới. 

 

Biến  âm  : 

 

-綳 Banh : buộc, thắt, băng lại, bó chặt; tục dùng nhƣ chữ banh 繃. 

-繃 Banh : buộc, thầy thuốc dùng vải mềm buộc các vết thƣơng gọi là 

banh. Ta quen đọc là chữ băng. 

-崩 Băng : núi lở, núi sạt gọi là băng. Sự việc hƣ hỏng, mất mát. Vua 

chết cũng gọi là băng. Bệnh băng huyết. 

 -蹦 Băng : nhảy. 

-鏰 Băng : đồng tiền. 

-嘣 Băng : đùng, đoàng, thình thình. 

-堋 Bắng : áo quan chôn xuống đất; hạ huyệt. 

 

Dị  âm  : 

 

-蹦 Bính : nhẩy nhót; nhẩy lên khỏi mặt đất. 

 

Từ  ghép  : 

 

http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=6F30&Traditional=ON&Simplified=ON
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-朋僚 Bằng liêu : bạn bè, bằng hữu. 

 

-崩剝 Băng bác : rơi rụng, rối loạn. 

-崩遐 Băng hà : vua chết. 

-崩壞 Băng hoại : hƣ hỏng đổ nát.  

-崩潰 Băng hội : sụp đổ, hủy hoại. Vỡ lở, tan vỡ. 

-崩逝 Băng thệ : vua chết. 

 

-鏰子 Băng tử :  đồng trinh, đồng xèng, đồng xu. 

 

-鵬鯤 Bằng côn : chim bằng và cá côn, đều rất lớn. Nghĩa bóng: Ngƣời 

tài giỏi chí lớn. 

-鵬舉 Bằng cử : cất lên nhƣ chim bằng. Tỉ dụ phấn khởi hăng hái. 

-鵬圖 Bằng đồ : ý chí của chim bằng. Chỉ ý chí to lớn cao xa. 

-鵬程 Bằng trình : đƣờng bay của chim bằng. Tỉ dụ tiền trình xa rộng. 

-鵬鷃 Bằng yến : chim bằng to bay xa vạn dặm ngang trời xanh, chim 

yến nhỏ nhảy nhót trong đám cỏ bồng. Nghĩa bóng: Trí lực nhỏ không 

thể so sánh với trí lực lớn. 

 

-繃帶 Banh đái : dải băng (dây vải để băng bó vết thƣơng). 

-繃著臉 Banh trước kiểm  : sa sầm mặt. 

 

-朤帶 Băng đái : vải băng dùng băng bó vết thƣơng. 

-堋的 Bằng đích : cái đích để nhắm bắn. 
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-硼砂 Bằng sa : (borum, B) một chất lấy ở mỏ, ta thƣờng gọi là hàn the, 

dùng làm thuốc đƣợc. Chế tạo thủy tinh, đồ sứ. 

-硼素 Bằng tố : dùng chất hóa học chế cho thật sạch. 

 

-個棚 Cá bằng : dựng một cái lều. 

-涼棚 Lương bằng : giàn hóng mát. 

-牛棚 Ngưu bằng :chuồng trâu. 

-瓜棚 Qua bằng : dàn bí. 

-草棚 Thảo bằng : giàn cỏ. 

-書棚 Thư bằng : giá sách. 

-帳棚 Trường bằng : cái dàn treo tấm trƣớng che. 

 

-鯤鵬 Côn bằng : Trang Tử giả thác một loại cá và một loại chim rất to. 

Nghĩa bóng: Vật cực lớn. 

 

-血崩 Huyết băng : bệnh băng huyết của phụ nữ. 

 

 

  坒   BỆ   : liền nhau, san sát. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-陛 Bệ : bậc, thềm cung vua.  

2-狴 Bệ : một loài thú nói trong sách cổ.  

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B6%BC
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3-梐 Bệ : rào cản bằng gỗ, có thể di chuyển đƣợc .  

 

Từ  ghép : 

 

-陛陛 Bệ bệ : đông đảo, từng bậc, từng lớp. Chỉ con cháu đông đảo, 

ngày càng nhiểu nhƣ bậc thềm nối tiếp nhau vô tận. 

-陛下 Bệ hạ: tiếng tôn xƣng vua, thiên tử. 

-陛戟 Bệ kích : ngƣời cầm kích đứng dƣới thềm, chỉ các vệ sĩ của vua. 

-陛見 Bệ kiến : đứng dƣới thềm mà gặp, chỉ sự gặp vua. 

-陛辭 Bệ từ : cáo từ với vua. 

 

-狴犴 Bệ hãn : một giống thú giống con cọp nhƣng oai dũng hơn nhiều, 

xƣa hay vẽ lên cánh cửa nhà tù, nên nhà tù cũng gọi là bệ. 

 

-梐枑 Bệ hộ : gồm những thanh gỗ bắt chéo, dựng trƣớc quan thự ngày 

xƣa để ngăn ngƣời tràn vào. 

-梐梱 Bệ khổn : ngục tù, lao lung. 

 

 

皮   BÌ  : da bọc ngoài thân thể; vỏ cây; cái bao ngoài; cái đích 

tập bắn. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-疲 Bì : mệt mỏi. Già yếu, suy nhƣợc. Sụt giá, thị trƣờng ế ẩm, yếu 

kém. 
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Biến âm  : 

 

-陂 Bi : ao hồ. Triền núi, dốc núi. 

-帔 Bí : xiêm, váy; cái khăn choàng; áo choàng vai không có tay áo thời 

xƣa. Con gái về nhà chồng mặc áo có cái ấp vai bằng bàng hoa mỹ. 

-被 Bí : xẻ, rẽ, phân tán; kịp đến. 

-詖 Bí : vẹo; lệch; không đƣợc ngay ngắn. Biện luận. Cãi cọ. Nịnh. Sáng 

suốt. 

-彼 Bỉ : nó, hắn; bên kia.  Kẻ khác, kẻ kia. Lời nói coi xa không thiết gì. 

-佊 Bỉ : không chính đáng. 

-被 Bị : áo ngủ, đắp trùm, bị , chịu; mặt ngoài, bề ngoài; đồ trang sức 

trên đầu; bộ đồ. 

-鞁 Bị : dây da cột ngựa vào xe. 

-髲 Bị : tóc giả, tóc độn. 

-骳 Bị : xem chữ Ủy bị ở dƣới. 

 

Dị âm : 

 

-菠 Ba : xem chữ ba lăng ở dƣới. 

-波 Ba : sóng nhỏ; im đi; dần đến; tia sáng của con mắt. 

-跛 Bả : Què, một chân khô đét không đi đƣợc.  Chân có tật, đi khập 

khiễng. 

-披 Bia : cái giá kèm quan tài để cho khỏi nghiêng đổ. 

-皻 Tra : mũi đỏ, mũi nổi những nốt đỏ. 

javascript:animation('9ab3');
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-皼 Cổ : cái trống. Đánh trống. Trống canh. Gảy, khua. Quạt lên, cổ 

động. Ngày xƣa, dùng nhƣ chữ cổ 鼓. 

-陂, 岥 Pha :  xem chữ pha đà ở dƣới. 

-坡 Pha : sƣờn núi, mặt nghiêng của núi dốc. Xem chữ pha lê ở dƣới. 

-頗 Pha : lệch, không bằng, không đƣợc bằng phẳng.  

-破 Phá : phá vỡ. 

-頗 Phả : vả, hơi. Xem chữ phả đa và phả thiểu ở dƣới. 

-皰 Pháo : phỏng da, chân tay hốt nhiên màng lên từng nốt đầy những 

nƣớc . 

-披 Phi : vạch ra, xé ra, toác ra. 

-鈹 Phi  : cái gƣơm vỏ hình nhƣ con dao; cái kim to 

-狓 Phi  : xem  chữ  phi  xƣơng ở  dƣới. 

-皸 Quân : chân tay bị rét nứt nẻ ra. 

-皴 Thuân : da nứt nẻ. Vẽ hệt nhƣ đá núi lồi lõm. 

-皺 Trứu : Mặt nhăn, nhăn nhó. Vật có nếp nhăn cũng gọi là trứu. 

� 
 

Từ  ghép : 

 

-皮包 Bì bao : xách tay bằng da. 

-皮革 Bì cách : da thú vật đã chế biến (leather). 

-皮筋 Bì cân :  vòng thung (rubber band). 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%BC%93
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-皮球 Bì cầu : bóng chuyền. 

-皮脂 Bì chi : mồ hôi nhờn, mồ hôi dầu. 

-皮紙 Bì chỉ : loại giấy tốt, rất dai sản xuất tại Vân Nam 雲南, Quý 

Châu 貴州, Giang Tô 江蘇, Chiết Giang 浙江... 

-皮帶 Bì đái : thắt lƣng da. 

-皮膠 Bì giao : da động vật nấu thành cao. 

-皮鞋 Bì hài : giày, giép da. 

-皮兒 Bì nhi : bao, bì, vải giấy để gói. 

-皮膚 Bì phu : da dẻ, ngoài da. Lớp da bọc than. Mƣợn chỉ bề ngoài, 

biểu diện. Thiển cận, nông cạn.  

-皮幣 Bì tệ : da thú và tơ lụa. Ngày xƣa dùng làm lễ vật đem biếu tặng 

hoặc cúng tế. 

-皮草 Bì thảo : quần áo lông làm bằng da thú vật. 

-皮鞭 Bì tiên : roi da. 

-皮相 Bì tương : va-li da. 

-皮相 Bì tướng : chỉ có cái tƣớng bề ngoài. 

-皮祅 Bì yêu : áo da. 

 

-疲勞 Bì lao : nhọc nhằn, mệt mỏi. Suy nhƣợc, yếu kém. Vì sức ép bên 

ngoài quá mạnh hoặc thời gian tác dụng quá lâu nên phản ứng không 

còn bình thƣờng nữa.  

-疲癃 Bì lung : bệnh khòm lƣng. Phiếm chỉ ngƣời già yếu hoặc thân thể 

có tàn khuyết bệnh tật. Chỉ bị khổ nạn hoặc ngƣời gặp khổ nạn. 
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-疲苶 Bì niết : mệt mỏi. Không hăng hái, thiếu sinh khí. 

-疲乏 Bì phạp : mệt mỏi yếu sức. 

-疲倦 Bì quyện : nhọc nhằn, mỏi mệt. 

-疲弊 Bì tệ : mệt mỏi suy yếu. 

 

-彼岸 Bỉ ngạn : bờ bên kia. Hán dịch nghĩa chữ Phạn pāramitā, nghĩa là 

đến bờ bên kia. 

-彼蒼 Bỉ thương : trời xanh kia. 

-彼此 Bỉ thử : bên này vả bên kia, hỗ tƣơng. 

 

-波波 Ba ba : lƣu lạc, trôi nổi; rét lập cập. 

-波及 Ba cập  : trƣớc ở bên ấy, rồi đến bên kia; lan tới, tràn tới. Cũng 

chỉ sự liên lụy tới. 

-波磔 Ba chích : viết văn, viết chữ thì chỗ tàng nên gò gập lại gọi là ba 

chích. 

-波折 Ba chiết : gẫy khúc, uốn éo nhƣ làn sóng. Cũng chỉ sự gẫy gọn 

khúc chiết. 

-波濤 Ba đào : sóng nƣớc. Chỉ tình trạng vất vả lận đận nhƣ bị sóng 

đánh. 

-波動 Ba động : rung động theo hình sóng nƣớc. 

-波瀾 Ba lan : sóng nƣớc. Chỉ việc đời thăng trầm thay đổi nhƣ sóng 

nƣớc. Chỉ sự học mênh mông. Chỉ các phong trào lên xuống đổi thay. 

-波浪 Ba lãng : sóng nƣớc. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BD%BC
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-波流 Ba lưu : sóng xô, nƣớc chẩy. Chỉ việc đời đổi thay. 

-波累 Ba lụy : nhân ngƣời khác mà lụy đến mình.  

-波扇 Ba phiến : hoan nghênh, cổ võ. 

-波際 Ba tế : cõi sóng nƣớc. Chỉ cuộc đời vất vả. 

-波臣 Ba thần : chỉ chung các quan ở dƣới nƣớc, các vị thủy thần. 

-波旬 Ba tuần : tên một vị ác vƣơng ở âm cung. 

-波紋 Ba văn : vằn sóng, sóng gợn lăn tăn. 

-菠薐 Ba lăng  : một thứ rau thƣờng ăn (nhƣ lá đơn). 

 

-婆婆 Bà bà : bà già chồng. 

-婆家 Bà gia : gia đình nhà chồng. 

 

-跛腳 Bả bì : chân khập khiễng. 

 

-板皮 Bản bì : bìa gỗ. 

-包皮 Bao bì : vỏ bọc ngoài, ngoại bì. Hiện tƣợng biểu hiện ra bên 

ngoài. Phần da trƣớc bọc quy đầu đàn ông. 

 

-陂塘 Bi đường : ao, chuông. 

-陂池 Bi trì : vũng chứa nƣớc, ao hồ. 

 

-疲憊 Bì bại : bị đánh. 

-疲勞 Bì lao : nhọc nhằn, lao lực. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B7%9B
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-疲乏 Bì phạp : mệt mỏi. 

-疲倦 Bì quyện : mệt mỏi. 

 

-彼岸 Bỉ ngạn : bờ bên kia. Tiếng nhà Phật chỉ sự giải thoát. 

-彼倉 Bỉ thương : trời xanh kia. 

-彼此 Bỉ thử : cái kia, cái này, chỉ sự so sánh phân bì. 

 

-佊子 Bỉ tử : chỉ ngƣời thiếu niên xấu tính. 

 

-被迫 Bị bách : cƣỡng bách; ép buộc. 

-被干 Bị can : bị tố cáo vì dính dấp vào việc quấy. Tƣơng tự: bị cáo 被

告 ở dƣới. 

-被告 Bị cáo : bị thƣa kiện, kẻ bị thƣa kiện. 

-被巾 Bị cân : khăn choàng của đàn bà. 

-被肘 Bị chửu : , ý nói bị mời ở lại thêm nữa.  

-被面 Bị diện : chăn bông; mền đắp chân. 

-被動 Bị động : thụ động; không tự ý, mà hành động theo ảnh hƣởng 

bên ngoài. 

-被累 Bị lụy : bị liên lụy. 

-被離 Bị ly : rời rạc, phân tán. 

-被難 Bị nạn : gặp nạn. 

-被褥 Bị nhục : khăn trải giƣờng. 
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-被服 Bị phục : mặc quần áo. Tự rƣớc vào mình. Tự mình phải chịu. 

-被肘 Bị trửu : bị nắm khủy tay, ý nói bị mời ở lại thêm nữa. 

-被選 Bị tuyển : đƣợc chọn. 

-被子 Bị tử  :  cái mền. 

-被酒 Bị tửu : say rƣợu. 

-被衣 Bị  y : cái áo thụng. 

 

-陂陀 Pha đà : chiều đất chênh chênh xuống, ghồ ghề, gập gềnh. 

Không thuận lợi. 

-玻璃 Pha lê :  ngọc pha lê, thứ thủy tinh lọc trong cũng gọi là pha lê. 

 

-破案 Phá án : làm cho rõ ràng ra những bí ẩn của vụ án. 

-破題 Phá đề : giải thích nghĩa văn cho rõ ràng. 

-破壞 Phá hoại : phá hoại. 

-破浪 Phá lãng : rẽ sóng. 

-破瓜 Phá qua : bổ dƣa; cũng có nghĩa là con gái 16 tuổi là tuổi có tình 

rồi. 

-破財 Phá tài : phí của. 

-破城 Phá thành : tấn công thành. 

-破碎 Phá toái : đập vụn ra.  

-破債 Phá trái : vỡ nợ. 

-破陣 Phá trận : đánh phá vào mặt trận của địch. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A2%AB
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-頗多 Phả đa : hơi nhiều. 

-頗少 Phả thiểu : hơi ít. 

 

-披露 Phi lộ : bộc lộ, tiết lộ, biểu lộ. 

-披靡 Phi mĩ : rẽ lƣớt. 

-披掛 Phi quải : áo giáp. 

-披卷 Phi quyển : giở sách ra đọc. 

 

- 坡度 Pha độ : độ nghiêng. 

 

-狓猖 Phi xương : trộm giặc dữ tợn. 

 

-皺眉 Trứu mi :  cau mày. 

 

-音波 Âm ba : âm nhạc phát ra tiếng, thì những tiếng còn dƣ lại gọi là 

âm ba. 

-奔波 Bôn ba : bôn tẩu vất vả, xê dịch vất vả tới nhiều nơi. 

 

-豹死留皮 Báo tử lưu bì : con báo chết còn để lại đƣợc bộ da. Ý nói 

ngƣời sống phải làm đƣợc điều gì để khi chết còn lại tiếng thơm. 

-真皮 Chân bì : lớp da ở trong biểu bì.  Cũng gọi là hạ bì 下皮. 

-豆皮 Đậu bì : màng đậu. 

-臉須皮 Kiểm tu bì : mặt mày trơ tráo. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%9D%A1
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%9D%A1
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%8B
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-頑皮 Ngoan bì : vỏ ngoài cứng chắc. Chỉ ngƣời bƣớng bỉnh, lì lợm, 

ranh mãnh. 

-牛皮 Ngưu bì : da bò. 

-粉皮 Phấn bì : màng bột (bánh đa, ...) 

-封皮 Phong bì : bao thƣ, bao bìa. 

-鐵皮 Thiết bì : lớp bọc sắt. 

-獸皮 Thú bì : da thú. 

-樹皮 Thụ bì : vỏ cây.  

-書皮 Thư bì : bìa sách. 

-橡皮 Tượng bì : cao su. Cục tẩy, cục gôm. 

 

-蓋被 Cái bị : đắp chăn. 

 

-陡坡 Đẩu pha : dốc đứng ;cũng gọi là tà pha 斜坡). 

-緩坡 Hoãn pha : dốc thoai thoải. 

 

-離披 Li phi : lìa rẽ. 

-棉被 Miên bị : chăn bông. 

-床被 Sàng bị : drap trải giƣờng. 

-陂陀 Pha đà : chiều đất chênh chênh xuống, ghồ ghề, gập gềnh. 

 

-骫骳 Ủy bị : cong queo, quanh co. 

 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B2%89
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B2%89
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http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B7%A9
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  扁 BIỂN : bẹt, dẹt, rộng mà mỏng. Tấm biển viết chữ treo 

ngoài cửa. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-蝙 Biển : con dơi, cũng thƣờng đọc là biên. 

2-匾 Biển : cái bảng, cái đẹp. Chỉ cái chiều dài nhỏ, chiều ngang to. 

Tấm bảng treo trƣớc nhà. Tấm mỏng, phiến mỏng. Méo, không tròn. 

Bức hoành phi. 

3-褊 Biển : nhỏ mọn, hẹp hòi. Quần áo chật hẹp. 

4-稨 Biển : tên một loại đậu (đậu ván). 

5-諞 Biển : lời nói khéo léo.  Giỏi mồm mép. Giả dối, lừa gạt. Khoe 

khoang. 

6-碥 Biển : đá ghềnh. 

7-惼 Biển : tâm hẹp hòi. 

 

Biến  âm : 

 

-編 Biên : chép, cái lề sách, lề của thẻ tre viết sách. Sách vở. Theo thứ 

tự mà bày ra, kể ra, viết ra. Đan bện lại. Họ Biên. 

-鯿 Biên : cá mè, cá biên. (lat. Parabramis pekinensis) 

-蝙 Biên : con dơi; xem chữ biên bức ở dƣới. Thƣờng hay chẹo ra là 

biển. 

-煸 Biên : xào thịt hay rau qua loa trƣớc khi nấu. 
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-猵 Biên : con rái cá. 

 

-徧 Biến : khắp nơi, khắp cả. 

-遍 Biến : khắp. Cùng nghĩa với chữ 徧. 

-扁 Biến : khắp nơi 

 

-匾 Biển : cái bảng, cái đẹp. Chỉ cái chiều dài nhỏ, chiều ngang to. Tấm 

bảng treo trƣớc nhà. Tấm mỏng, phiến mỏng. Méo, không tròn. Bức 

hoành phi. 

-褊 Biển : ao nhỏ. Hẹp hòi, nhỏ mọn.  Nóng nảy. Bồn chồn. Hấp tấp. 

-諞 Biển : nói khéo, lƣờng gạt. Giỏi mồm mép. Khoe khoang. 

-萹 Biển : một loại đậu dùng làm thuốc, xem chữ biển đậu ở dƣới. 

-藊 Biển : tên mộ loại đậu, hột dẹp; đậu ván .  

-猵 Biển : xem chữ biển thƣ ở dƣới. 

-惼 Biển : lòng dạ hẹp hòi. 

-碥 Biển : đá núi nhô chéo ra cạnh bờ nƣớc. 

-艑 Biển : thuyền con. 

-騙 Biển : lừa dối, phỉnh gạt. Nhẩy lên lƣng ngựa. 

-蹁 Biển :  đi loạng quạng.  

-艑 Biện : thuyền lớn. 

 

Dị âm : 
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-萹 Phiên : một loại cỏ dùng làm thuốc. 

-翩 Phiên : bóng bẩy, phong nhã, tiêu sái; bay nhanh, bay bổng, uyển 

chuyển, phiêu hốt.  

-騙 Phiến: lừa dối, lừa đảo.  Trá, lừa. Lƣờng gạt. Cƣỡi, nhẩy tót lên 

lƣng ngựa. 

-煸 Phiến : quạt lửa bùng lên.  

-扁 Thiên : nhỏ. Chiếc thuyền.  

-篇 Thiên : sách, thƣ tịch, một phần của cuốn sách, nhiều chƣơng sách. 

Một bài thơ. Một bài nhạc, một bài đàn. 

-媥 Thiên : vẻ nhẹ nhàng của con gái. 

-偏 Thiên : lệch, mếch, ở vào hai bên một cái gì gọi là thiên, nặng về 

một mặt cũng gọi là thiên. Cái gì không đúng với lẽ trung bình đều gọi 

là thiên.  Lời nói giúp lời, sự gì xảy ra không ngờ tới gọi là thiên. 

-甂 Thiên : hơi giống cái vò, miệng lớn rộng mà thấp dùng để ăn. 

 

 

Từ  ghép : 

 

-扁柏 Biển bách : cây trắc bá, cây bách hƣơng; cypress, cedar. 

-扁扁 Biển biển : vẻ vui mừng. 

-扁舟 Biển châu : chiếc thuyền nhỏ. 

-扁諸 Biên chư : tên thanh gƣơm quý của vua Ngô Hạp Lƣ thời Chiến 

Quốc. 

-扁鵲 Biển Thước : danh y thời Hoàng Đế, đời thƣợng cổ Trung Hoa. 
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-扁銼 Biển tọa : cái giũa bẹt. 

-扁擔 Biển đam : đòn gánh. 

-扁桃 Biển đào 擔: hạnh đào.  

-扁豆 Biển đậu : đậu ván, đậu cô-ve. 

-扁食 Biển thực : vằn thắn. 

-編本 Biên bản : tờ giấy biên chép việc xảy ra. 

-編蒲 Biên bồ : ken cỏ bồ. 

-編貝 Biên bối : răng xếp thành hàng, hình dung hàm răng đẹp; đồ quý 

nhƣ vàng bạc sắp bày thành hàng. Chỉ hàm răng đẹp. 

-編歌 Biên ca : viết bài hát. 

-編制 Biên chế : tổ chức có hệ thống theo pháp luật; chỉ sự tổ chức 

quân đội. 

-編導 Biên đạo : đạo diễn. 

-編隊 Biên đội : tập họp lại thành hàng, đội hình, nhóm. 

-編簡 Biên giản : sử sách. 

-編號 Biên hào : số thứ tự. 

-編户 Biên hộ : ghi chép tên ngƣời dân vào sách. 

-編曲 Biên khúc : viết nhạc. 

-編劇 Biên kịch : viết kịch. 

-編來 Biên lai : chép mà đƣa lại, chỉ tấm giấy giữ lại làm bằng. 

-編列 Biên liệt : xếp bày. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B7%A8
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-編氓 Biên manh : ghi chép hộ tịch của dân chúng. 

-編年 Biên niên : chép việc theo năm tháng, cách viết sử thời xƣa. 

-編髮 Biên phát : bện tóc lại; thắt bím tóc. 

-編撰 Biên soạn : ghi chép; viết ra. 

-編輯 Biên tập : gom góp tài liệu để viết thành bài văn, thành cuốn 

sách. 

-編審 Biên thẩm : điều tra số dân để ghi vào sổ sách; sắp xếp biên tập 

sách vở và kiểm tra các sáng tác; ghi chép soát xét. 

-編述 Biên thuật : viết ra mà kể lại sự việc. 

-編書 Biên thư : soạn sách. 

-編次 Biên thứ : xếp theo thứ tự. 

-編程 Biên trình : thảo chƣơng trình 

-編竹 Biên trúc : ken tre. 

-編修 Biên tu : chức quan thuộc Hàn lâm viện, hàm Thất phẩm, giữ 

việc chép sử. 

 

-徧報 Biến báo : nói cho khắp nơi đều biết. 

 

-遍布 Biến bố : truyền đi khắp nơi. 

-遍及 Biến cập : rộng cùng khắp. 

-遍地 Biến địa : đất ở khắp nơi, vô hạn, vô cùng. 

 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B7%A8
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-蝙蝠 Biên bức : con dơi. Dơi có hai cánh nhƣ loài chim, bốn chân nhƣ 

loài thú, xếp vào loài nào cũng đƣợc, vì thế kẻ nào đòn cân hai đầu, cứ 

bè nào mạnh thì theo gọi là phái biên bức. Ta quen đọc là chữ biển. 

 

-褊急 Biển cấp : nóng nẩy, gấp rút. Độ lƣợng hẹp hòi, tính tình nóng 

nảy. 

-褊狹 Biển hiệp : nhỏ hẹp. 

-褊吝 Biển lận : keo kiệt, bủn xỉn. 

-褊心 Biển tâm : lòng dạ hẹp hòi. 

-褊褼 Biển thiên : dáng áo bay, trải rộng ra. 

-褊小 Biển tiểu : nhỏ hẹp. 

  

-騙棍 Biển côn : đứa phỉnh gạt, cùng nghĩa với chữ biển tử 騙子. 

-騙錢 Phiến tiền  : lừa đảo tiền bạc. 

 

-藊豆 Biển đậu : đậu ván. Cũng viết là 萹豆. Còn gọi là hoàng đế đậu 

皇帝豆. 

 

-匾額 Biển ngạch : tấm bảng treo trƣớc nhà, ở trên cao trong gian nhà 

chính, ở đình tạ. Tấm hoành treo trên cửa. 

 

-蹁躚 Biển tiên  : dáng đi nhƣ nhẩy múa; đi quanh quẹo, quanh co. 

 

-猵狙 Biển thư : tên một loài vƣợn, đầu nhƣ đầu chó. 

 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A4%8A
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-萹豆 Phiên đậu : một loại đậu dùng làm thƣớc gọi là Biển đậu . 

-萹蓄 Phiên súc : một thứ cỏ dùng làm thuốc. 

 

-翩然 Phiên nhiên : vẻ tƣơng phản. 

 

-翩翩 Phiên phiên : bay vùn vụt. Tiêu sái, thanh thoát. Uyển chuyển. 

 

-騙棍 Phiến côn : đồ vô lại phỉnh gạt gian trá. Cũng gọi là phiến tử 騙

子. 

-騙局 Phiến cục : trò bịp. 

-騙術 Phiến thuật : thuật lừa gạt. 

-騙錢 Phiến tiền : lừa đảo tiền bạc.  

-騙子 Phiến tử : kẻ dùng thủ đoạn phỉnh gạt ngƣời khác. 

 

-扁舟 Thiên chu : thuyền nhỏ. 

 

-偏愛 Thiên ái : yêu riêng về một bên. 

-偏見 Thiên kiến : ý kiến thiên lệch. 

-偏勞 Thiên lao : nhọc riêng về một bên. 

-偏偏 Thiên thiên : vẫn cứ, vẫn thế. Một mực, khăng khăng. 

-偏僻 Thiên tích : nơi hẻo lánh. 

 

-篇章 Thiên chương :  văn chƣơng; chƣơng hay đoạn của cuốn sách. 
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179 

 

-篇目 Thiên mục : bảng mục lục. 

-篇幅 Thiên phúc : chiều dài của bài văn. 

 

-貝編 Bối biên : chỉ kinh Phật. Gọi tên nhƣ thế vì kinh thƣờng viết trên 

lá cây bối đa. 

-主編 Chủ biên : phụ trách hoạch định nội dung sách vở tài liệu xuất 

bản. Ngƣời phụ trách chủ yếu công việc biên tập. 

 

-聯翩 Liên phiên : liền nối không dứt, san sát. 

 

-連篇 Liên thiên : trang sách tiếp theo trang sách. 

 

-欺騙 Khi phiến : lừa gạt. 

 

-蠶匾 Tàm biển : nong tằm. 

 

-後編 Hậu biên : tập hạ. 

-前編 Tiền biên : tập thƣợng. 

-續編 Tục biên : quyển tiếp theo. 

 

-全篇 Toàn thiên : cả một tác phẩm, cả bài.  
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 丙  BÍNH   : can thứ 3 trong 10 can. Chỉ lửa. Sáng rực. Họ 

Bính 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-柄 Bính : cái chuôi; vật gì có chuôi có cán để cầm;  quyền bính. 

2-邴 Bính : vui mừng, tên đất cổ, nay thuộc đông nam tỉnh Sơn Đông. 

3-炳 Bính : văn minh, rất lo. Sáng rõ, quang minh, minh bạch. 

4-昺 Bính : sáng sủa. Dùng nhƣ chữ bính炳. 

5-蛃 Bính : con mọt trong sách vở. Con rận. 

6-昞 Bính : sáng, sáng sủa. 

7- 窉 Bính : cái lỗ, cái hang, cái hố. 

 

Biến âm  : 

 

-病 Bệnh : ốm bệnh. Ốm. Tức giận. Làm hại. Mắc bệnh. Lo. Làm khốn 

khó. Nhục. Chỗ kém. Cái khuyết điểm. 

-寎 Bình : buồn ngủ, nửa thức nửa ngủ. 

-炳 Bỉnh  :cháy sáng.  Tỏ rõ. Văn minh. 

-昺 Bỉnh : chói lọi, rực rỡ. Chữ đặt tên ngƣời. 

 

Dị âm : 

 

-陋 Lậu  : hẹp. Xấu xí. Nông cạn. Thô sơ, thấp hèn. Chƣa đƣợc hoàn 

toàn. 
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Từ  ghép : 

 

-丙班 Bính ban : lớp C (ban văn). 

-丙夜 Bính dạ : canh ba nửa đêm. 

-丙等 Bính đẳng : hạng ba. 

-丙丁 Bính đinh : thuộc hỏa, đƣợc coi nhƣ lửa. 

-丙舍 Bính xá : nhà bậc thứ ba, so với chính thất, trong cung đời Đông 

Hán 東漢. Phiếm chỉ phòng riêng bên cạnh chính thất, hoặc phòng xá 

giản lậu. Phòng để ngƣời chết trong mộ địa. 

 

-邴邴 Bính bính : dáng vui vẻ. 

 

-炳炳 Bính bính : rờ rỡ, rõ rệt; lo ngay ngáy. 

-炳然 Bính nhiên : rõ ràng. 

 

-炳炳 Bỉnh bỉnh : rờ rỡ, rõ rệt.  

 

-柄政 Bính chánh : nắm chính quyền. 

-柄用 Bính dụng : nếu đƣợc dùng thì nắm lấy chính quyền. Chỉ ngƣời 

đƣợc tín nhiệm mà giao cho cầm quyền. Chỉ chức vị có quyền hành. 

-柄國 Bính quốc : nắm quyền nƣớc. 

-柄臣 Bính thần : kẻ bề tôi nắm quyền. 

 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9D%B1
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-病案 Bệnh án : hồ sơ về bệnh. 

-病革 Bệnh cách : đau ốm tới lúc nguy ngập. 

-病根 Bệnh căn : gốc bệnh, nguyên do đau ốm. 

-病之 Bệnh chi : lấy làm giận. 

-病株 Bệnh chu: cây có bệnh; cây bị bệnh. 

-病症 Bệnh chứng : sự phát lộ bệnh tật trên thân thể. 

-病故 Bệnh cố : mắc bệnh qua đời; ốm chết. 

-病民 Bệnh dân : hại dân. 

-病容 Bệnh dong : vẻ mặt đau yếu. 

-病癒 Bệnh dũ : lành bệnh. 

-病毒 Bệnh độc : chất độc sinh ra ở bệnh. 

-病假 Bệnh giả : nghỉ bệnh. 

-病号 Bệnh hào : bệnh nhân trong quân đội, cơ quan, trƣờng học. 

-病患 Bệnh hoạn : chỉ bệnh tật, đau yếu, vì coi là sự không may. 

-病友 Bệnh hữu : kết bạn với nhau khi cùng nằm trong bệnh viện. 

-病菌 Bệnh khuẩn : sinh vật cực nhỏ gây bệnh. 

-病歷 Bệnh lịch : hồ sơ bệnh học.(medical record, case history) 

-病利 Bệnh lợi : sự lợi hại. 

-病理 Bệnh lý : chỉ chung nguyên nhân và trạng thái của bệnh. 

-病魔 Bệnh ma : tiếng nhà Phật chỉ loài ma quỷ hại ngƣời. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%97%85
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%97%85
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-病脈 Bệnh mạch : mạch nhẩy bất thƣờng. (abnormal pulse) 

-病免 Bệnh miễn : vì đau yếu mà cáo quan, từ chức.  

-病危 Bệnh nguy : bệnh tình hiểm nghèo; bệnh nguy tới thời kỳ cuối. 

-病源 Bệnh nguyên : cái lý do gây bệnh. 

-病人 Bệnh nhân : ngƣời đau yếu, ngƣời bệnh. 

-病因 Bệnh nhân : nguyên nhân của bệnh. 

-病房 Bệnh phòng : phòng bệnh nhân ở bệnh viện. 

-病夫 Bệnh phù : ngƣời mắc bệnh, kẻ lắm bệnh. 

-病國 Bệnh quốc : hại nƣớc. 

-病床 Bệnh sàng : giƣờng bệnh. 

-病灶 Bệnh táo : ổ nhiễm bệnh; vùng nhiễm bệnh trong cơ thể. 

-病疾 Bệnh tật : chỉ chung sự đau yếu. 

-病態 Bệnh thái : tình trạng bất bình thƣờng của bệnh. 

-病狀 Bệnh trạng : bệnh tình. Tờ báo cáo bệnh tật. 

-病勢 Bệnh thế : tình thế nghiêm trọng của bệnh; tình trạng của bệnh 

nhân. 

-病情 Bệnh tình : tình trạng đau ốm, tình trạng biến hóa của bệnh tật. 

-病狀 Bệnh trạng : tình trạng đau ốm. 

-病征 Bệnh trưng : triệu chứng bệnh. 

-病症 Bệnh trưng : chứng bệnh; gốc bệnh. 

-病象 Bệnh tượng : chỉ dấu hay dấu hiệu của bệnh. 
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-病員 Bệnh viên: danh sách nhân viên mắc bệnh. 

-病院 Bệnh viện : nhà thƣơng, bệnh viện chuyên khoa. 

-病舍 Bệnh xá : nhà chữa trị những ngƣời đau ốm. Nhà thƣơng nhỏ. 

 

 -柄政 Bính chánh : nắm chính quyền. 

-柄用 Bính dụng : nếu đƣợc dùng thì nắm lấy chính quyền. Chỉ ngƣời 

đƣợc tín nhiệm mà giao cho cầm quyền. Chỉ chức vị có quyền hành. 

-柄國 Bính quốc : nắm quyền nƣớc. 

-柄臣 Bính thần : kẻ bề tôi nắm quyền. 

 

-陋巷 Lậu hạng : ngõ hẹp, ngõ hẻm. 

-陋習 Lậu tập : thói xấu; hủ lậu, hủ tục. Khinh thị, coi thƣờng. 

-陋室 Lậu thất : nhà nhỏ hẹp. 

 

-把柄 Bả bính : cái tay cầm, chuôi, cán. Nắm giữ, cầm giữ. Nắm đằng 

chuôi. 

-葉柄 Diệp bính : cuống lá. 

-刀柄 Đao bính : chuôi dao. 

-花柄 Hoa bính : cuống hoa. 

-笑柄 Tiếu bính : đề tài lấy làm chuyện cƣời nhạo. 

 

-隱陋 Ẩn lậu : , chỉ nơi ẩn dật. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9F%84
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-鄙陋 Bỉ lậu : thô tục quê mùa. Chỉ những cái gì mà quy mô khí tƣợng 

đều ủ dột xấu xí không có gì đáng thích. 

-孤陋 Cô lậu : . 

-固陋 Cố lậu : kiến thức thiển cận. 

-貌陋 Mạo lậu : mặt mũi xấu xí. 

-淺陋 Thiển lậu : hẹp hòi, nông nổi. 

-僻陋 Tích lậu  : chỗ xa xôi, phong tục thô lậu. Hẹp hòi, thiếu học vấn.  

-醜陋 Xú lậu : xấu xí. 

 

-彪炳 Bưu bính : cũng viết là bƣu bính 彪昺. Sáng sủa, rực rỡ. 

 

-競病 Cạnh bệnh : cạnh 競 và bệnh 病 là hai chữ khó gieo vần. Chỉ sự 

dùng vần hiểm hóc. 

-告病 Cáo bệnh : lấy cớ có bệnh mà xin thôi việc, nhân mắc bệnh từ 

chức. 

-姤病 Cấu bệnh : hổ ngƣơi. 

-救病 Cứu bệnh : chữa bệnh, trị bệnh. 

-同病 Đồng bệnh : mắc phải cùng một chứng bệnh. Chỉ ngƣời cùng gặp 

cảnh ngộ giống nhau. Có cùng khuyết điểm tƣơng tự. 

-利病 Lợi bệnh : lợi ích và tổn hại. Ƣu liệt, hơn kém. Lợi cho chữa 

bệnh. 

-毛病 Mao bệnh : màu lông sinh súc có khuyết hãm. Chỉ tật bệnh. Chỉ 

vấn đề hoặc tổn hại ở bên trong sự vật. Khuyết điểm, sai lầm. Chỉ vấn đề 

hoặc tổn hại ở bên trong sự vật. Chỉ đồ vật hƣ hỏng hoặc bị trục trặc. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BD%AA
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-臥病 Ngọa bệnh : bệnh nằm không dậy đƣợc. 

-語病 Ngữ bệnh  : chỗ sai của câu văn. 

-受病 Thụ bệnh : chịu tổn hại, tao thụ tổn thƣơng. Chịu mắng nhiếc, 

chịu chế nhạo, bị chỉ trích. Mắc bệnh, sinh bệnh. 

-春病 Xuân bệnh : bệnh phát sinh mùa xuân. Bệnh tƣơng tƣ.  

 

-葉柄 Diệp bính : cuống lá. 

-刀柄 Đao bính : chuôi dao. 

-花柄 Hoa bính : cuống hoa. 

-一柄 Nhất bính : chỉ một vật gì đó.  

 

-付丙 Phó bính : cho lửa vào đốt. 

-斧柄 Phủ bính : cán búa. 

-國柄 Quốc bính : chánh quyền của một nƣớc. 

  
 

平   BÌNH  : bằng nhau; bằng phẳng. Trị cho yên. Hòa hợp. Dễ 

dàng, binh thƣờng, không có gì lạ. Không có chiến tranh. Công 

chính. Họ Bình 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-伻 Bình : sai khiến. 

2-坪 Bình : chỗ đất bằng phẳng. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BB%98
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BB%98
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3-枰 Bình : cuộc đánh bạc; cuộc cờ. 

4-萍 Bình : bèo;cỏ bình. Loại cây sống trên mặt nƣớc. 

5-抨 Bình : bắt bẻ, công kích. 

6-評 Bình : phê bình, bình phẩm; dùng lời nói bàn bạc để đánh giá đúng 

sai, tốt xấu. 

7-鮃 Bình : cá bơn. 

8-苹 Bình : cỏ tiêu, mầu xanh cọng trắng nhƣ chiếc đũa. 

 

Biến  âm  : 

 

-平 Biền : xem chữ biền biền ở dƣới. 

-枰 Bính : cây bính; ván giát giƣờng. 

 

Dị âm : 

 

-砰 Phanh  : bịch ! phịch ! 

-閛 Phanh  : Kẹt, tiếng đóng cửa. 

-匉 Phanh  : xem chữ phanh hoanh ở dƣới. 

-怦 Phanh  : háo hức, áy náy, bốc đồng; thẳng thắn, ngay thẳng, trung  

thực; xem chữ phanh nhiên và phanh phanh ở dƣới. 

 

Từ  ghép : 

   

-平安 Bình an : không xảy ra hoạn nạn, không có gì nguy hiểm. Trong 

long bình tĩnh an định 
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-平白 Bình bạch : bỗng nhiên, không duyên cớ. Khi không. Tự nhiên. 

-平版 Bình bản : bản in phẳng. 

-平板 Bình bản : bằng phẳng; cứng nhắc. 

-平平 Biền biền : sửa trị, chia đều. 

-平平 Bình bình : thƣờng thƣờng, không có gì đáng chú ý. 

-平正 Bình chính : ngay ngắn, không nghiêng lệch; công bằng ngay 

thẳng. Điều chỉnh, điều tiết. 

-平準 Bình chuẩn : ấn định thuế má đồng đều. 

-平局 Bình cục : thế hòa, không phân thắng bại. 

-平民 Bình dân : dân chúng bình thƣờng, không có chức vị gì. 

-平易 Bình dị : tính tình khiêm tốn, thái độ hiền hòa. Dễ dãi không cầu 

kỳ. 

-平衍 Bình diễn : ruộng đồng bằng phẳng bát ngát. Thế đất phẳng phiu. 

-平面 Bình diện : mặt phẳng. Một phía, một phƣơng diện. 

-平允 Bình doãn : công bằng thỏa đáng. Cũng chỉ tính dễ dãi. 

-平陽 Bình dương  : chỗ bằng phẳng. 

 

-平淡 Bình đạm : tầm thƣờng nhạt nhẽo. Chỉ cá thú vị của cuộc sống 

thanh cao. 

-平旦 Bình đán : trời vừa sáng. Bình minh. 

-平等 Bình đẳng : bằng nhau về quyền lợi và cơ hội. Ngang hàng. 
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-平地 Bình địa : vùng đất bằng phẳng. Vùng đất bị tàn phá không còn 

gì. 

-平定 Bình định : giẹp yên. Làm cho yên ổn. 

-平动 Bình động : vận động ổn định. 

-平價 Bình giá : giá cả vừa phải, điều hòa. Làm cho giá cả trở lại điều 

hòa, không quá cao. 

-平交 Bình giao : qua lại với nhau với sự ngang hàng. 

-平行 Bình hành : đi ngang hàng với nhau, tức đi song song. Đi lại yên 

ổn. Ý nói đƣờng xá không có trộm cắp. 

-平行線 Bình hành tuyến : hai bên cách nhau mà cùng tiến lên đều 

nhau gọi là bình hành tuyến. 

-平衡 Bình hành : một thứ nghi lễ. Đem gập thân mình phần trên cho 

thẳng góc với eo lƣng, đầu và eo ngang nhau. 

-平和 Bình hòa : yên ổn êm đềm. 

-平衡 Bình hoành : cân bằng, thăng bằng. 

-平滑 Bình hoạt : bằng phẳng trơn tru, không trở ngại gì. 

-平康 Bình khang : yên ổn khỏe khoắn, không có gì xẩy ra. Chỉ xóm 

yên hoa, xóm điếm. 

-平曠 Bình khoáng : thế đất bằng phẳng rộng rãi. 

-平空 Bình không : bỗng dƣng. 

-平亂 Bình loạn : dẹp loạn, trị loạn.  

-平米 Bình mễ : đơn vị tính thuế ruộng đặt ra từ đời Minh ở Giang 

Nam.  

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B9%B3
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B9%B3
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-平明 Bình minh : lúc trời vừa sáng. 

-平午 Bình ngọ : giữa trƣa. 

-平議 Bình nghị : luận sự việc một cách công bằng. 

-平原 Bình nguyên : vùng đất bằng phẳng. Đồng bằng. 

-平月 Bình nguyệt : tháng hai dƣơng lịch năm không có nhuận. 

-平人 Bình nhân : ngƣời bình thƣờng, không có bệnh tật gì. 

-平一 Bình nhất : dẹp yên để thống nhất. 

-平日 Bình nhật : ngày thƣờng. 

-平年 Bình niên : năm bình thƣờng; năm không có tháng nhuận. 

-平凡 Bình phàm : thông thƣờng, tầm thƣờng. Không có gì đáng chú ý. 

-平反 Bình phản : xét kỹ lại án oan để giảm tội. Sửa sai. 

-平分 Bình phân : chia đều. 

-平房 Bình phòng : nhà một tầng; nhà trệt. Nhà mái bằng. 

-平復 Bình phục : khỏi bệnh trở lại bình thƣờng. 

-平服 Bình phục : chịu phục mà không dám chống lại. 

-平方 Bình phương : mặt vuông. Số tự nhân với nó. 

-平方米 Bình phương mễ : nghĩa là mét vuông (tiếng Anh: square 

meter). 

-平均 Bình quân : đồng đều. 

-平權 Bình quyền : ngang quyền nhau. 

-平生 Bình sinh : thƣờng ngày, bình thời; suốt đời, cả đời, xƣa nay. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B9%B3
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-平心 Bình tâm : yên lòng, không buồn rầu, giận giữ. 

-平聲 Bình thanh : tiếng có âm ngang, trong tiếng Việt là những tiếng 

không có dấu hoặc có dấu huyền. 

-平声 Bình thanh : thanh bằng, thanh thứ nhất của tiếng Hán cổ. 

-平身 Bình thân : trong tế lễ đang quỳ lạy đứng lên. 

-平世 Bình thế : đời yên ổn. 

-平糶 Bình thiếu : chỉ sự đem gạo nhà nƣớc ra bán rẻ cho giá gạo khỏi 

kém. 

-平時 Bình thì : bình thƣờng, thƣờng ngày. Buổi thái bình. 

-平視 Bình thị : nhìn thẳng. Đứng ngang với ngƣời khác mà nhìn ngƣời 

đó, ý nói đồi diện mà nhìn thẳng vào mặt. 

-平時 Bình thời : lúc yên ổn, không giặc giã. 

-平順 Bình thuận : yên ổn êm xuôi. 

-平常 Bình thường : không có gì đáng chú ý. 

-平昔 Bình tích : ngày qua; lúc trƣớc. 

-平靜 Bình tĩnh : phẳng lặng yên ổn, không dao động. 

-平素 Bình tố : xƣa nay, đã qua, trƣớc đây. 

-平仄 Bình trắc : tiếng có thanh bằng, không có dấu hoặc có dấu huyền   

-平治 Bình trị : dẹp bằng để trị cho yên ổn. 

-平川 Bình xuyên : đồng bằng; vùng đất bằng phẳng. 

-平安 Bình yên hay太平 thái bình : yên lặng vô sự. 
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-苹苹 Bình bình : cỏ mọc tụ lại cả bụi. 

-苹果 Bình quả : trái táo tây. 

-評註 Bình chú : ghi thêm cho rõ nghĩa và nói hay dở. 

-評斷 Bình đoán  : xét phải trái. 

-評論 Bình luận : bàn bạc để xét phải trái hay dở. 

-評議 Bình nghị : bàn bạc chê khen. 

-評品 Bình phẩm : khen chê. 

-評話 Bình thoại : dùng lời nói thông thƣờng dễ hiểu mà bàn về nghĩa 

lý sách vở. 

-評文 Bình văn : đọc bài văn lên mà bàn bạc nghĩa lý. 

 

-萍蹤 Bình tung : trôi nổi nhƣ bèo. 

 

-匉訇 Phanh hoanh : ầm ầm (hình dung tiếng nổ lớn). 

 

-怦然 Phanh nhiên : áy náy, tả cái dáng động lòng. 

-怦怦 Phanh phanh : thẳng thắn, chỉ cái lòng trung trực. 

 

-不平 Bất bình : chỉ sự gì làm cho trong lòng tấm tức. 

-公平 Công bình : không nghiêng về bên nào, không thiên tƣ.  

-嘉平 Gia bình : tháng chạp.  

-地平 Địa bình: đất phẳng. 
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-升平 Thăng bình : bình trị, thái bình.  

-水平 Thủy bình : nƣớc phẳng. 

 

-短評 Đoản bình : bài bình luận ngắn. 

-時評 Thời bình : bình luận thời sự. 

 

 

-一枰 Nhất bình : một ván cờ. 

 

-操坪 Thao bình : bãi tập. 

 

-草坪 Thảo bình : bãi cỏ. 

 

 

 

 哺  BỘ   : bú ; mớm; nhai. Ngậm trong miệng mà mút. Cơm 

búng, đồ ăn đã nhai ở trong miệng mớm cho con nít. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-埔 Bộ : tên đất. Tên huyện Đại Bộ tỉnh Quảng Đông. 

2-捕 Bộ : bắt; tróc nã; săn bắt;lùng đuổi kẻ có tội trốn. Họ Bộ. 

 

Biến âm : 

 

-逋 Bô : trốn mất. Trốn chạy.Thiếu nợ. Bỏ mặc. Có tội đi trốn. Chậm 

trễ. Ngƣời Việt thời cổ gọi vua, cha, ngƣời đáng tôn kính là bô.  
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-晡 Bô : buổi quá trƣa; buổi chiều. Vào khoảng giờ Thân. 

-餔 Bô : bữa cơm quá trƣa; ăn vào khoảng một hai giờ chiều; ăn uống 

tham lam. Giờ Thân 申  (từ ba đến năm giờ chiều). Phiếm chỉ buổi 

chiều, hoàng hôn. Một âm khác là Bố : cho ngƣời ăn. 

-酺 Bô : ngày xƣa nƣớc có khánh lễ lớn, cho phép bề tôi và dân chúng 

tụ hội uống rƣợu ăn mừng. Phiếm chỉ hội họp uống rƣợu. Tên một vị 

thần gieo tai họa. 

-脯 Bô : nem; thịt luộc chín rồi phơi khô. Trái cây tẩm đƣờng rồi phơi 

khô. Ức; phần ngực và bụng. 

-鯆 Bô : cá heo, xem chữ phô ngƣ ở dƣới. 

-匍 Bồ : bò bằng tay và chân. 

-葡 Bồ : xem chữ bồ đào ở dƣới. 

-莆 Bồ : xem chữ bồ điền ở dƣới. 

-蒲 Bồ : tên một loại cây mọc ở chỗ có nƣớc, dùng để dệt chiếu, tức cây 

lác, cây cói. Cỏ bồ, lá non ăn đƣợc lá già dùng làm chiếu làm quạt hay 

làm cái bao bọc đồ. Tên một loại cây cành lá mềm yếu còn gọi là Thủy 

Dƣơng. 

-補 Bổ : cái áo lành lặn; vá áo, sửa lại chỗ hƣ rách; hàn; cái gì thiếu mà 

nó bù cho đều gọi là bổ. Sung nhậm chức vị, danh thứ còn trống. 

-誧 Bổ : to lớn; huge; to admonish 

-浦 Bổ : bờ sông; cửa sông, bãi biển. 

-葡 Bổ : trái nho. 

-圃 Bổ : vƣờn, trại cây. 

-捕 Bổ : bắt sống, bắt bớ. Đi tuần. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%94%B3
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Dị âm :  

 

-購 Cấu : mua sắm. Mƣu bàn. 

-痡 Phô : mệt mỏi. Bệnh tật. 

-舖,鋪 Phô : bày; lát mỏng. Bày ra, trải ra, phô ra. 

-舖 Phố : cửa hàng buôn bán. 

-圃 Phố : vƣờn trồng rau. 

-浦 Phổ : bến sông, ngạch sông đổ ra bể. Tên đất. 

-甫 Phủ : tiếng gọi tôn quý của đàn ông. Tên chữ biểu hiệu. Vừa mới. 

Lớn. 

-莆 Phủ : xem chữ tiệp phủ ở dƣới. 

-脯 Phủ : thịt khô. Phiếm chỉ khô khan. 

-黼 Phủ  : cái lễ phục ngày xƣa thêu hoa nửa đen nửa trắng nhƣ hình cái 

búa. 

-鬴 Phũ : Cái phũ, một thứ để đong ngày xƣa, đựng hết sáu đấu bốn 

thƣng. 

-輔 Phụ : xƣơng má của ngƣời ta. Giúp. Chỗ đất giáp nhau. Tên quan 

nhƣ quan sư 師, quan bảo 保, quan nghi 疑, quan thừa 丞 gọi là tứ phụ 

四輔. Nghĩa là các quan giúp đỡ ở hai bên mình vua vậy.  

 

 

Từ  ghép : 
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-哺兵 Bộ binh : quân lính đi chân, quân lính đánh giặc trên đất liền. 

-哺步 Bộ bộ : bƣớc đi; đi bằng chân. Một bƣớc. Bƣớc tiến. 

-哺道 Bộ đạo : đƣờng dành cho ngƣời đi bộ. Lề đƣờng. 

-哺頭 Bộ đầu : bờ nƣớc. 

-哺調 Bộ điệu : nhịp độ tiến hành công việc. Cử chỉ, cách đi đứng làm 

việc của một ngƣời. 

-哺隊 Bộ đội : toán quân đi chân; chỉ chung lực lƣợng võ trang có tổ 

chức. 

-哺行 Bộ hành : ngƣời đi bộ. 

-哺月 Bộ nguyệt : đi dạo dƣới ánh trăng. 

-哺乳 Bộ nhũ : cho bú. 

-哺乳類 Bộ nhũ loại : loài có vú, cho con bú. 

-哺伐 Bộ phạt : quân đội tiến đánh. 

-哺師 Bộ sư : chỉ bộ binh. 

-哺卒 Bộ tốt : cũng là bộ binh. 

-哺韻 Bộ vận : theo vần; ý chỉ cách làm thơ phải theo vần, hay họa lại 

thơ cũng thế. 

-哺武 Bộ vũ : chỉ sự bắt chƣớc theo ngƣời ta. 

 

-埔頭 Bộ đầu : thành phố buôn bán thuận tiện giao thông (tiếng địa 

phƣơng). 

 

-捕役 Bộ dịch : sai dịch làm việc bắt bớ tội phạm. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%9F%94
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-蒲包 Bồ bao : bao dệt bằng cỏ bồ. 

-蒲團 Bồ đoàn : cái gối tròn làm bằng cói, để các vị tăng quỳ gối lên 

cho êm mà tụng kinh. 

-蒲劍 Bồ kiếm : Tết đoan ngọ dùng lá cỏ bồ cắt nhƣ hình cái gƣơm để 

trừ tà ma, thƣờng đƣợc treo trƣớc cửa nhà. 

-蒲柳 Bồ liễu : cây dƣơng liễu, một thứ liễu mọc ở ven nƣớc, cành lá ẻo 

lả, sắp thu đã tàn, nên hay dùng để gọi về thể sức con gái và ngƣời yếu 

đuối. 

-蒲輪 Bồ luân : xe thời cổ, bánh xe quấn cỏ bồ để đi cho êm, dùng để 

đón rƣớc bậc hiền tài ra giúp nƣớc. 

-蒲月 Bồ nguyệt : chỉ tháng năm âm lịch. 

-蒲扇 Bồ phiến : cái quạt đan bằng cói. 

-蒲蓆 Bồ tịch : chiếu cói (lác). 

-蒲鞭 Bồ tiên : roi làm bằng cây bồ, rất mềm yếu. đánh không đau, chỉ 

có mục đích răn dạy thôi. 

 

-逋蕩 Bô đãng : rong chơi phóng túng. 

-逋逃 Bô đào : chạy trốn, trốn tránh, trốn mất. 

-逋逃藪 Bô đào tẩu : chỗ các kẻ có tội ẩn núp. 

-逋客 Bô khách : trốn khách. Chỉ sự ở ẩn. 

-逋慢 Bô mạn : trốn khách, không tuân lệnh trên. 

-逋遷 Bô thiên : trốn tới vùng khác. 
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-逋租 Bô tô : thiếu thuế. 

-逋債 Bô trái : thiếu nợ. 

-逋亡 Bô vong : trốn mất. 

 

-餔時 Bô thời : giờ ăn cơm chiều (vào lúc giờ Thân). Cũng viết là bô 

thì 晡時. 

-餔子 Bô tử : thức ăn sền sệt của trẻ con. 

-餔啜 Bô xuyết : ăn uống tham lam. 

 

-匍匐 Bồ bặc : bò lổm ngổm; bò trên đất. Chỉ dáng điệu tới lui. Khúm 

núm. 

-匍匐莖 Bồ bặc hành : loại cây mọc bò trên đất (Soboles). 

 

-葡萄 Bồ đào : cây nho, quả ăn ngon và làm rƣợu vang. 

 

-莆田 Bồ Ðiền : huyện Bồ Ðiền. 

 

-捕影 Bổ ảnh : bắt bóng, chỉ việc làm vô ích. 

-捕役 Bổ dịch : việc bắt bớ, bài trừ trộm cƣớp. 

-捕魚 Bộ ngư : đánh cá. 

-捕風 Bổ phong : bắt sống, bắt bớ. Đi tuần. 

-捕蛇 Bộ xà : bắt rắn. 
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-補正 Bổ chính : thêm vào cho đủ, sửa lại cho đúng. 

-補綴 Bổ chuế : thêm vào cho đầy đủ.  

-補袞 Bổ cổn : vá áo vua, chỉ sự can ngăn khi vua lầm lỗi. 

-補救 Bổ cứu : cứu giúp. 

-補遺 Bổ di : bù vào chỗ thiếu sót. 

-補用 Bổ dụng : dùng ngƣời để bù vào chức vụ nào còn thiếu ngƣời. 

-補藥 Bổ dược : thuốc bổ.  Dƣợc vật dùng để bồi bổ thân thể. Cũng viết 

là 補葯. 

-補養 Bổ dưỡng : giúp ích nuôi nấng. 

-補帄 Bổ đinh : chỉ chung việc may vá. 

-補短 Bổ đoản : bù vào chỗ kém cỏi. 

-補血 Bổ huyết : tẩm bổ cho máu huyết, làm cho máu tốt lên. 

-補益 Bổ ích : giúp ích, đem lại lợi ích. 

-補缺 Bổ khuyết : bù vào chỗ thiếu sót. 

-補任 Bổ nhiệm : dùng ngƣời để bù vào chức vụ nào còn thiếu ngƣời. 

-補鍋 Bổ oa : hàn nồi. 

-補破網 Bổ phá võng : vá lƣới rách. 

-補過 Bổ quá : sửa chữa lỗi lầm. 

-補充 Bổ sung : thêm vào cho đầy đủ. 

-補天 Bổ thiên : vá trời. Chỉ sự nghiệp lớn lao. Chỉ việc làm quá sức, 

không thể thành công. 
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-補償 Bổ thường : bù hoặc đền cho. 

-補助 Bổ trợ : giúp đỡ. 

-補足 Bổ túc : thêm vào cho đầy đủ. 

-補衣服 Bổ y phục : vá quần áo. 

-補綴 Bổ xuyết : vá sửa quần áo. Thêm bớt sửa chữa cho tốt đẹp. 

 

-酺燕 Bộ yến : bữa tiệc mừng đƣợc vua cho phép tổ chức để dân chúng 

tụ họp uống rƣợu vui vẻ. 

 

-購物 Cấu vật : mua sắm đồ. 

 

-鋪柏油 Phô bách du : rải nhựa. 

-鋪地板 Phô địa bản : lát ván. 

-鋪床 Phô sàng : cái giƣờng. 

-鋪設 Phô thiết : bày đặt, bày biện nhiều thứ cho sang. 

-鋪桌布 Phô trác bố : trải khăn bàn. 

-鋪張 Phô trương : khoe nhiều, phô bày của cải ra. 

 

-鯆魚 Phô ngư : cá heo. 

 

-脯田 Phủ điền : ruộng khô. 

 

-輔弼 Phụ bật : giúp dân. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%84%AF
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-蔭補 Ấm bổ : thời xƣa, con cháu nhờ tổ tiên có công huân mà đƣợc bổ 

chức quan.  

-培補 ổ : vun bón, bồi dƣỡng. 

-彌補 Di bổ : bù đắp. 

-遞補 Đệ bổ : lần lƣợt bổ nhiệm. 

-填補 Điền bổ : bù đắp. Bổ sung chỗ trống. Lấp bằng sửa chữa. 

-候補 Hậu bổ : đợi có chỗ khuyết để đƣợc bổ dụng. 

-修補 Tu bổ : sửa sang, bổ sung.  

-滋補 Tư bổ : tẩm bổ. 

 

-逮捕 Đãi bộ : đuổi bắt. 

 

-桃脯 Đào bô  : đào phơi khô. 

-雞脯 Kê bô : ức gà. 

 

-黃埔 Hoàng Phố : tên địa phƣơng Hoàng Phố (ở tỉnh Quảng Đông, 

Trung Quốc). 

 

-畿輔 Kỳ phụ : đất giáp gần kinh kỳ. 

 

-日餔 Nhật bô : xế chiều. 

 

-肉鋪 Nhục phô : cửa hàng bán thịt. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%81%9E
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%81%9E
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%9B%9E
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%9B%9E
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-尼甫 Ny phủ : tiếng tôn quý gọi đức Khổng Tử. 

-台甫 Thai phủ : hỏi tên tự ngƣời ta. 

-尊甫 Tôn phủ : cha, mình nói đến cha ngƣời khác. 

 

-蠲逋 Quyên bô : tha cho không đòi những thuế nợ còn mắc. 

 

-萐莆 Tiệp phủ : một thứ cỏ báo điềm lành đời vua Nghiêu. 

 

陪 Bồi  : gò lớn,gò đất chồng chất; bạn, tiếp giúp, đền trả, hai 

lần, tăng thêm. Chức phụ, phàm chức sự gì có chánh có phó thì 

chức phó gọi là bồi, nghĩa là chức phụ thêm, khi nào chức chánh 

khuyết thì bổ vào vậy.   
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-焙 Bồi : rang, sấy, hơ lửa, hong cho khô. Đặc chỉ chỗ sấy trà. Phiếm 

chỉ khí cụ dung để hong, sấy các vật. 

2-培 Bồi : Vun bón. Vun trồng, thêm vào. Vun đắp, làm cho vững chắc 

thêm. Nuôi dƣỡng. Bức tƣờng ở sau nhà. Vun đất vào gốc cây để nuôi 

cây. 

3-賠 Bồi  : đền trả. Sút kém. Đền bù bằng tiền hay vật cho ngƣời. 

4-掊 Bồi : đào, khoét; kéo lấy.  Cầm. Móc, bới đất. Nắm, một nắm. Thu 

vén, bóc lột. Giảm bớt. 

5-錇 Bồi : chất hóa học  Berkelium, ký hiệu Bk. 
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Biến âm :  

 

-掊 Bẫu : bửa ra. 

-瓿 Bẫu : cái vò nhỏ. Đồ đựng bằng đồng thời xƣa, bụng tròn, miệng rút 

lại, dùng đựng nƣớc hay rƣợu, thịnh hành thời Thƣơng, Chu.Cũng đọc là 

phẫu. 

-培 Bậu : chồng chất lên thành đống nhỏ; xem chữ bậu lũ ở dƣới.  

-菩 Bồ : Trong loài thực vật có thứ hạt tròn dùng làm tràng hạt, cho nên 

gọi là bồ đề tử 菩提子 (lat. Ficus religiosa) tức hạt bồ hòn. Bên Ấn Độ 

có cây "pipphala". Vì Phật tu đắc đạo ở dƣới gốc cây ấy nên gọi là bồ đề 

thụ 菩提樹 (tiếng Phạn "bodhidruma") cây bồ đề. 

-部 Bộ : Tóm. Xếp bày. Dinh sở quan. Bộ. Cơ quan hành chính. Ngày 

xƣa đặt ra sáu bộ nhƣ bộ Lễ, bộ Binh, v.v. 

-倍 Bội : tăng gấp lên. Phản bội, là trái lại. phản lại ngay, làm ngƣợc lại. 

Thêm vào.  

-蓓 Bội  : nụ, nụ hoa chƣa nở hẳn. 

-焙 Bội : sấy cho khô, hơ lửa cho khô. 

 

Dị âm : 

 

-踣 Phấu : ngã, té. Ngã chết giữa đƣờng gọi là phấu. Cũng đọc là chữ 

bặc. 

-剖 Phẫu : cắt ra, mở phanh ra, bổ ra, mổ ra, chia ra. Phân tách rõ ràng. 

-掊 Phẩu : đánh. Bửa chẻ ra, đập vỡ ra. Đả kích, công kích. 

-瓿 Phẫu : cái vò, cái hũ, cái bình, cái vò nhỏ. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%8F%A9
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%8F%A9
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AD%90
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%8F%A9
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%8F%A9
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%A8%B9
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-掊 Phó : dừng. 

-醅 Phôi : Rƣợu chƣa lọc. 

-涪 Phù : Sông Phù, ở tỉnh Tứ Xuyên (nƣớc Tầu). 

 

Từ  ghép  : 

 

-陪都 Bồi đô : ngoài kinh đô chính còn xây một kinh đô khác, kinh đô 

phụ, chỉ thành phố lớn thứ nhì trong nƣớc. 

-陪客 Bồi khách : tiếp khách. 

-陪隸 Bồi lệ : kẻ giúp việc, kẻ nô dịch. 

-陪門 Bồi môn : của cải hồi môn con gái đem về nhà chồng. 

-陪賓  : vai phụ, nhân vật thứ yếu (trong tuồng kịch). 

-陪葬 Bồi táng : của cải đồ vật chôn theo ngƣời chết. 

-陪審 ẩm : ngƣời pháp quan tham gia phụ với chủ thẩm xét xử án 

kiện. 

-陪臣 Bồi thần:nghĩa là bầy tôi của kẻ bầy tôi. Bầy tôi vua chƣ hầu đối 

với Thiên tử tự xƣng là bồi thần. 

-陪乘 Bồi thặng : cùng ngồi xe với bậc tôn trƣởng hiển quý. 

-陪坐 ọa : ngồi bên cạnh tiếp đãi.  

 

-培補 Bồi bổ : vun đất, vá áo. Ý nói giúp thêm vào. 

-培疫苗 Bồi dịch miêu : cấy vi trùng, nuôi cấy vắc xin. 

-培養 Bồi dưỡng : vun trồng nuôi dƣỡng thêm vào. 



205 

 

-培訓 Bồi huấn : bồi dƣỡng và huấn luyện.  

-培植 Bồi thực : nuôi trồng chăm sóc cây cỏ. 

-培壅 Bồi ủng : vun trồng nâng đỡ. 

-培塿 Bậu lũ : gò đất nhỏ. 

 

-賠本 Bồi bổn : sụt vốn, lỗ vốn. 

-賠不是 Bồi bất thị : xin lỗi. 

-賠欵 Bồi khoản : số tiền đền lại cho ngƣời khác. 

-賠償 Bồi thường : đền trả, đền bù cho chỗ thiệt hại.  

-賠钱貨 Bồi tiền hóa : món hàng phải bù thêm tiền. Chỉ ngƣời con gái, 

vì thời xƣa gả chồng, cho con gái lại cho con một món tiền hồi môn. 

-賠恤 Bồi tuất : đền bù lại để tỏ lòng thƣơng, ý nói đền bù cho ngƣời 

gặp tai nạn. 

 

-菩梵 Bồ đề : dịch âm chữ Phạm bodhi, nghĩa là tỏ biết lẽ chân chính. 

Tàu dịch là chính giác 正覺.  

-菩提樹 Bồ đề thụ : cây bồ đề. Bên Ấn Ðộ có cây Tất-bát-la. Vì Phật 

tu đắc đạo ở dƣới gốc cây ấy nên gọi là Bồ đề thụ. 

-菩提子 Bồ đề tử : tức hạt bồ hòn, thƣờng dùng để làm tràng hạt. 

-菩薩 Bồ tát : dịch âm tiếng Phạm bodhisattva, nói đủ là Bồ-đề-tát-đỏa 

菩提薩埵 nghĩa là đã tự giác ngộ lại giác ngộ cho chúng sinh. 

-部下 Bộ hạ :những ngƣời dƣới quyền mình cai quản. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B3%A0
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B3%A0
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%98%AF
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-部署 Bộ thự : bố trí, xếp đặt. 

 

-焙茶 Bồi trà : sấy lá trà.  

-掊坑 Bồi khanh : đào hố. 

-掊克 Bồi khắc : bóp nặn của dân. 

 

-掊擊 Phẫu kích : công kích, phê phán. 

 

-剖斷 Phẫu đoán : phân tích sự việc để tìm hiểu và quyết định. 

-剖明 Phẫu minh : tách rõ. 

-剖決 Phẫu quyết : phán đoán, quyết đoán. 

-剖心 Phẫu tâm : moi tim. Hết lòng thành thật. 

-剖析 Phẫu tích : phân tích, biện giải. 

 

-蓓蕾 Bội lôi : hoa mới chúm chím sắp nở, hoa còn trong nụ. 

 

-倍二 Bội nhị : tăng gấp hai. 

-倍數 Bội số : số do số khác nhân lên nhiều lần. 

-倍三 Bội tam : tăng gấp ba. 

-倍文 Bội văn : đọc tụng thơ văn. 

 

-剖解 Phẩu giải : mổ sả (sẻ).   

-剖明 Phẩu minh :tách rõ nguyên ủy của một sự gì. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8E%8A
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8E%8A
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%89%96
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%89%96
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-剖決 Phẫu quyết : mổ sẻ sự việc để giải quyết. 

-剖心 Phẫu tâm : mổ trái tim; bầy tỏ lòng thành. 

-剖析 Phẫu tích : mổ sẻ phân tích sự việc cho rõ ràng. 

 

-鄙倍 Bỉ bội : . 

-加倍 Gia bội : tăng gấp đôi. 

-十倍 Thập bội  : tăng số gấp mƣời. 

 

-一部 Nhất bộ : bộ sách có đầu đuôi hoàn toàn; có khi có nhiều quyển 

mà cùng là một sách cũng gọi là một bộ.  

 

-覆醬瓿 Phú tương bẫu : những sách không hợp với sự ƣa thích của 

đời. 

 

-奉陪 Phụng bồi : kính tiếp. 

 

-栽培 Tài bồi : vun trồng. Nói bóng là dƣỡng dục nhân tài. 

 

 

本  Bổn  : gốc, cỗi rễ, cỗi nguồn, cái cỗi rễ của sự vật. Tiền 

vốn. Tiền gốc. Phép ngày xƣa các tập sớ tâu vua cũng gọi là 

bổn. Tập, sách vở, tranh vẽ, bìa thiếp. Đơn vị dung cho sách vở. 

Họ Bổn. Cũng đọc là Bản. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8D%81
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8D%81
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1-笨 Bổn : dốt, ngốc, đần độn, tối dạ. Chậm chạp, vụng về. Nặng, cồng 

kềnh, thô kệch, cục mịch. 

2-苯 Bổn : cây cối mọc um tùm. Hợp chất hóa học hữu cơ (Benzene, 

C6H6). 

 

Dị âm : 

-苯 Bản : xem chữ ất bản và giáp bản ở dƣới. 

-体 Thể : thân thể. Một dạng của chữ Thể 體. 

 

Từ  ghép : 
 

-本本 Bổn bổn : sách vở, quyển vở. 

-本部 Bổn bộ : bộ phận trung tâm. 

-本貭 Bổn chất : bản thể của các vật, chủ cội gốc. 

-本支 Bổn chi : thân cây và cành cây, chỉ con đích và con thứ cùng một 

họ gốc. 

-本旨 Bổn chỉ : ý hƣớng có từ đầu, nguyên ý. Tông chỉ chủ yếu. 

-本职 Bổn chức : chức vụ của mình. 

-本據 Bổn cứ : đất chiếm ở từ trƣớc. Thuận tòng, tuân theo. 

-本道 Bổn đạo : chính đạo. Tức đạo gốc. 

-本地 Bổn địa : bản xứ, địa phƣơng. Lấy đạo làm căn bản. Chính phái, 

đứng đắn, đoan chính. 

-本店 Bổn điếm : một tiệm buôn lớn chia ra các cửa hàng chi nhánh, cơ 

quan trung tâm hoặc cửa hàng chính đƣợc gọi là bản điếm. 

javascript:animation('82ef');
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-本隊 Bổn đội : dƣới quy chế nhà Tống, quân đội năm mƣơi ngƣời làm 

thành mộtđại đội 大隊, là đơn vị tác chiến cơ bổn. Hàng ngũ của mình 

từ trƣớc đến giờ.  

-本家 Bổn gia : họ nội. 

-本屆 Bổn giới : khóa này. 

-本行 Bổn hành : nghề chính, nghề nghiệp lâu dài, nghề tay phải. Nghề 

nghiệp hiện nay. 

-本刑 Bổn hình : danh từ pháp luật: Hình phạt quy định trong pháp 

luật. 

-本惑 Bổn hoặc : chữ nhà Phật nói về tham, sân, si đƣợc coi là gốc sinh 

ra mọi phiền não. 

-本科 Bổn khoa : khoa chính quy. 

-本金 Bổn kim : tiền gốc, tiền vốn. 

-本紀 Bổn kỷ : sách sử ghi chép thứ tự việc làm của các đế vƣơng. 

-本來 Bổn lai : nguyên là, số là, vốn là, đáng lẽ. 

-本來面目 Bổn lai diện mục : chữ nhà Phật chỉ :  Mặt mắt xƣa nay vẫn 

có.  Chỉ tâm tính cố hữu của ngƣời ta.Hình dạng gốc của sự vật.  

-本領 Bổn lĩnh (lãnh) : cái năng lực của mình, có tài năng. Còn có 

nghĩa là các thủ đoạn không tốt. 

-本利 Bổn lợi : lợi ích căn bản. Tiền vốn và tiền lãi. 

-本論 Bổn luận : phần chủ yếu trong một trứ tác, tức chủ đề. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A7
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A7
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-本流 Bổn lưu : dòng chính với lƣợng nƣớc nhiều nhất chảy trong một 

sông. Cũng gọi là cán lƣu 幹流, chủ lƣu 主流. Tỉ dụ tiền vốn. Tỉ dụ 

phƣơng hƣớng phát triển chủ yếu của sự vật. 

-本末 Bổn mạt : gốc và ngọn, đầu tiên và cuối cùng, từ đầu đến cuối. 

(từ A đến Z). 

-本命年 Bổn mệnh niên : tục xƣa lấy năm sinh chia làm 12 chi, nên cứ 

qua 12 năm thì sẽ trở lại chi của năm sinh. 

-本能 Bổn năng : cái bản năng tự nhiên mà có. 

-本義 Bổn nghĩa : nghĩa gốc. 

-本業 Bổn nghiệp : nghề nghiệp chủ yếu. Nghề đã làm từ trƣớc. 

-本原 Bổn nguyên : nguyên nhân đầu tiên, thực thể căn bản. 

-本月 Bổn nguyệt : tháng này. 

-本人 Bổn nhân : tôi, bản thân, chính là tôi. 

-本二 Bổn nhị : tiếng chỉ ngƣời vợ cũ của vị tăng sĩ trƣớc khi xuất gia. 

-本年 Bổn niên : năm nay. 

-本分 Bổn phận : cái việc mà mình phải làm. 

-本貫 Bổn quán : nguyên quán, nơi quê gốc. 

-本國 Bổn quốc : nƣớc mình. 

-本權 Bổn quyền : cái quyền lợi gốc đƣợc hƣởng. 

-本色 Bổn sắc : màu sắc nguyên thủy. Diện mạo gốc,diện mạo xƣa nay, 

diện mạo chân thật. Mầu sắc vốn có, mầu sắc ban đầu (thƣờng chỉ vải, 

sợi chƣa nhuộm). 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B9%B9
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-本生 Bổn sinh : cha mẹ sinh ra mình. 

-本師 Bổn sư : ông thầy dạy mình. Tiếng nhà Phật chỉ Đức Thích Ca 

Mâu Ni Phật. 

-本事 Bổn sự :  năng lực,tài năng, giỏi giang. 

-本嗓 Bổn tảng : giọng nói tự nhiên. 

-本心 Bổn tâm : lƣơng tâm, thiên tính, thiên lƣơng. Bổn ý, tâm nguyện 

vốn có. Chân tâm, lòng thật. 

-本態 Bổn thái : dong mạo có từ trƣớc. Thái độ thật. 

-本身 Bổn thân : thân mình. 

-本草 Bổn thảo : tên gọi tắt của sách Thần Nông bổn thảo kinh 神農

本草經. Sách cổ của Trung Quốc nghiên cứu về dƣợc tính cây cỏ, tức là 

sách chủ yếu về y học. 

-本体 Bổn thể : bộ phận chính. 

-本土 Bổn thổ : nơi sinh trƣởng. 

-本始 Bản thủy : ban đầu, nguyên thủy, bổn sơ. 

-本藉 Bổn tịch : quê gốc ở đâu. 

-本錢 Bổn tiền : tiền vốn. 

-本朝 Bổn triều : ngày xƣa coi triều đình là căn cơ của nƣớc, nên gọi 

triều đình là bổn triều. Triều đình hiện tại, triều đại hiện nay. 

-本俗 Bổn tục : cài phong tục cũ. 

-本息 Bổn tức : tiền vốn và tiền lãi.  

-本相 Bổn tướng : chân tƣớng, bộ mặt vốn có. 
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-本字 Bổn tự : chữ gốc. Cuốn sổ, quyển sách. 

-本文 Bản văn : bài này. 

-本位 Bổn vị : cái địa vị của mình. 

-本務 Bổn vụ : chỉ việc chính mình phải làm. 

-本意 Bổn ý : ý trƣớc của tôi. 

 

-体夫 Bổn phu : ngƣời khiêng quan tài. 

 

-笨拙 Bổn chuyết : chậm chạp, lù khù, vụng về. 

-笨蛋 Bổn đản : đồ ngu, đồ ngốc. 

-笨活 Bổn hoạt : việc nặng nhọc. 

-笨重 Bổn trọng : nặng nề, cồng kềnh. 

 

-苯酚 Bản phân :  át-xít phennic 

 

-乙苯 Ất bản : Êtibenden. 

-甲苯 Giáp bản : Benzene, chất hoá hợp hữu cơ, công thức C6H6. 

 

-版本 Bản bổn : sách in, tức là in bằng bản in, chứ không phải là viết 

tay. 

-刻本 Khắc bổn : bản chữ khắc. 

-劇本 Kịch bổn : vở kịch. 

-一本 Nhất bổn : một gốc cây, một quyển sách. 
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-嘴笨 Chủy bổn : ăn vụng nói về. 

-呆笨 Ngai bổn : ngu đần, vụng về. 

-愚笨 Ngu bổn : khờ khạo, ngu dốt. 

 

 

  偪   BỨC  : ép buộc, cƣỡng bách. Dải lụa hay vải buộc vào đùi 

cho tiện đi lại 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-逼 Bức : uy hiếp, bức bách. Chật hẹp. 

2-幅 Bức : tiếng để dùng đo vải lụa. Khổ vải lụa. Lấy vải lụa quần chéo 

từ chân đến gối nhƣ xà-cạp vậy. 

3-湢 Bức : nhà tắm. Vẻ đứng đắn nghiêm trang. 

4-楅 Bức : thanh cây ngang buộc ở sừng trâu để nó không húc ngƣời, 

hay để trâu không thể chọi nhau đƣợc. Cái giá gỗ để cắm các mũi tên lúc 

làm lễ hƣơng xạ (lễ thi bắn cung giỏi trong làng). 

5-蝠 Bức : con dơi có hai cánh và lại có 4 chân nên có thể kể thuộc 2 

loại vật khác nhau . 

6-輻 Bức : vợ chồng trở mặt với nhau. 

7-愊 Bức : thành thực, ngay thật, chân thật. 

8-煏 Bức : sấy khô, hong khô. 

 

Biến âm : 
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-匐 Bặc : bò trên đất. 

-蔔 Bặc : cùng nghĩa với chữ bặc 菔. Xem chữ la bặc蘿蔔. 

 
 

Dị âm  : 

 

-畣 Đáp : đáp lại, báo đáp báo đền, trả lời lại. Cũng nhƣ chữ 答 đáp. 

-副 Phó  : thứ hai, ở địa vị thụ tá. Thứ kém. Một âm khác là Phức : tách 

ra, chẻ ra, mổ xẻ. Họ Phó. 

-富 Phú : giàu. Phàm cái gì thừa thãi đều gọi là phú. 

-幅 Phúc : bức, miếng vải rộng. 

-輻 Phúc : nan xe, căm xe. Trục bánh xe, nhíp bánh xe. 

-福 Phúc : phúc, những sự tốt lành đều gọi là phúc. Giúp. Thịt phần tế. 

Rƣợu tế còn thừa. Vén vạt áo (lối đàn bà lạy). 

-稫 Phúc : điều may mắn đƣợc hƣởng trong đời. 

-愊 Phức : thành thực, thật thà chí thành; dốc một chí; sầu muộn, buồn 

phiền. 

-煏 Phức : hơ lửa, hong khô, sấy khô 

-腷 Phức : nín hơi không thở. Nói không ra hơi. 

 

Từ  ghép : 

 

-逼迫 Bức bách : giục giã, thôi thúc. Ép buộc. 

-逼近 Bức cận : sát lại gần. 
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-逼真 Bức chân : giống y nhƣ thật. 

-逼婚 Bức hôn : việc cƣới hỏi bị ép buộc. 

-逼人 Bức nhân : lấn lƣớt, ăn hiếp ngƣời khác. 

-湢然 Bức nhiên : nghiêm chỉnh. 

-逼視 Bức thị : nhìn tròng trọc. 

-逼真 Bức tiếu : giống y nhƣ thật. 

-逼肖 Bức tiếu : rất giống. 

-逼窄 Bức trách : chật hẹp, chật chội. 

-逼債 Bức trái : thúc nợ. 

-湢測 Bức trắc : sóng nƣớc xô đẩy nhau. 

-逼仄 Bức trắc : chật hẹp. 

-逼死 Bức tử : bắt phải chết. 

-逼促 Bức xúc : chật hẹp. Thôi thúc, bức bách. 

 

-蝙蝠 Biên bức :chỉ những kẻ đòn sóc hai đầu thấy kẻ nào mạnh thì 

theo. 

 

-幅員 Bức viên :diện tích, lãnh thổ. Bề rộng và chiều dài chung quanh, 

chỉ bờ cõi. Phiếm chỉ phạm vi. 

-幅畫 Bức họa : bức tranh. 

-幅壽幛 Bức thọ trướng : bức trƣớng mừng thọ. 

-幅利 Phúc lợi : mong cầu lợi nhƣng có mức độ. 
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-幅員 Phúc viên : chỉ ranh giới đất nƣớc. Đất đai rộng lớn. Cũng nhƣ 

chữ bức viên. 

 

-輻輳 Bức thấu : tụ họp, tập trung. 

-輻輳 Phúc thấu : quy tụ về. Tụ tập đông đúc. 

 

-副榜 Phó bảng : chỉ ngƣời thi hƣơng thi hội (thời đại khoa cử) đậu 

dƣới hạng chánh bảng. 

-副本 Phó bổn (bản) : bản sao. 

-副號 Phó hiệu : hạng kém. 

-副業 Phó nghiệp : nghề phụ. 

-副手 Phó thủ : ngƣời giúp việc, phụ tá. 

-副署 Phó thự : là ngƣời trong một văn kiện ký tên them vào sau ngƣời 

chịu trách nhiệm chính ký tên. 

-副詞 Phó từ : tiếng phụ, chỉ hình thái, tính chất. cho rõ thêm nghĩa 

tiếng chính (động từ, hình dung từ.). Còn gọi là trạng từ 狀字. 

 

-福地 Phúc địa : theo dạo gia là nơi ở của thần tiên. 

-福田 Phúc điền : chữ nhà Phật : ngƣời thƣờng dáng cúng nuôi ngƣời 

khác sau này sẽ đƣợc phúc báo , giống nhƣ gieo cây giống trên ruộng. 

Thửa ruộng trồng may mắn tốt lành. 

-福德 Phúc đức : nhiều nết tốt, ăn ở đẹp và đƣợc hƣởng nhiều may mắn 

tốt lành. 

-福厚 Phúc hậu : ăn ở tốt đẹp và đƣợc hƣởng nhiều may mắn tốt lành. 
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-稫音 Phúc âm : tin tức tốt lành. Tên chỉ kinh Tân ƣớc của Cơ đốc 

giáo. 

-稫廕 Phúc ấm : điều may mắn tốt làn con cháu đƣợc hƣởng, do công 

ơn ông cha để lại. 

-稫薄 Phúc bạc : phúc mỏng, ít đƣợc hƣởng điều may mắn. 

-福禍 Phúc họa : điều may mắn đƣợc hƣởng và điều tai vạ xẩy tới. 

-福祿 Phúc lộc : phúc lành và bổng lộc. Điều may mắn tốt lành và tiền 

của trong nhà. 

-福利 Phúc lợi : chỉ chung những điều may mắn vui sƣớng và những 

điều giúp ích vào cuộc sống. 

-福人 Phúc nhân : ngƣời đƣợc hƣởng nhiều may mắn tốt lành trong 

cuộc sống. Ngƣời có phúc. 

-福分 Phúc phận : cái phần may mắn tốt lành đã đƣợc trời chia sẵn 

cho. Chỉ cuộc đời may mắn sung sƣớng do trời định. 

-福泰 Phúc thái : may mắn tốt lành. 

-福神 Phúc thần : ông thần đem lại may mắn tốt lành. 

-福善 Phúc thiện : may mắn tốt lành. 

-福壽 Phúc thọ : đông con và sống lâu. 

-福食 Phúc thực : thức ăn cung dƣỡng. 

-福星 Phúc tinh : vì sao tốt, đem lại may mắn. Chỉ ngƣời đem lại may 

mắn cho mình. 

-福澤 Phúc trạch : ơn trời đất ban cho nhiều điều may mắn tốt lành. 
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-福相 Phúc tướng : diện mạo, dáng dấp bề ngoài cho biết đƣợc hƣởng 

nhiều may mắn sung sƣớng. 

-福物 Phúc vật : rƣợu thịt dâng lên khi tế lễ. 

 

-副本 Phó bản : bản phụ. 

 

-富裕 Phú dụ : giầu có thừa thãi. 

-富余 Phú dư : giầu có dƣ thừa. 

-富有 Phú hữu : giầu có. 

-副號 Phó hiệu : hạng nhì, nghĩa là cùng một thứ đồ mà hơi kém.  

-副里 Phó lý : làm phó cho lý. 

-副業 Phó nghiệp : nghiệp dƣ. 

-副刊 Phó khan : bản khắc phụ (bản in) 

-副使 Phó sứ : làm phó cho sứ. 

-副手 Phó thủ : trợ tá. 

-副食 Phó thực : thực phẩm phụ. 

-富足 Phú túc : giầu có, đầy đủ. 

-副詞 Phó từ : trạng từ. 

 

-愊怛 Phúc đát : gấp rút. 

 

-強逼 Cưỡng bức : cố hiếp, ép buộc. 
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-催逼 Thôi bức : thôi thúc. 

-威逼 Uy bức : uy hiếp. 

 

-單幅 Đơn bức : khổ đơn. 

 

-寬幅 Khoan bức : khổ rộng. 

-幾幅 Kỷ  phúc : mấy bức ? 

 

-蘿蔔 La bặc : rau cải. 

 

-一副 Nhất phó : một bộ. 

-年富 Niên phú : tuổi khỏe. 

-全副 Toàn phó :  cả bộ. 

 

-幾幅 Kỷ  phúc : mấy bức ? 

 

-腷臆 Phức ức : nghẹn lời vì giận hoặc đau khổ. 

 

-雙幅 Song bức : khổ kép. 

 

-脫輻 Thoát phúc : vợ chồng ly dị nhau. 

 

-威逼 Uy bức : lấy oai quyền mà đè ép. 
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-匍匐 ặc : bò trên đất. Gấp rút, hết sức. 

-匍匐莖 ặc hành : loại cây mọc bò trên mặt đất, mặt nƣớc. 

 

 

 

Chữ   C 
 

哥   CA  : anh; em gọi anh là ca. Âm thanh, khúc hát.Ngƣời đời 

Đƣờng gọi cha là ca. Chữ viết cổ của ca 歌. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-歌 Ca : ngâm vịnh; ngợi hát; bài ca, khúc hát; ca lên. Thơ hay văn mà 

có thể ca lên thành tiếng thƣờng đặt tựa có chữ Ca. Cũng nhƣ chữ ca 謌. 

2-謌 Ca : cũng nhƣ chữ ca 歌 : khúc hát. 

3-渮 Ca : sông Ca, một nhánh của sông Tế thuộc tỉnh Sơn Đông.. 

4-牁 Ca : tên đất. Chỗ cọc buộc thuyền. 

5-鴚 Ca : xem chữ ca nga ở dƣới. 

 

Biến âm : 

 

-哿 Cả:  mừng vui, khen ngợi, tán than; cũng đọc là chữ khả. 

 

Dị âm : 
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-苟 Cẩu : cẩu thả, ẩu, bừa bãi. Tạm, tạm bợ. Nếu (trợ từ). Họ Cẩu 

-耈 Cẩu : ngƣời lƣng còng, mặt có vết lang lổ, già cả; cũng đọc là củ, 

dùng nhƣ chữ cẩu 耇. 

-局 Cục : Cuộc, bộ phận. Đơn vị tổ chức. Cửa tiệm, hiệu buôn. Chia 

làm bộ phận riêng đều gọi là cục. Khí phách độ lƣợng của một ngƣời. 

Co. Một ván cờ. 

-侷 Cục : co quắp, bị vật gì hạn chế, làm cho không duỗi thẳng đƣợc, 

gọi là cục. 

-挶 Cục : nắm lấy; nặng tai; lãng tai. Dụng cụ để khiêng đất. 

-跼 Cục : co rút, gò bó; cong, bị cái địa vị bó buộc không cựa quậy ra 

đƣợc, chật hẹp gọi là cục. 

-軻 Kha : hai đầu gỗ tiếp nối trục xe, chỗ tiếp nối trục xe. Cán búa. Họ 

Kha. 

-坷 Kha : Ngọc kha, thứ đá giống nhƣ ngọc, cũng gọi là bạch mã não 

白瑪瑙. Ngƣời xƣa dùng để trang sức đồ ngựa. 

-可 Khả : ƣng cho, đồng ý, tán thành, chấp thuận. 

-奇 Kỳ : đặc biệt, không tầm thƣờng.Lạ. Vật hiếm có mà khó kiếm gọi 

là kì. Sự vật đặc thù hoặc kì lạ. Khiến cho ngƣời không lƣờng đƣợc cũng 

gọi là kì. Một âm khác là Cơ 

 

 

 Từ  ghép : 

 

-歌姬 Ca cơ : ngƣời con gái theo nghề hát. 

-歌工 Ca công : ngƣời làm nghề diễn tấu, ca xƣớng. 
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-歌謠 Ca dao : theo nghĩa cổ có lời theo nhạc là Ca, hát không có lời là 

Dao. Ngày nay quen dùng ca dao để chỉ các ca khúc dân gian. 

-歌行 Ca hành : một loại thơ Nhạc phủ. 

-歌曲 Ca khúc : bài hát (kết hợp thi ca và nhạc khúc). Ca hát.  

-歌妓 Ca kĩ : ngƣời con gái theo nghề hát. 

-歌劇 Ca kịch : một thể loại tuồng kịch phối hợp âm nhạc, thơ ca, múa 

hát.  

-歌樓 Ca lâu : lầu quán biểu diễn hát múa. Cũng chỉ kĩ viện. 

-歌吟 Ca ngâm : hát xƣớng ngâm vịnh. 

-歌兒 Ca nhi : con hát, đào hát. 

-歌女 Ca nữ : phụ nữ làm nghề ca múa. 

-歌詩 Ca thi : ngâm thơ. 

-歌頌 Ca tụng : lấy thi văn ca ngợi. 

-歌誦 Ca tụng : ca hát, ngâm tụng.  

-歌詞 Ca từ : lời bài hát. 

-歌舞 Ca vũ : ca hát nhảy múa. 

-歌唱 Ca xướng : hát xƣớng, ca hát. 

 

-局部 Cục bộ : một bộ phận trong toàn thể. 

-局面 Cục diện : hình thế, trạng huống trong trò chơi bài bạc. Chỉ ván 

bài, cuộc bạc. 

-局度 Cục độ : độ lƣợng, khí độ. 
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-局限 Cục hạn : giới hạn. 

-局戲 Cục hí : cuộc chơi cờ. 

-局量 Cục lượng : cái độ lƣợng dung đƣợc là bao nhiêu. 

-局外 Cục ngoại : ngoài cuộc. 

-局內人 Cục nội nhân : ngƣời trong cuộc, ngƣời tham dự sự việc. 

-局勢 Cục thế : hình thế bàn cờ. Xu hƣớng, tình thế. Quy mô, cách cục. 

 

-局促 Cục xúc : co quắp. 

 

-鴚鵝 Ca nga : con ngỗng. 

 

-苟安 Cẩu an : cẩu thả thâu an, yên thân tạm bợ qua ngày. Cốt đƣợc 

yên thân thì thôi. 

-苟得 Cẩu đắc : có đƣợc một cách không chính đáng. 

-苟簡 Cẩu giản : cẩu thả, qua loa. 

-苟活 Cẩu hoạt : sống đƣợc thì thôi, chịu nhục cũng đành. 

-苟合 Cẩu hợp : lấy vợ lấy chồng không có đủ lễ chính đáng (không 

tính chuyện lâu dài). 

-苟言 Cẩu ngôn : lời không thật. Nói bừa, phát biểu một cách tùy tiện. 

-苟全 Cẩu toàn : cẩu thả cầu toàn. 

-苟且 Cẩu thả : tạm bợ, qua ngày. Không giữ đúng phép. Tùy tiện, qua 

loa. Miễn cƣỡng. 

-苟存 Cẩu tồn : sống còn tạm bợ trong nhất thời. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B1%80
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B1%80
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%8B%9F
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%8B%9F


224 

 
 

-跼蹐 Cục tích : vẻ sợ hãi căng thẳng. Co quắp, cong queo. 

-跼促 Cục xúc : co quắp, loanh quanh. Nhô lên, sụt lại, không tiến lên 

đƣợc. Cũng viết là 局促 hay 侷促. 

-呵呵 Ha Ha : cƣời ha hả. 

-呵斥 Ha xích : mắng đuổi. 

 

-珂鄉 Kha hương : quê ngƣời. 

-珂里 Kha lý : làng ngƣời, ý nói là chốn quê hƣơng phú quý vậy. 

 

-奇計 Kỳ kế : mƣu kế hay không lƣờng đƣợc. 

-奇兵 Kỳ binh : đội quân đặc cách, chuyên đánh bất ngờ. 

-奇功 Kỳ công : công trạng cao lớn phi thƣờng. 

-奇異 Kỳ dị : kỳ quái. Lạ lung, kỳ lạ. Tƣơng tự: li kỳ 離奇, cổ quái 古

怪, quái tích 怪僻, quái dị 怪異, côi dị 瑰異, kỳ diệu 奇妙, kỳ quái 奇

怪, hi kỳ 稀奇. 

-奇妙 Kỳ diệu : lạ lùng khéo léo. 

-奇遇 Kỳ ngộ : cuộc gặp gỡ lạ lùng. 

-奇才 Kỳ tài : tài năng lạ thƣờng. Ngƣời tài trí xuất chúng. 

-奇怪 Kỳ quái : lạ lùng, hiếm lạ, quái gở. Ngƣời hoặc sự vật không tầm 

thƣờng. Lấy làm lạ, khó hiểu.  

-奇觀 Kỳ quan : điều trông thấy lạ lùng, cảnh tƣợng kỳ lạ. 
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-高奇 Cao kỳ : tài năng trí tuệ hơn ngƣời. 

-居奇 Cư kỳ : nhà buôn tích chứa hàng hóa để chờ dịp bán giá cao trục 

lợi.  

-好奇 Hiếu kỳ : tìm tòi những cái mới lạ, thích làm ra những sự kỳ dị 

khác thƣờng. Ham thích điều lạ, tò mò. 

-出奇 Xuất kỳ : đặc biệt, phi phàm. Ra binh khác thƣờng, bày kế lạ (để 

thủ thắng). 

 

-數奇 Số cơ : thời vận trắc trở. 

 

-哀歌 Ai ca : nhân vì buồn thƣơng mà ca hát. 

-謳歌 Âu ca : hát ca. Ca vịnh để khen ngợi công đức.  

-榜歌 Bảng ca : bài hát của ngƣời chèo thuyền. 

-琴歌 Cầm ca : khúc đàn có lời ca. Bắt đầu xuất hiện rất sớm. Khi diễn 

xƣớng, tùy theo tiếng đàn ngâm cao hát trầm. Ca hát và đánh đàn.  

-賡歌 Canh ca : thù xƣớng họa thơ. 

-狂歌  : buông thả theo mối tình tự trong lòng mà cất tiếng 

hát lớn. 

-酣歌 Hàm ca : chìm đắm trong say sƣa ca múa. Hứng khởi cất tiếng 

hát lớn. 

-凱歌 Khải ca : ca mừng chiến thắng. Bài hát mừng thắng trận. Cũng 

viết là khải ca 愷歌. 

-唱歌 Xướng ca : ngâm xƣớng ca khúc. 
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-牌局 Bài cục : bài bạc. 

-佈局 Bố cục : nghĩa gốc chỉ trong phép đánh cờ, sắp xếp tiến hành các 

quân cờ một cách hệ thống theo quan điểm của toàn cục. Quy hoạch, an 

bài, xếp đặt. 

-郵局 Bưu cục : cục bƣu điện. 

-格局 Cách cục : cấu trúc từng phần có lề lối. 

-戰局 Chiến cục : tình hình chiến tranh (vào một thời gian nhất định, 

tại một khu vực). Mƣợn chỉ tình huống cuộc tranh đua. 

-政局 Chính cục : tình hình chính trị. 

-終局 Chung cục : kết cục. Sau cùng, rốt cuộc. 

-専局 Chuyên cục : chính quyền chia ra từng nhóm ngƣời để làm riêng 

từng loại việc. 

-藥局 Dược cục : tiệm thuốc. 

-大局 Đại cục : vốn chỉ hình thế chung trên bàn cờ. Sau tỉ dụ tình thế 

toàn thể cục diện. Thời thế biến thiên hay vận hạn của quốc gia.  

-當局 Đương cục : ngƣời đang việc cho chính quyền. Cơ cấu phụ trách, 

cơ quan có trách nhiệm, nhà cầm quyền. 

-結局 Kết cục : cuối cùng, kết quả, rốt cuộc. 

-器局 Khí cục : khí phách độ lƣợng của một ngƣời. 

-分局 Phân cục : chức ti, chức phận. 

 

-大哥 Đại ca : anh cả, anh hai (tiếng miền Nam). 
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-黃耇 Hoàng cẩu : ngƣời già cả. 

 

-轗軻 Khảm kha : gập ghềnh, không bằng phẳng (đƣờng đi). Khốn đốn, 

bất đắc chí; xe đi không đƣợc yên ổn. Chỉ ngƣời gặp lắm sự trắc trở, 

không đƣợc thỏa trí. 

-盲歌 Manh ca : hát xẩm. 

-孟軻 Mạnh kha : tên Kha 軻, tự Tử Dƣ 子輿 (372-389), ngƣời nƣớc 

Trâu, đời Chiến quốc. Đề xƣớng vƣơng đạo, trọng nhân nghĩa. Soạn ra 

sách Mạnh Tử 孟子 bảy thiên. 

 

-坎坷 Khảm kha (khảm khả) : đất không bằng phẳng. Trắc trở, không 

thuận lợi, không thỏa chí. 

-鳴珂 Minh kha : xe ngựa của kẻ sang (xe ngựa nạm ngọc kha). 

 

-數奇 Số cơ : thời vận trắc trở. 

 

-牂牁 Tang ca : cột dùng để buộc thuyền đậu ở bến sông. Tên sông, 

phát nguyên ở Quý Châu. Cũng viết là 牂柯. 

 

 

 

各 Các  : mỗi cái, mỗi ngƣời, tất cả, cùng, đều. Phân biệt từng 

đơn vị sự vật. Mỗi ngƣời có một địa vị riêng, không xâm lấn 

đƣợc. Tiếng chỉ chung cả nhóm, cả đoàn thể 

 
Đồng âm khác nghĩa : 
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1-閣 Các : gác, từng gác để chứa đồ. Thanh gỗ chống cửa. Nơi chất 

chứa sách vở đời Hán. Lối đi giao thông giữa các lầu gác, thƣờng ở trên 

cao. Riêng chỉ lầu chứa sách quốc lập ngày xƣa. Phòng của phụ nữ. 

Mạng sƣờn (phần dƣới nách); xƣơng đùi sau của loài thú bốn chân. 

Chamber, cabinet, pavillion. Họ Các. 

2-擱 Các : để, đặt, kê, gác. 

3-格 Các  : ngăn bỏ, bỏ xó.  

4-鉻 Các : một nguyên tử kim thuộc hóa học tên là Chromium, ký hiệu 

Cr. 

 

Biến âm : 

 

-骼 Cách  : xƣơng khô. Xƣơng cầm thú. Bộ xƣơng. Ðánh. 

-格 Cách : nhân phẩm, phong độ; chính đính, ngay thẳng; cảm cách, lấy 

lòng thành làm cho ngƣời cảm phục gọi là cách. Xét cho cùng. Ô vuông, 

kẻ giấy ra từng ô vuông để viết gọi là cách. Bỏ xó. Cành cây dài. Cách 

thức. Khoảng cách, đo lƣờng. Ra lệnh cho đến. Cảm thông. Một hình 

phạt nặng thời cổ. Chống lại. Thay đổi. Họ Cách. Đánh. 

-胳 Cách : phần dƣới nách, phần từ vai xuống tới tay. 

-茖 Cách : một loại cây bách hợp, hoa trắng, có quả ăn đƣợc. (allium 

victorialis).  

-骼 Cách : xƣơng khô; xƣơng loài chim thú. 

-蛒 Cách : một giống ong lớn. 

-觡 Cách : gạc hƣơu, gạc nai, sừng hƣơu có nhánh. Sừng không có 

nhánh gọi là giác角.  
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-咯 Cách : cãi lẽ. Tiếng ho khạc, tiếng cƣời hoặc tiếng chim kêu. Lách 

cách, lóc cóc, rầm rập, thình thịch, lộp cộp. Còn đọc là Khách, khạc. 

 

Dị âm : 

 

-咯 Lạc : trợ từ cuối câu, cũng nhƣ liễu 了 

-鉻 Lạc : cắt tóc. 

-硌 Lạc : hòn đá lớn ở trên núi. 

 

Từ  ghép : 

 

-各不相謀 Các bất tương mưu : đều chẳng cùng mƣu.  

-各不相涉 Các bất tương thiệp : mỗi vật riêng không điều gì vi phạm 

điều gì. 

-各執所見 Các chấp sở kiến : mỗi ngƣời giữ quan điểm của mình. 

Thƣờng chỉ ý kiến không thể thống nhất. 

-各有所好 Các hữu sở hiếu : mỗi ngƣời có sở thích riêng. 

-各國 Các quốc : các nƣớc riêng biệt. 

-各位 Các vị : các ngài, các ông. 

 

-閣筆 Các bút : ngừng bút lại không viết nữa, gác bút. 

-閣閣 Các các : tiếng ếch kêu. 

-閣道 Các đạo : dùng gỗ bắt sàn đi trên đƣờng ở trong vƣờn. 

-閣下 Các hạ : ngƣời sống dƣới lầu gác; tiếng gọi tôn kính, nhƣ chữ 

ngài. 
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-閣學 Các học : chữ gọi tắt của Học sĩ nội các. 

-閣議 Các nghị : nơi hội nghị của Nội Các. 

-閣鈔 Các sao : các chiếu chỉ của vua đều do Nội các sao chép lại. 

-閣員 Các viên : ngƣời có chân trong Nội Các. 

 

-擱淺 Các thiển : tàu thuyền mắc cạn không tiến lên đƣợc nữa. Sự việc 

bị ngƣng trệ nửa chừng. 

 

-格格 Cách cách : cất nhắc lên. Tiếng chim kêu. Tiếng gọi con gái quý 

tộc đời Thanh. 

-格鬥 Cách đấu : đánh nhau. 

-格鬪 Cách đấu : đánh lộn, đánh nhau. 

-格調 Cách điệu : thơ văn có âm điệu đúng luật. Phẩm cách của từng 

ngƣời. 

-格度 Cách độ : cục độ, độ lƣợng của mỗi ngƣời. 

-格律 Cách luật : chuẩn mực phép tắc trong thơ văn. 

-格外 Cách ngoại : vƣợt ra ngoài cách thức thƣờng. 

-格言 Cách ngôn : lời nói đã thành chuẩn tắc. 

-格非 Cách phi : thẳng thắn và sai lệch. Cũng nhƣ thị phi. 

-格殺 Cách sát : đánh nhau tới chết. 

-格詩 Cách thi : loại thơ cổ thể. 

-格天 Cách thiên : tới trời, ý nói cảm thấu đƣợc tới trời. 
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-格式 Cách thức : quy tắc, thể lệ, thể thức. Dạng thức, hình thức. 

-格致 Cách trí : ngành nghiên cứu về môn học lý hóa. 

-格物 Cách vật : xét cho cùng lý của sự vật. 

 

-閣臣 Các thần : bầy tôi trong tòa Nội các. Ở nƣớc quân chủ thì giữ 

chức tham dự các chính sự, ở nƣớc lập hiến thì là cơ quan trung ƣơng 

hành chánh cao nhất. 

 

-胳膊 Cách bác : cánh tay . 

 

-炮格 Bào cách : hình phạt thảm khốc của vua Trụ, bắt tội nhân đi trên 

cột sắt, phỏng chân ngã xuống đống lửa, bị nƣớng chết.  

-不格 Bất cách : sức không địch nổi. 

-表格 Biểu cách : bảng, tờ thống kê.  Tài liệu gồm nhiều vạch ô ngang 

dọc để ghi những con số hoặc văn tự, hoặc dùng để điền vào chỗ trống 

(phân loại theo hạng mục). 

-筆格 Bút cách : dụng cụ để gác bút.  

-及格 Cập cách : khuôn phép, hợp cách, hợp thức. 

-骨格 Cốt cách : bộ xƣơng (ngƣời hoặc động vật). Khí cốt, phẩm cách. 

Cũng chỉ thân mình, vóc ngƣời. Cũng viết là骨骼 cốt cách. 

 

-句格 Cú cách : cách thức đặt câu. 

-扞格 Hãn cách : đụng chạm, trái nghịch lẫn nhau. 

-合格 Hợp cách : đúng với tiêu chuẩn đã quy định. 
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-人格 Nhân cách : cách riêng,vẻ riêng của từng con ngƣời. 

-入格 Nhập cách : hợp với cách thức. 

-一格 Nhất cách ; một từng của cái giá sách. 

-品格 Phẩm cách : phẩm giá, tƣ cách của ngƣời cao hay thấp. 

-風格 Phong cách : phong độ, phẩm cách. Khí độ, khí phách. Cái đặc 

sắc trong cách điệu sáng tác hoặc thành quả . Phiếm chỉ cái đặc sắc của 

sự vật. 

-窗格 Song cách : ô cửa sổ. 

-性格 Tính cách : tính tình phẩm cách. Chỉ tâm lý riêng biệt biểu hiện 

qua thái độ và hành vi. 

-中格 Trúng cách : hợp cách thức. 

-資格 Tư cách : làm việc có kinh nghiệm duyệt lịch. 

 

-凡骼 Phàm cách : cốt cách trần tục. 

 

-祕閣 Bí các : ngày xƣa chỉ nơi cất giữ đồ thƣ trân quý. 

-閨閣 Khuê các : chỗ phụ nữ ở. 

-內閣 Nội các : cơ quan hành chánh trung ƣơng bậc cao nhất.  

-出閣 Xuất các : công chúa đi lấy chồng, xuất giá. 

 

-延擱 Duyên các : hoãn lại đình lại, gác lại. 

-閨閣 Khuê các : chỗ phụ nữ ở.  

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BA%BA
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BA%BA
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AA%97
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AA%97
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%96%A8
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%96%A8
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%85%A7
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%85%A7
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%87%BA
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%87%BA
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-內閣 Nội các : cái gác bên trong, nơi vua quan họp bàn việc nƣớc. Chỉ 

cơ quan chủ yếu của triều đình, nay chỉ Tổng thống hay Thủ tƣớng cùng 

tất cả các bộ trƣởng gọi là chính phủ. 

 

-出阁 Xuất các : ra khỏi phòng the. 

 

 

鬲 Cách : nắm lấy vật, dùng tay nắm chặt. Huyệt ở đốt thứ bảy 

trên xƣơng sống, khoảng giữa ngực và bụng. Cách biệt, dùng 

nhƣ nghĩa chữ cách 隔.Tên nƣớc, nƣớc Hữu cách. Họ ngƣời. 

Một thứ đồ ngày xƣa giống nhƣ cái đỉnh.  

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-隔 Cách : che lấp, ngăn cách, giữa khoảng hai cái gì mà lại có một cái 

ngăn cách ở giữa khiến cho không thông với nhau đƣợc gọi là cách. 

Không hợp nhau. Thay đổi, biến dịch. Cách biệt, xa cách. Màng ngực, 

dùng nhƣ nghĩa chữ cách膈. 

2-膈 Cách : màng ngực, 橫膈膜 Hoành cách mô : ở dƣới ngực trên 

bụng, màng phân giới hạn ngực và bụng. 

3-翮 Cách  : thân lông chim, lông cánh chim, cuống lông cánh chim. 

4-槅 Cách: cái đòn xe to, cái ách ở giữa hai càng xe. Gỗ ngăn thành ô 

trên cửa sổ. Cũng chỉ bản gỗ ngăn chia phòng ốc hoặc đồ vật. Một thứ 

đồ để đựng thức ăn thời xƣa. 

5-鎘 Cách : một nguyên tố kim thuộc hóa học, tên là Cadminium. 

6-鞷 Cách : cái cây ngang để treo chuông. 
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7-塥 Cách : bãi đất có lẫn cát. 

8-嗝 Cách : nấc (ăn no dạ dày đầy hơi phát ra tiếng). 

 

Dị âm : 

 

-鬲 Ách : cái đòn ách đóng vào vai trâu, bò, dùng nhƣ chữ chữ ách軶. 

-槅 Hạch : hột (hạt) trái cây. 

-鬲 Lịch : một loại vạc cổ, chứa đƣợc 5 hốc. Một loại bình gốm chứa 

đƣợc 3 thăng. Dụng cụ nấu ăn ngày xƣa, miệng tròn, giống nhƣ cái đỉnh 

ba chân. Một loại bình bằng sành dùng trong tang lễ thời xƣa. 

 

 

Từ  ghép : 

 

-隔別 Cách biệt : xa lìa, ly biệt, cách xa. 

-隔閡 Cách cai : cách trở, đứt đoạn. 

-隔礙 Cách ngại : ngăn trở, đứt đoạn. 

-隔靴搔癢 Cách ngoa tao dưỡng : gãi ngứa ở bên ngoài giày, chỉ việc 

làm không tới nơi tới chốn. 

-隔日 Cách nhật : ngăn ở giữa một ngày rồi lại tới một ngày, ý nói cứ 

một ngày có, một ngày không.Khoảng cách bằng một ngày. 

-隔截 Cách tiệt : cách trở, cách đoạn. 

-隔絕 Cách tuyệt : cách trở, không thông tƣơng với nhau. Cắt đứt, đoạn 

tuyệt. 
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-隔越 Cách việt : ngăn trở, cách trở, cách nhau rất xa; vƣợt quá giới 

hạn. 

 

-膈膜 Cách mô : màng ngăn giữa ngực và bụng. 

 

-否隔 Bĩ cách : cách tuyệt không thông, bị ngăn cách. Cũng viết là bĩ 

cách 否鬲. 

-分隔 Phân cách : chia lìa, li biệt. Ngăn cách, cách trở. 

-阻隔 Trở cách : trở ngại, cách tuyệt. 

 

-打嗝 Đả cách : nấc cục. 

 

侅    CAI  : ăn tới nôn ọe. 

Đồng âm khác nghĩa : 

1-垓 Cai : chỗ đất hoang sơ, biên giới; một trăm triệu. Biên giới. 

Bborder, frontier, boundary 

2-賅 Cai : đủ, gồm cả, bao gồm. Hoàn bị, đầy đủ. 

3-荄 Cai : rễ cỏ. 

4-該 Cai : đủ, gồm, hết, khắp, tất cả, bao quát hết thảy. Chức cai trong 

quân đội thời xƣa, cấp bậc hạ sĩ quan. 

5-陔 Cai : tầng bậc, thềm nhà; bậc lên. Răn bảo. Nổng đất giữa ruộng, 

mô đất ngoài đồng. 

6-頦 Cai : cái cằm. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%90%A6
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%90%A6
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%89%93
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%89%93
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7-胲 Cai : ngón cái của bàn chân. Lông ở trên ngón chân cái. 

8-豥 Cai : con heo có 4 móng chân đều trắng cả. 

9-畡 Cai : vùng đất, nhƣ chữ cai垓. 

 

Biến âm : 

 

-胲 Cải : gò má, thịt ở gò má. 

 

Dị âm  : 

 

-欬 Ái : cùng nghĩa với chữ ái噫 : ôi, ôi chao. 

-垓 Giai : cái bậc. 

-亥 Giai : chợ 

-核 Hạch : cái hạt của các loại trái cây. Cái đĩa đựng trái cây. Chất phác 

thực thà.  

-骸 Hài : xƣơng, cốt. 

-頦 Hài : dƣới cằm. 

-孩 Hài : trẻ con cƣời, bây giờ đều gọi trẻ bé là hài. 

-骸 Hài : xƣơng đùi.  Hình hài, tiếng gọi tóm cả hình thể. Xƣơng chân.  

Xƣơng khô. 

-駭 Hãi : kinh sợ, giật mình, tả cái dáng giật nẩy mình. Quấy nhiễu. Tản 

đi. Ngựa sợ.  

-劾 Hặc(hạch)  :vạch trần tội trạng.  

-刻 Hặc : hạch hỏi kể tội. 
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-亥 Hợi : chi hợi, một chi cuối cùng trong mƣời hai chi. Từ chín giờ đến 

mƣời một đêm gọi là giờ hợi. 

-弦, 絯 Huyền : dây cung, dây cót, đƣờng huyền của tam giác vuông. 

String; hypotenuse, crescent. 

-舷 Huyền : mạn, mé, cạnh bên. 

-咳 Khái : ho, ho không có đờm. Ôi. Ối 

-欬 Khái : tiếng cƣời. Ho không có đờm. Hen suyễn. 

-刻 Khắc : lấy dao chạm trổ vào cái gì gọi là khắc. Thời khắc, ngày xƣa 

dùng cái gáo đồng, giữa châm một lỗ để nƣớc dần dần rỏ xuống, để định 

thời giờ. Theo đồng hồ bây giờ định cứ mƣời lăm phút là một khắc, bốn 

khắc là một giờ. 

-閡 Ngại : trở ngại. Ngăn chặn, ngăn cách.  Vùi lấp.   

 

Từ   ghép : 

 

-該案 Cai án : án đó. 

-該博 Cai bác : đọc nhiều biết rộng. Học vấn uyên thâm. 

-該局 Cai cục :  

-該打 Cai đả : đáng bực nhất (deserve a spanking) 

-該地 Cai địa : nơi đó. 

-該當 Cai đương : nên, cần, đáng, phải. 

-該罸 Cai phạt : đáng bị trừng phạt. 

-該貫 Cai quán :  đọc rộng biết nhiều gồm đủ các kiến thức. Bao gồm 

thông suốt. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A9%B2
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A9%B2
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-該管 Cai quản : trông nom bao quát mọi việc. 

-該贍 Cai thiệm : bao gồm phong phú, chỉ học vấn rộng rãi. 

-該省 Cai tỉnh : tỉnh ấy. 

-該綜 Cai tông : tổng quát, bao quát. 

-該總 Cai tổng : ngƣời đứng đầu một tổng thời xƣa. 

-該債 Cai trách : sự thiếu thốn. Nợ nần. 

-該治 Cai trị : sắp đặt cho yên mọi việc. 

-該賬 Cai trường : mắc nợ. 

-該死 Cai tử : gớm tởm, đáng chết, đáng kiếp. 

-該員 Cai viên : ngƣời ấy, viên chức ấy. 

-該案 Cai xứ : án đó. 

 

-陔埏 Cai duyên : nơi rất xa xôi. 

-陔夏 Cai hạ : tên một khúc nhạc cổ. 

 

-垓埏 Cai duyên : chỗ đất rộng ở xa. 

-垓下 Cai Hạ : tên đất nay thuộc huyên Linh Bích, tỉnh An Huy, thời 

Hán Sở tranh hùng, Hạng Võ đã bị vây và chết ở đó. 

-垓限 Cai hạn : vùng biên giới. 

-垓心 Cai tâm : chỗ ở giữa trận, bị bao vây. 

 

-賅括 Cai quát : bao gồm hết cả. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A9%B2
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A9%B2
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%9E%93
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%9E%93
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-隔閡 Cách ngại  : tình không thông hiểu nhau, tình ý hai bên không 

thông hiểu nhau. 

-陔夏 Cai hạ : tên một khúc nhạc cổ. 

-核准 Hạch chuẩn : officially approve. 

 

-舷右 Huyền hữu : mạn phải (tầu,  máy bay). 

-舷窗 Huyền song : cửa sổ bên (tầu, máy bay). 

-舷左 Huyền tả : mạn trái (tầu, máy bay). 

-舷梯 Huyền thê : thang lên xuống tầu, thuyền, máy bay. 

-刻苦 Khắc khổ : chịu khó. 

 

-駭機 Hãi cơ : tên bắn ra chớp nhoáng không kịp đề phòng. 

-駭異 Hãi dị : lấy làm lạ lùng. 

-駭殫 Hãi đạn : hoảng sợ. 

-駭汗 Hãi hãn : sợ hãi toát mồ hôi. 

 

-劾彈 Hặc đàn : buộc tội, tố cáo. Impeach. 

 

-核定 Hạch định : assess and decide; consider and ratify. 

-核定 Hạch định : assess and decide; consider and ratify. 

-核對 Hạch đối : check  (figures, proof) 

-核計 Hạch kế : officially assess, calculate. 



240 

 

-核心 Hạch tâm : trung tâm, nguyên tử.  

 

-亥市 Hợi thị : họp chợ cách một ngày một đêm. 

-亥豕 Hợi thỉ :  sai sót, lầm lẫn. 

 

-刻狀 Hặc trạng : tờ kê khai tội lỗi. 

-刻剝 Khắc bác : bóc lột của ngƣời. 

-刻薄 Khắc bạc : cay nghiệt. Chỉ tính tình gắt gao, đối xử tệ hại. 

-刻骨 Khắc cốt : đục sâu vào xƣơng, ý nói không bao giờ quên. 

-刻圖章 Khắc đồ chương : khắc dấu. 

-刻苦 Khắc khổ : gắt gao cực nhọc. 

-刻漏 Khắc lậu : ngày xƣa dùng cái gáo đồng, giữa châm một lỗ để 

nƣớc dần dần rỏ xuống, để định thời giờ. 

 

-舷兒 Huyền nhi : dây đàn. 

-舷子 Huyền tử : đàn tam huyền. 

 

-噫氣 Ái khí : ợ hơi. 

 

-百日咳 Bá nhật khái : ho gà. 

 

-各存各該 Các tồn các cai :(nói trong cửa hàng) cái ấy còn cái ấy 

thiếu. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%99%AB
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%99%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%84
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-活該 Hoạt cai : đáng đời, đáng kiếp. 

-事該如此 Sự cai như thử  : việc nên phải nhƣ thế. 

-詳該 Tường cai  : tƣờng tận, đầy đủ. Biết rõ. 

-應該 Ưng cai : lẽ đƣơng nhiên, tất nhiên. 

-淹該 Yêm cai : sâu rộng. Chỉ học vấn sâu rộng. Cũng nhƣ Yêm bác 淹

愽. 

 

-隔閡 Cách ngại : cách trở, trở ngại, xa cá; tình không thông hiểu nhau, 

tình ý hai bên không thông với nhau. 

 

-九陔 Cửu cai : trên chín tầng trời. 

-南陔 Nam cai : nói ngƣời con hiếu cùng răn bảo nhau mà phụng 

dƣỡng cha mẹ.   

 

-九垓 Cửu cai : đất hoang ngoài chín châu. 

 

-典賅 Điển cai : văn từ dồi dào. 

 

-苛刻 Hà khắc : xét nghiệt ngã.  

-立刻 Lập khắc :lập tức. 

-此刻 Thử khắc : bây giờ, giờ đây. 

-即刻 Tức khắc : ngay lập tức. 

 

-謦欬 Khánh khái : cƣời nói. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%8B
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-剋核 Khắc hạch : xét nghiệt.  

-總核 Tổng hạch : tính gộp, cùng nghĩa với chữ hạch 覈. 

 

-驚駭 Kinh hãi : tả cái dáng giật nẩy mình. 

 

 

-参劾 Sam hặc : dự vào việc hặc tội ngƣời khác. 

-自劾 Tự hặc : làm quan có lỗi tự thú tội mình.  

 

-膍胲 Tỳ cai : dạ dày bò và chân giò bò. 

 

 

甘  Cam : ngọt. Thích. Ngủ say. Cam tâm. Cam chịu. Tốt đẹp, 

tốt lành. Ngon miệng. Thức ăn ngon, Tự nguyện theo. Tên đất 

cổ, nay thuộc tây nam tỉnh Thiểm Tây. Lời nói ngọt nghe thích 

tai. Họ Cam. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-柑 Cam : cây cam. Cây cam quất, lá dùng làm hƣơng liệu. Cùng 

nghĩa với chữ cam 鉗. 

2-泔 Cam : nƣớc vo gạo. Thức ăn để lâu biến mùi. 

3-疳 Cam : bệnh sâu độc lở loét; bệnh về huyết; bệnh trẻ con ở tì vị, ăn 

ít, không đủ dƣỡng chất, y học cổ truyền gọi chung là Cam. 

 

Biến âm : 

 



243 

 

-紺 Cám: Xanh biếc, tục gọi là màu thiên thanh, mùi xanh sẫm có ánh 

đỏ. 

 

Dị âm : 

 

-蚶 Ham : con sò, tục gọi là ngõa lăng tử 瓦楞子 vì vỏ sò cứng, có 

đƣờng vằn và góc cạnh nhƣ mái ngói . 

-邯 Hàm : xem chữ Hàm Đan và Hàm Sơn ở dƣới.  

-泔 Hạm : tràn đầy. 

-坩 Kham : đồ bằng đất nhƣ chum, vò, lọ. Chỉ chung những đồ vật 

dùng làm bằng đất. 

-柑 Kiềm : miếng gỗ đặc ở mõm ngựa làm cho nó không ăn cỏ đƣợc. 

-拑 Kiềm : kềm kẹp. Khóa miệng, ngậm miệng 

 

Từ   ghép : 

 

-甘旨 Cam chỉ : vị ngon, thức ăn ngon. 

-甘咎 Cam cữu : chịu lỗi. 

-甘地 Cam địa : tức Mohandas K. Gandhi (1869-1948), ngƣời Ấn Độ, 

đã đƣa ra chủ nghĩa tranh đấu hòa bình "Bất đề kháng", "Bất hợp tác", 

đem lại độc lập cho nƣớc mình. 

-甘蔗 Cam giá : cây mía, dung làm đƣờng hay ăn uống. 

-甘休 Cam hưu : cam nguyện ngừng nghỉ, chịu thôi. 

-甘結 Cam kết : bằng lòng giữ đúng lời. 

javascript:animation('62d1');
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-甘苦 Cam khổ : chịu đựng nỗi khổ. Ngọt và đắng. Chỉ nỗi vui buồn 

sƣớng khổ ở đời, nhƣ Khổ tận cam lai : đắng hết thì ngọt lại, ý nói hết 

khổ tới sƣớng. 

-甘霖 Cam lâm : mƣa đúng lúc, hạn lâu có mƣa rào, nhƣ cam vũ甘雨. 

-甘露 Cam lộ : sƣơng ngọt. Chỉ ơn vua thấm nhuần khắp thiên hạ nhƣ 

sƣơng thấm ƣớt khắp muôn loại cây cỏ. Chỉ giáo lý nhà Phật quen gọi là 

Cam lồ. 

-甘言 Cam ngôn : lời nói ngọt, bùi tai. 

-甘暖 Cam noãn : ngon ngọt và ấm áp, chỉ sự phụng dƣỡng cha mẹ.  

-甘心 Cam tâm : bằng lòng, đành lòng; chịu, nguyện chịu. 

-甘寢 Cam tẩm : ngủ say, ngủ ngon. 

-甘草 Cam thảo : tên một loại cây nhỏ, cành có chất ngọt, dùng làm vị 

thuốc (Glycyrrhiza Glabra). 

-甘睡 Cam thụy : ngủ ngon, ngủ say. 

-甘為人下 Cam vi nhân hạ : cam tâm làm việc dƣới ngƣời.  

-甘焦 Cam tiêu : chuối,cây chuối. 

-甘蕉 Cam tiêu : cây chuối. 

-甘酸 Cam toan : ngọt và chua. Nhƣ cam khổ ở trên. 

-甘泉 Cam tuyền : suối nƣớc ngọt. Tên một ngọn núi ở phía tây bắc 

huyện Thuần Hóa thuộc tỉnh Thiểm Tây, trên núi có suối nƣớc ngọt, lại 

có đài khói để đốt báo hiệu khi có giặc xâm lấn. 

-甘爲人下 Cam vi nhân hạ : cam chịu làm dƣới ngƣời khác. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%98
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-甘雨 Cam vũ : mƣa đúng lúc, mƣa giải hạn, mƣa rào sau khi hạn đã 

lâu. Mƣa lành giúp cây cỏ sinh trƣởng tốt. 

 

-蚶子 Ham tử : con sò. 

 

-邯鄲 Hàm Ðan : tên một ấp ngày xƣa. 

-邯山 Hàm Sơn : tên núi ở phía tây tỉnh Hà Bắc. 

 

-柑口 Cam khẩu : im miệng không nói. 

-柑果 Cam quả : trái cam, quả cam. Chỉ chung các loại trái cây có múi, 

nhiều nƣớc nhƣ cam, chanh, bƣởi, quất. 

 

-暖言 Cam ngôn : lời nói ngọt bùi tai. 

 

-紺坊 Cám phường : tên gọi khác của nhà Chùa, còn gọi bằng các tên 

nhƣ Cám viên 紺園, Cám vũ 紺宇, Cám điện 紺殿. 

 

-泔水 Cam thủy : nƣớc vo gạo, nƣớc rửa chén. 

-泔淡 Hạm đạm : tràn đầy, sung mãn. 

 

-疳積 Cam tích : bệnh về tiêu hóa của trẻ con ăn bậy sinh bệnh gầy 

còm, mặt vàng, bụng ỏng, nguyên do mật hay dạ dày bị tổn thƣơng hay 

có vi khuẩn. 

 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%9A%B6
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%9A%B6
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-坩堝 Kham qua : khí cụ, có thể chịu đựng nhiệt độ cao, dùng để nấu 

chảy pha lê, kim loại... 

 

-拑制 Kiềm chế : áp bức, kềm kẹp. 

 

-不甘 Bất cam : không chịu, không cam lòng.  Không tình nguyện, 

không chịu đƣợc. Unwilling. 

-久旱逢甘雨 Cửu hạn phùng cam vũ : chịu nắng hạn lâu ngày mừng 

gặp đƣợc mƣa lành. Nắng cạn lâu ngày, ý nói chờ đợi lâu ngày mà đƣợc 

thoả lòng. 

-褕衣甘食 Du y cam thực : ham mặc áo đẹp, tham ăn món ngon. Cũng 

nói là “cam thực du y” 甘食褕衣. 

-肥甘 Phì cam : ngọt béo, chỉ đồ ăn ngon bổ. 

-辛甘 Tân cam : cay và ngọt, chỉ sự sƣớng khổ ở đời. 

-珍甘 Trân cam : đồ ăn quý và ngon — Chỉ bổn phận con cái phụng 

dƣỡng cha mẹ.  

 

-下疳 Hạ cam :  bệnh sƣng lở loét ở bộ phận sinh dục (quy đầu đàn 

ông, âm thần đàn bà). 

-牙疳 Nha cam : chân răng thối nát gọi là cam răng hay cam tẩu mã.   

-脾疳 Tì cam : máu trắng kém mà tì rắn lại. 

 

-紅蚶 Hồng ham : sò huyết. 

 

-金柑 Kim Cam : cam vàng. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8B%91
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-乳柑 Nhũ cam : tên một giống cam rất ngọt. 

 

 

禁  CẤM :  cấm chế, cấm kỵ. Giam cấm. Kiêng. Điều cấm. 

Giới răn, răn ngăn.Chính giáo, đạo chính trị của một nƣớc. Họ 

ngƣời. Cái khay đựng rƣợu. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-噤 Cấm : khóa miệng. Im bặt đi. Không nói đƣợc. Phàm cái gì im 

không lên tiếng đƣợc đều gọi là cấm. 

 

Biến âm : 

 

- 禁 Câm : chịu đựng đƣợc. Đƣơng nổi. Nín, nhịn. 

 

Dị âm :  

-襟 Khâm : vạt áo trƣớc, cổ áo. Tấm lòng. Tiếng anh em rể gọi lẫn 

nhau. Ôm ấp, ôm một mối tình hay chi gìữ ở trong lòng gọi là khâm. 

Phía nam nhà ở. Nơi nhiều con sông tụ hội lại. 

 

Từ   ghép : 

 

-禁兵 Cấm binh : lính bảo vệ cung vua, cũng giống nhƣ cấm quân.  

-禁制 Cấm chế : khống chế, ƣớc thúc. 

-禁止 Cấm chỉ : ngăn chặn, không cho làm. 
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-禁錮 Cấm cố : bị giam giữ. Dứt hết hẳn đƣờng tiến thân. 

-禁宮 Cấm cung : cung vua. 

-禁夜 Cấm dạ : không cho đi lại trong đêm. 

-禁慾 Cấm dục : ngăn chặn lòng ham muốn. 

-禁地 Cấm địa : vùng đất mà không ai đƣợc phép cƣ ngụ, qua lại. 

-禁断 Cấm đoán : cùng nghĩa với cấm chỉ. 

-禁屠 Cấm đồ : cấm không cho giết súc vật. Cấm sát sanh. 

-禁賭 Cấm đổ : cấm cờ bạc.  

-禁毒 Cấm độc : cấm dùng độc dƣợc; drug prohibition. 

-禁火 Cấm hỏa : cấm không cho đốt lửa; cấm nấu bếp. 

-禁口 Cấm khẩu : cấm mở miệng nói. Kiêng kị dùng thức ăn không 

thích hợp. 

-禁區 Cấm khu : khu vực cấm vãng lai. 

-禁忌 Cấm kỵ : phải tránh né, không đƣợc xúc phạm. 

-禁林 Cấm lâm : vƣờn cây hoặc nơi nuôi thú của thiên tử. 

-禁例 Cấm lệ : điều lệ ngăn cấm việc gì. 

-禁令 Cấm lệnh : mệnh lệnh của triều đình hoặc chính phủ, không cho 

phép dân chúng làm một cái gì đó. 

-禁語 Cấm ngữ : cấm nói, cấm bàn luận. 

-禁品 Cấm phẩm : hàng lậu; contraband goods 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A6%81
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-禁房 Cấm phòng : căn buồng vua ở. Ở luôn trong phòng, không bƣớc 

ra ngoài. Không đƣợc gần gũi đàn bà ( vì phải chữa bệnh). 

-禁方 Cấm phương : phƣơng thuốc bí mật không cho ai biết. 

-禁果 Cấm quả : trái cấm. forbidden fruit 

-禁軍 Cấm quân : quân đội bảo vệ trong cung vua. 

-禁城 Cấm thành : tƣờng cao chung quanh cung điện vua ở. 

-禁書 Cấm thư : sách không đƣợc phép lƣu hành. 

-禁食 Cấm thực : không ăn, nhịn đói. Fast 

-禁省 Cấm tỉnh : nơi ở của vua. 

-禁中 Cấm trung : nơi ở của vua. 

-禁苑 Cấm uyển : vƣờn riêng của nhà vua. 

-禁運 Cấm vận :  phong tỏa hàng hóa xuất nhập; embargo; export ban. 

-禁衛 Cấm vệ : việc phòng giữ cung vua. Lính canh giữ vua. 

-禁網 Cấm võng : lƣới của lệnh cấm, ai phạm vào sẽ bị tội nhƣ cá phạm 

vào lƣới bị bắt. 

-禁煙 Cấm yên : cấm hút thuốc; cấm đốt lửa, nhƣ cấm hỏa. 

 

-噤戰 Cấm chiến : dáng run sợ. Lạnh run lên, miệng cắn chặt lại. 

-噤害 Cấm hại : im lặng nhƣng trong bụng có ý xấu, miệng không nói 

mà lầm lì hại ngƣời. 

-噤齘 Cấm giới : nghiến răng tức giận. 
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-噤口 Cấm khẩu : trúng gió, miệng cắn chặt lại không nói đƣợc. Câm 

miệng, không đối đáp đƣợc. 

 

-襟抱 Khâm bão : ôm giữ trong lòng. 

-襟弟 Khâm đệ : em rể. 

-襟兄 Khâm huynh : anh rể. 

 

-宮禁 Cung cấm : chỗ vua ở.  

-夜禁 Dạ cấm : không cho phép đi lại trong ban đêm. 

 

-凍噤 Đống cấm : lạnh cóng nói không ra tiếng. 

 

-連襟 Liên khâm : tình cảm vô cùng thân thiết (nhƣ áo với vạt áo). 

-分襟 Phân khâm : biệt ly, chia tay.  

 

 

 

禽  Cầm  : tên gọi chung các loài chim muông. Tên gọi chung 

loại thú có lông vũ, hai chân. Họ Cầm 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-噙 Cầm: ngậm (ngậm vật gì ở trong miệng). Hàm chứa. 

2-檎 Cầm  : một loại cây cho trái ăn đƣợc. 

3-擒 Cầm : bắt giữ, tróc nã. Chế phục. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A5%9F
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A5%9F
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A5%9F
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A5%9F
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%87%8D
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%87%8D


251 

 

 

Từ   ghép : 

 

-禽荒 Cầm hoang : chìm đắm vào việc săn bắn đến nỗi tinh thần mê 

loạn. 

 -禽鹿 Cầm lộc : chim thú, muông thú. 

-禽言 Cầm ngôn : chỉ chung tiếng kêu, hót của các loại chim muông. 

-禽魚 Cầm ngư : chim và cá, chỉ chung các loài vật. bắn chim, bắt cá. 

Thú săn bắn. 

-禽獸 Cầm thú : chỉ chung loài vật (chim và các loài 4 chân). 

 

-擒賊擒王 Cầm tặc cầm vương : đánh giặc thì trƣớc hết phải bắt chủ 

tƣớng của nó. Tỉ dụ làm việc gì thì phải nắm giữ chỗ cốt yếu. 

-擒縱 Cầm túng : nắm bắt và buông thả. Tỉ dụ sự tình nặng hay nhẹ, 

chậm hay gấp. 

 

-頒禽 Ban cầm : hàng năm, vua đi săn đƣợc các loài cầm thú về tới 

triều, chia cho các quan gọi là Ban cầm. Chỉ sự thƣơng yêu của vua đối 

với bề tôi. 

-夜禽 Dạ cầm : loài chim kiếm ăn ban đêm. Nhƣ loài chim cú. 

-野禽 Dã cầm : loài chim gà sống hoang, không đƣợc nuôi ở nhà. Chim 

rừng. 

-家禽 Gia cầm : các loại chim muông nuôi ở nhà nhƣ : gà, vịt, ngan, 

ngỗng, bồ câu v . v  . 

-猛禽 Mãnh cầm : loài chim dữ, loài chim ăn thịt, nhƣ chim ƣng, diều 

hâu. 
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-仙禽 Tiên cầm : loài chim trên cõi tiên, chỉ chim hạc. 

 

-監擒 Giam cầm : giam giữ. Bắt giữ, bỏ tù. 

-生擒 Sinh cầm : bắt sống quân địch. 

 

-林檎 Lâm cầm : cây lâm cầm, một thứ cây ăn quả, thuộc họ tần 

quả 蘋果. tục gọi là Hoa hồng 花紅 hay Sa quả 沙果.(cây táo) 

 

- 眼裡噙着淚 Nhân lý cầm trước lệ : rƣng rƣng nƣớc mắt. 

 

-衣冠禽獸 Y quan cầm thú : loài vật mà mặc áo đội mũ. Tiếng dùng 

mắng nhiếc bọn ngƣời quyền quý mà lòng dạ xấu nhƣ loài cầm thú. 

 

 

 

乾   Can  : khô, cạn kiệt. Giòn vang. Thực phẩm khô.  Còn gọi 

là kiền hay càn. Tên một quẻ trong Kinh Dịch (quẻ kiền, càn) là 

cái tƣợng lớn nhất nhƣ trời, vua, cha. Quẻ kiền ba hào dƣơng cả, 

cho nên về bên nam ví nhƣ quẻ kiền. 
 

Dị  âm   : 

 

-乾 Kiền : Quẻ Kiền, quẻ đầu trong tám quẻ, là cái tƣợng lớn nhất nhƣ 

trời, nhƣ vua; cả ba hào đều dƣơng nên tƣợng chƣng cho nam giới. Họ 

Kiền. Thƣờng cũng đọc là Càn. 

 

Từ  ghép : 

 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9B%A3
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9B%A3
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%98%8B
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%98%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%99%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%99%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B7%9A


253 

 

-乾杯 Can bôi : cạn chén. 

-乾等 Can đẳng : chờ uổng công. 

-乾爺 Can gia : cha hờ. 

-乾號 Can hào : kêu vờ. 

-乾餱 Can hầu : lƣơng khô. Phiếm chỉ thức ăn. 

-乾薑 Can khương : gừng khô làm thuốc. 

-乾娘 Can nương : mẹ hờ, mẹ nuôi. 

-乾柴 Can sài : củi khô. 

-乾愁 Can sầu : tự nhiên mà buồn. 

-乾燥 Can táo : khô khan, hanh. 

-乾脆 Can thúy : gọn ghẽ, rành rẽ, nhanh nhẹn. Dứt khoát, thẳng, 

phăng.  

-乾笑 Can tiếu : cƣời khan, cƣời gƣợng, cƣời một cách miễn cƣỡng. 

-乾淨 Can tịnh : sạch sẽ, thanh khiết. 

-乾瞪眼 Can trừng nhãn : trơ mắt ếch. 

-乾死 Can tử  : tự nhiên mà chết. 

 

-乾綱 Càn cương : phép tắc của trời, đạo trời. Gọi đùa quyền ngƣời 

chồng. 

-乾坤 Càn khôn : Trời và đất, cha và mẹ, con trai và con gái, vua và 

tôi, chồng và vợ, âm và dƣơng, mặt trời và mặt trăng, v.v. Quốc gia, 
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giang san, thiên hạ. Chỉ thế cục, đại cục. Trò lừa, thủ đoạn, hoa chiêu. 

Quẻ Càn 乾 và quẻ Khôn 坤 trong Dịch kinh 易經. 

-乾命 Càn mệnh : mệnh trời, ý trời. 

-乾元 Càn nguyên : quẻ Kiền, tƣợng trƣng cho Trời, nguồn gốc muôn 

vật. 

-乾宅 Càn trạch : đây là  tiếng gọi nhà trai trong hôn lễ. 

-乾象 Càn tượng : tƣợng trời. 

 

-乾綱 Kiền cương : quyền vua. 

-乾造 Kiền tạo : ngày tháng sinh của con trai. 

-乾宅 Kiền trạch : nhà ở của con trai. 

 

-餅乾 Bính can : bánh quy (biscuit). 

-牛肉乾 Ngưu nhục can : khô bò. 

 

 

干  Can : phạm vào, mạo phạm; cầu mong; cái mộc, cái thuẫn 

dùng để đỡ; lá chắn, một thứ đồ binh khí làm bằng da để chống 

đỡ các mũi nhọn và tên đạn. Dùng để đếm. Chống giữ. Bến 

nƣớc, khe nƣớc, sông nhỏ. Can thiệp. Cái. Mƣời thiên Can gồm 

có : giáp 甲, ất乙, bính丙, đinh丁, mậu 戊, kỉ己, canh 庚, tân 

辛, nhâm壬, quý癸. Họ Can. Tên một thành cổ. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 
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1-肝 Can : gan, một cơ quan sinh ra nƣớc mật, ở mé tay phải bên bụng, 

sắc đỏ lờ lờ, có 4 lá. Can đảm, gan góc. 

2-杆 Can  : cái gậy gỗ, cái côn, cái mộc. Sào (yard) , đơn vị đo chiều dài 

của các nƣớc Anh, Hoa Kỳ. 

3-竿 Can : cây tre, cành tre. Cái cần câu. Cái sào. 

4-玕 Can : tên một loại ngọc.  

5-矸 Can : một loại đá. 

6-筸 Can : tên một vùng đất : Trấn Can. 

7-鳱 Can : chim. Xem chữ can hộc ở dƣới. 

9-釬 Can : vội vàng gấp gáp. 

10-扞 Can : cành cây, cái gậy nhỏ. 

11-虷 Can : phạm vào, lấn vào. 

 

Biến âm : 

-筸 Cao : tên đất. 

-竿 Cán : cái giá mắc áo. 

-稈 Cán : cuống lúa, thân cây lúa. 

-秆 Cán : thân cây của các giống ngũ cốc (lúa, mạch). Giản thể của chữ 

稈. 

-骭 Cán  : xƣơng đùi dƣới; xƣơng cẳng chân, từ đầu gối trở xuống. 

-旰 Cán : mắt trắng; giƣơng mắt nhìn. Chiều, mặt trời lặn 

-扞 Cán : dùng tay kéo dài vật ra. 
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-赶 Cản : đuổi theo.  Cong đuôi chạy. 

-趕 Cản : Cũng nhƣ chữ cản 赶. 

 

Dị  âm : 

 

-釬 Hãn : một thứ bọc bằng da để che tay xạ thủ thời xƣa. Phần dƣới 

cán binh khí nhƣ qua, mâu, ... có bịt đầu tròn bằng kim loại. 

-銲 Hãn : hàn, dùng sức nóng để gắn liền hai mẩu kim loại hay thủy 

tinh lại với nhau.  

-扞 Hãn : bao da, ngày xƣa dùng để che chở cánh tay ngƣời bắn cung. 

Che lấp; bảo vệ; chống giữ. 

-虷 Hàn : ấu trùng ở trong giếng. 

-幸 Hạnh : may, hạnh phúc. May, hạnh phúc. Sự gì đáng bị thiệt mà lại 

thoát gọi là hạnh. Cầu, mong. Mừng, thích. 

 

Từ  ghép : 

 

-干案 Can án :  phạm tội và đã bị xét xử. 

-干冰 Can băng : băng khô : chế tạo từ khí các-bô-nic đông lạnh, dung 

để ƣớp lạnh. 

-干急 Can cấp : nóng ruột. 

-干支 Can chi : tên gọi tắt của Thập Can. 

-干政 Can chính : can thiệp đến chính sự. 

-干證 Can chứng : ngƣời chứng có quan hệ tới vụ án. 
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-干股 Can cổ : cổ phần không góp vốn mà đƣợc chia lời, lỗ không mất 

gì, cổ phần danh nghĩa. 

-干預 Can dự : có liên quan tham dự vào, dính dánh tới, nhúng tay vào 

chuyện gì. 

-干蔗 Can giá : cây mía, cũng gọi là cam giá 甘蔗. 

-干旱 Can hạn : hạn hán. 

-干係 Can hệ : ràng buộc với, dính dấp tới. Chỉ việc to lớn dính dấp tới 

số đông ngƣời, hay nhiều việc khác. 

-干連 Can liên : dính dấp tới; có quan hệ dẫn đến. 

-干祿 Can lộc : cầu mong phúc lộc. Cầu xin và tìm kiếm địa vị bổng 

lộc. 

-干人 Can nhân : ngƣời dính dấp tới việc trái luật pháp. 

-干犯 Can phạm : dính dáng, va chạm vào vụ việc; ngƣời phạm tội, kẻ 

phạm pháp. 

-干飯 Can phạn : cơm khô. 

-干粉 Can phấn : miến khô. 

-干肥 Can phì : phân khô.  

-干戈 Can qua : chiến tranh thời xƣa phần lớn dùng các loại vũ khí là 

Can (cái thuẫn) và Qua (cái giáo) nên Can Qua có nghĩa là đánh nhau. 

-干洗 Can tẩy : chải sạch. 

-干城 Can thành : ngƣời bầy tôi giữ gìn xã tắc. Tên một thành cổ của 

nƣớc Vệ thời Xuân Thu, nay thuộc tỉnh Hà Bắc. 

-干世 Can thế : mong đƣợc hợp với đời. 
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-干涉 Can thiệp : dính dấp vào việc của ngƣời khác. 

-干時 Can thời : mong đƣợc hợp với thời. 

-干進 Can tiến : mong đƣợc làm quan. 

-干淨 Can tịnh : sạch sẽ. 

-干将 Can Tương : tên ngƣời thợ rèn giỏi rèn kiếm báu ở đất Ngô thời 

Xuân Thu. Cũng là tên thanh kiếm báu do ngƣời này rèn ra. 

-干雲 Can vân : lên tới tận trời xanh. Hình dung khí phách cao lớn. 

-干謁 Can yết : yết kiến ngƣời có quyền thế để mƣu cầu bổng lộc địa 

vị. 
 

 

-扞格 Cán cách : không khớp, không hợp. 

-扞麵 Cán miến : nặn bột, kéo bột ra thành sợi mì. 

 

-肝膽 Can đảm : gan và mật, chỉ sự mạnh dạn không sợ điều chi. 

-肝火 Can hỏa : theo Đông y, can hỏa 肝火 là chứng trạng do can khí 

uất kết, thành hơi nóng nghịch lên, làm cho nhức đầu, chóng mặt, đỏ 

mắt, nóng đỏ mặt, miệng khô đắng, v.v. Sự nổi giận, nộ hỏa, nộ khí. 

-肝氣 Can khí : Đông y gọi các thứ bệnh đau buồn trong lòng là can 

khí 肝氣. Nộ khí. 

 

-肝肺 Can phế : gan và phổi, chỉ tấm lòng thành thật. 

-肝臟 Can tạng : bộ phận gan. 
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-肝腸 Can trường : gan và ruột, chỉ sự lòng thành thật, và lòng mạnh 

dạn. 

 

-竿牘 Can độc : ngày xƣa viết bằng thẻ tre nên gọi phong thƣ là can 

độc; lại dùng làm số đo lƣờng (con sào). 

 

-鳱鵠 Can hộc : Một loại chim khách. 

-鳱鵲 Hàn thước : một loại chim núi. 

 

-矸石 Can thạch : (khoáng) Đá lẫn trong than đá, đá bìa. 

 

-旰食 Cán thực : bữa ăn sau, bữa ăn chiều tối. 

 

-奸細 Gian tế : kẻ tiểu nhân gian tà; kẻ len lỏi vào hàng ngũ đối phƣơng 

để tìm kiếm tin tức (gián điệp). 

 

-扞格 Hãn cách :đụng chạm, trái nghịch lẫn nhau. Tỉ dụ tính tình không 

hợp nhau. 

-扞拒 Hãn cự : chống lại, kháng cự. 

-扞麵 Hãn miễn : nặn bột. 

-扞衛 Hãn vệ : ngăn giữ, bảo hộ. 

 

-被干 Bị can : bị thƣa kiện, bị cáo phát. Kẻ bị thƣa kiện. 

-筍干 Duẩn can : măng khô. 

-河干 Hà can : bến sông. 
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-若干 Nhược can : ngần ấy cái. 

-天干 Thiên can: thiên can 天干  tức là mƣời can gồm có: giáp 甲

, ất 乙 , bính 丙 , đinh 丁 , mậu 戊 , kỉ 己 , canh 庚 , tân 辛 , nhâm 壬

, quý 癸. 

-相干 Tương can : quan hệ với nhau. 

 

-爆竿 Bạo can : nổ. Pháo tre, pháo.  Ngày xƣa dùng lửa đốt tre cho nổ 

lớn, để khu trừ ma quỷ; ngày nay dùng thuốc nổ, trong các cuộc hội hè 

khánh hỉ.  

-一竿 Nhất can : một cành tre. 

 

-筆杆 Bút can : quản bút. 

-旗杆 Kỳ can : cán cờ. 

-欄杆 Lan can : hàng rào, chấn song. 

 

-拒扞 Cự hãn : chống giữ, kháng cự. 

 

-丹矸 Đan can : hợp chất của lƣu hoàng và thủy ngân. 

 

-電銲 Điện hãn : hàn điện. 

 

-琅玕 Lang can : ngọc tròn bóng đẹp.   

 

-槓桿 Cống hãn :cái kích để bẩy vật nặng. 
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幹 Cán : thân, mình, bộ phận chủ yếu. Sự tình, sự việc. Cột đầu 

tƣờng. Cái chuôi. Họ Cán. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-澣 Cán : giặt bẩn bám vào áo; cũng nhƣ chữ hoán, cán 浣. 

2-簳 Cán : loại tre nhỏ, tre non. 

3-擀 Cán : kéo ra, kéo dài ra, dùng tay kéo khiến vật dài ra. 

4-檊 Cán : cán cho mỏng . 

 

Từ  ghép : 
 

-幹辦 Cán biện : làm việc siêng năng, giỏi dang. 

-幹部 Cán bộ : phần tử trung kiên của một chính đảng hoặc một đoàn 

thể. 

-幹局 Cán cục : tài ba và độ lƣợng. 

-幹道 Cán Đạo : đƣờng chính. 

-幹活 Cán hoạt : làm việc, lao động.  

-幹路 Cán lộ : đƣờng cái, đƣờng lớn. 

-幹練 Cán luyện : giỏi việc, quen việc, thuần thục. 

-幹事 Cán sự : nhân viên phụ trách một công việc chuyên môn nào đó. 

Có năng lực làm việc, làm đƣợc việc. 
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-幹才 Cán tài : giỏi dang.  

-幹員 Cán viên : viên quan làm việc có tài năng. 

 

-檊麵 Cán miến :  cán bột mì. 

 

-澣紗 Cán sa : giặt sợi. 

-澣衣 Cán y : giặt áo. 

 

-高幹 Cao cán : cán bộ cấp cao. 

-勤幹 Cần cán : chăm chỉ và làm việc giỏi.  

-公幹 Công cán : công chánh cán luyện. Công vụ, công sự, việc công. 

Làm việc công. 

-骨幹 Cốt cán : phần chủ yếu. 

-能幹 Năng cán : tài cán, tài năng. Có tài, giỏi giang. 

-軀幹 Khu cán : vóc ngƣời, mình ngƣời. 

-能幹 Năng cán : chỉ những ngƣời làm việc thành thạo.  

-貴幹 Quý cán : kính từ để hỏi ngƣời khác làm gì, có sự việc gì... 

-精明幹練 Tinh minh cán luyện : thông minh, mẫn tiệp, tài cán, luyện 

đạt.  

-勺幹 Thược cán : chuôi gáo. 

-才幹 Tài cán :  tài năng làm đƣợc việc. 

-勺幹 Thược cán : chuôi gáo. 
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-楨榦 Trinh cán : cái cột góc tƣờng. 

 

-下澣 Hạ cán : hạ tuần. 

-上澣 Thượng cán : thƣợng tuần. 

-中澣 Trung cán : trung tuần. 

 

 

 

更  Canh  :  đổi, thay, trải, sửa đổi, đi qua, ban thƣởng; đền lại. 

Thời gian một phần năm của đêm. Thời cổ là tên một loại thuế 

bắt làm nặng nhọc. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-埂 Canh : cái bờ nhỏ; bờ ruộng. Cái hố nhỏ. Gò đất nhỏ. 

2-浭 Canh : tên sông, sông Canh ở tỉnh Hà Bắc. Đi qua một khúc sông 

cạn, a ford, to wade 

3-稉 Canh : một cách viết khác của chữ canh 秔, tên một loại gạo ít 

nhựa, nhƣ loại lúa tám. 

4-粳 Canh : tên một loại gạo ít nhựa, lúa tẻ. Dùng nhƣ nghĩa chữ canh 

秔 thứ lúa chín muộn mà ít nhựa. Nhƣ lúa tám cánh. Cũng đọc là cánh 

hay ngạnh. 

 

Biến âm :  

 

-更 Cánh : lại càng thêm. Lại một lần nữa. 
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-綆 Cảnh : dây kéo nƣớc, dây dòng gáo xuống giếng múc nƣớc. Dây 

xích, dây chuyền 

-挭 Cánh : xƣơng cá, mắc xƣơng cá ở cuống họng. Fish-bones,thing 

that stick in the throat, unyielding, blunt of speech. 

-筻 Cánh : tên một vùng đất ở tỉnh Hồ Nam 

 

Dị  âm : 

 

-綆 Bính : bộ phận nhô ra gần trục bánh xe thời xƣa. 

-哽 Ngạnh : nghẹn, mắc nghẹn 

 

Từ  ghép : 

 

-更僕 Canh bộc : đổi ngƣời khác thay mặt mình. 

-更改 Canh cải : thay đổi sửa chữa. 

-更正 Canh chính : sửa lại cho đúng. 

-更皷 Canh cổ : tiếng trống báo hiệu từng canh trong đêm. 

-更鼓 Canh cổ : trống canh. 

-更端 Canh đoan : đổi đầu mối khác. 

-更加 Cánh gia : càng thêm. 

-更行 Canh hành  : đàn bà lấy chồng khác, cũng nhƣ tái giá. 

-更好 Cánh hảo : càng tốt hơn nữa. 

-更互 Canh hỗ  : luân phiên, lẫn nhau. 
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-更其 Cánh kỳ : càng thêm. 

-更漏 Canh lậu : giọt nƣớc đồng hồ chỉ thời gian ban đêm. 

-更番 Canh phiên : thay phiên. Lần lƣợt thay nhau. 

-更防 Canh phòng : giữ gìn an ninh ban đêm. 

-更事 Canh sự : từng trải việc đời. 

-更新 Canh tân : đổi mới. Thay thế bằng cái mới. 

-更甚 Cánh thậm : thêm tệ. 

-更張 Canh trương : đổi cách chủ trƣơng. 

-更相 Canh tương : lẫn nhau. 

-更衣 Canh y : thay áo. 

 

-綆縻 Cảnh mi : dây to, thừng. Tỉ dụ nƣớc mƣa chảy liên miên nhƣ trút. 

 

-哽咽 Ngạnh yết : nức nở khóc không ra tiếng. nức nở không khóc ra 

tiếng. 

 

-拮挭 Cát cánh : tên một loại cây rễ dùng làm vị thuốc (campanule). 

 

-骨骾 Cốt ngạnh : cứng cỏi. Ngƣời không a-dua nịnh nọt ai. 

 

-田埂 Điền canh : bờ ruộng. 
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  竟  CÁNH : trọn, hết, xong; dùng làm trợ từ. Truy cứu đến 

cùng tột. Chỗ chấm dứt của bài hát. Chỗ cuối cùng. Chẳng hạn, 

cứu cánh 

 
Biến âm : 

 

-竟 Cảnh : bờ cõi, vùng đất. 

-境 Cảnh : cõi, cảnh ngộ, cảnh trí; cảnh thuận, cảnh nghịch. Biên giới, 

cƣơng giới. Nơi, chốn, địa phƣơng. Trình độ, hạn định. 

-競 Cạnh : mạnh, ganh, hơn thua. 

-竸 Cạnh : dùng nhƣ chữ cạnh ở trên. 

 

Dị  âm : 

 

-獍 Kính : một ác thú theo truyền thuyết cổ, hình trạng nhƣ hổ báo, tính 

hung bạo, vừa sinh ra liền ăn thịt mẹ. 
 

Từ   ghép : 

 

-竟夜 Cánh dạ : suốt đêm. 

-竟技 Cảnh kĩ : thi đấu thể dục. 

-竟日 Cánh nhật : trọn ngày. 

-竟然 Cánh nhiên : đã, lại, mà vẫn (bày tỏ sự khác thƣờng, bất ngờ). 

-竟走 Cảnh tẩu : thi đi bộ. 

-竟成 Cánh thành : cuối cùng đƣợc nên việc. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AB%9F
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-竟選 Cảnh tuyển : tranh cử. 

 

-境地 Cảnh địa : vùng đất; khu vực. Tình huống, tình cảnh. 

-境界 Cảnh giới : bờ cõi; vùng; khu. Ranh giới. Mức độ. Trình độ đạt 

tới của sự vật. Tình huống biểu hiện. 

-境况 Cảnh huống : chỉ hoàn cảnh và tình trạng, thƣờng nói về kinh tế. 

-境遇 Cảnh ngộ : hoàn cảnh gặp phải. 

-境内 Cảnh nội : trong vùng đất của mình, không ra ngoài. 

-競爭 Cạnh tranh : ganh đua. 

-境域 Cảnh vực : bờ cõi, vùng, khu. 

 

-近視眼鏡 Cận thị nhãn kính : kính cận thị. 

-顯微鏡 Hiển vi kính : kính hiển vi. 

 

-究竟 Cứu cánh : cuối cùng; chỗ cuối cùng đạt tới. 

-窮竟 Cùng cánh : truy cứu triệt để. Nghiên cứu sâu xa, thâm nhập 

nghiên cứu. Hết, tận. 

-畢竟 Tất cánh : suy cho cùng, rốt cuộc. 

 

-幻境 Ảo cảnh : cảnh giới không thực. 

-邊境 Biên cảnh : vùng đất ở biên cƣơng. 

-止境 Chỉ cảnh : chỗ cuối cùng, chỗ không thể lên quá đƣợc nữa. 

-佳境 Giai cảnh : cảnh tốt, cảnh đẹp. 
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-環境 Hoàn cảnh : vùng chung quanh. Môi trƣờng, điều kiện tự nhiên 

và điều kiện xã hội chung quanh. 

-入境 Nhập cảnh : vào một vùng đất. Vào lãnh thổ một quốc gia. 

-佛境 Phật cảnh : cảnh giới của Phật. 

-仙境 Tiên cảnh : cõi tiên. Nơi có cảnh trí rất đẹp. 

 

 

葛 Cát : dây đay, dạy sắn (pueraria lobata). Ngày xƣa mùa hè 

hay mặc áo vải sắn, nên áo mặc mùa hè thƣờng gọi là cát. Tên 

đất cổ, đất Cát nay còn di tích ở phía Đông-Bắc tỉnh Hà Nam. 

Họ Cát. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-噶 Cát : tên đất; dung để dịch âm tiếng Phạn. Tên ngƣời xem chữ Cát 

Nhĩ Đan ở dƣới. 

2-輵 Cát : so le đan kết với nhau, chằng chịt. Dáng rộng rãi. Dáng lay 

động. 

3-轕 Cát : cách viết khác của chữ cát輵 

4-藒 Cát : một loại cỏ thơm. Xem chữ cát xa ở dƣới. 

5-猲 Cát : tên một con thú thời cổ hơi giống con chó sói.  

6-獦 Cát : cách viết khác của chữ cát猲.   

7-鍻 Cát : một nguyên tồ kim thuộc hóa học tên là Gadolinium, ký hiệu 

Gd. 
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8-藒 Cát : tên một loại cây, lá vàng, hoa trắng, có mùi thơm. 

 

Dị âm : 

 

-暍 Yết :  cảm nắng, say nắngtrúng nắng. Sunstroke 

-猲 Yết : con chó mõm ngắn. Dùng uy lực, sức mạnh hiếp đáp ngƣời. 

-揭 Yết : giơ cao lêm, đƣa cao lên. Bày tỏ ra. Nắm giữ, gánh vác. Rễ 

cây lộ ra khỏi mặt đất. 

-羯 Yết : con dê đã bị thiến. 

 

Từ  ghép : 

 

-葛布 Cát bố : vải cát bá. 

-葛粉 Cát phấn : bột sắn.  

-葛藤 Cát đằng : dây sắn và dây bìm. Tỉ dụ quan hệ ràng rịt, dây mơ rễ 

má. 

 

-獦狚 Cát đán : tên một loài thú, gần giống chó sói. 

 

-噶爾丹 Cát Nhĩ Đan : tên vị tù trƣởng bộ lạc Chuẩn Cát Nhĩ đầu đời 

Thanh. 

-藒車 Cát xa : tên một loại cỏ thơm. 

-轇輵 Giao cát : lộn xộn, tạp loạn, đan kết với nhau chằng chịt. Bao la, 

sâu xa. 

 

javascript:animation('63ed');
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-揭榜 Yết bảng : treo bảng gỗ viết tên ngƣời thi đậu, hoặc thông báo 

lệnh của chính quyền. 

-揭竿 Yết can : dựng cây sào lên, chỉ sự gây loạn, đề xƣớng làm loạn. 

-揭陽 Yết dương : tên núi thuộc tỉnh Quảng Đông. 

-揭底 Yết để : lật tẩy. 

-揭短 Yết đoản : vạch ra khuyết điểm. 

-揭曉 Yết hiểu : công bố. Bày tỏ ra, giảng giải cho ngƣời khác rõ. Cũng 

chỉ sự treo bảng cho biết tên ngƣời thi đậu. 

-揭驕 Yết kiêu : lòng dạ buông thả. 

-揭露 Yết lộ : vạch rõ. 

-揭幕 Yết mạc : vén màn (khánh thành), mở màn. 

-揭示 Yết thị : thông báo. 

-揭帖 Yết thiếp : tấm giấy ghi rõ về sự việc cho ngƣời khác hiểu rõ. 

Ngày nay lá thƣ không ghi rõ tên ngƣời viết có mục đích công kích 

ngƣời khác thì gọi là Nặc danh yết thiếp 

-揭貼 Yết thiếp : viết rõ sự việc ra giấy rồi dán lên cho mọi ngƣời biết. 

-揭揭 Yết yết : ngựa chạy thật mau. 

-暍 Yết yết : nóng hầm hập, rất nóng. 

 

-羯胡 Yết hồ : tên một dân tộc thiểu số ở trong tỉnh Sơn Tây (Tầu). 

 

-表揭 Biểu yết : yết thị. 
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景 CẢNH : tôn kính, khâm phục; ánh sáng mặt trời; những thứ 

có thể bày ra trƣớc mắt, có thể ngắm đƣợc; mến thích; to lớn; bờ 

cõi; cảnh ngộ; hâm mộ. Tình huống, tình trạng. Một phần trong 

vở tuồng hay kịch. Họ Cảnh. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-憬 Cảnh : hiểu biết, tỉnh ngộ. Hiểu ra lẽ phải. 

2-璟 Cảnh : vẻ lộng lẫy sáng đẹp của ngọc bích. 

 

Từ   ghép : 

 

-景行 Cảnh hạnh : đức độ lớn lao. 

-景况 Cảnh huống : tình hình, thời gian. 

-景气 Cảnh khí : khởi sắc. 

-景遇 Cảnh ngộ : cảnh huống gặp phải. 

-景仰 Cảnh ngưỡng : ngƣỡng mộ; tƣởng vọng ngƣời nào, yêu mến 

kính trọng. 

-景福 Cảnh phúc : phúc lớn. 

-景色 Cảnh sắc : vẻ đẹp của cảnh vật. 

-景深 Cảnh thâm : cảnh đậm (độ nét của ảnh chụp). 

-景天 Cảnh thiên : cây hoa cảnh trời. 

-景狀 Cảnh trạng : cảnh tƣợng, tình trạng.  
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-景致 Cảnh trí : chỉ chung những vật sắp xếp quanh mình. 

-景象 Cảnh tượng : những điều, những vật nhìn thấy ở chung quanh. 

-景雲 Cảnh vân : mây ngũ sắc báo điềm lành. 

-景物 Cảnh vật : chỉ chung những thứ quanh mình. 

 

-憬悟 Cảnh ngộ : tỉnh ngộ. 

-憬然 Cảnh nhiên : có ý lo sợ mà tỉnh cơn mê ra. 

 

-八景 Bát cảnh : có tám cảnh thiên nhiên mà các thi sĩ ngày xƣa hay 

ngâm vịnh, đó là : Tiêu Tƣơng bát cảnh 瀟湘八景 tám cảnh đẹp trên 

sông Tiêu Tƣơng do Tống Địch 宋迪 vẽ: Bình sa nhạn lạc 平沙雁落

,Viễn phố phàm quy 遠浦帆歸, San thị tình lam 山市晴嵐,Giang 

thiên mộ tuyết 江天暮雪 , Động Đình thu nguyệt 洞庭秋月 , Tiêu 

Tƣơng dạ vũ 瀟湘夜雨, Yên tự vãn chung 煙寺晚鍾, Ngƣ thôn lạc 

chiếu 漁村落照. 

-背景 Bối cảnh : cảnh vật làm nền cho chủ thể trong một bức vẽ hoặc 

hình chụp. Cảnh trí bày trên sân khấu hoặc trong điện ảnh làm khung 

nền cho các diễn viên. Tỉ dụ ngƣời hoặc thế lực có thể nƣơng dựa vào.  

-家景 Gia cảnh : tình huống trong gia đình, thƣờng nói về tình trạng 

kinh tế.  

-風景 Phong cảnh : cảnh tƣợng tự nhiên trƣớc mắt. 

-光景 Quang cảnh : bóng, ảnh. Ý nói vật hƣ ảo không thật. Chói lọi, 

rực rỡ. 
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-勝景 Thắng cảnh : cảnh đẹp, danh thắng. 

-即景 Tức cảnh : phong cảnh trƣớc mắt. 

 

 

高  CAO : cao, trái lại với thấp. Không thể với tới đƣợc gọi là 

cao. Vƣợt hơn thế tục, khác hẳn bực thƣờng. Cao thƣợng, khác 

hẳn thói tục. Nhiều, lớn hơn. Giọng tiếng lên cao. Kiêu, đắt. 

Nhƣ nói giá kiêu giá hạ vậy. Họ Cao. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-膏 Cao : béo, mập, mỡ. Mỡ miếng gọi là chi 脂, mỡ nƣớc gọi là cao 

膏. Ðồ ăn béo ngậy gọi là cao. Thịt béo. Chỗ dƣới quả tim gọi là cao. 

Nhuần thấm. Thuốc cao, thuốc đun cho cô đặc để lâu không thiu gọi là 

cao. Các thức ăn cô đông đặc cho tiện để dành cũng gọi là cao, gồm : 

kem, bột nhồi, bột nhão, hồ bột, thuốc cao. Cái sào để chống thuyền. 

2-篙 Cao : cây sào dùng chống thuyền. 

3-槁 Cao : tên một loại cây. 

 

Biến âm : 

 

-槁 Cảo : khô, héo, tàn úa. Gỗ khô. Rơm rạ. Chết. 

-縞 Cảo : tơ sống màu trắng, the mộc mỏng, đơn sơ. Đồ dệt màu trắng. 

-槀 Cảo : bản nháp, bản thảo. Cũng nhƣ chữ cảo稿. 

-搞 Cảo : làm, tiến hành, khai mở; làm cho sáng sủa. 

 -皜 Cảo : trắng sạch; cũng đọc là hạo. 
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-鎬 Cảo : tên đất cổ, là kinh đô của Chu Vũ Vƣơng nay ở phía tây nam 

tỉnh Thiểm Tây. Cũng đọc là Hạo. 

-稿 Cảo : bản thảo, bản nháp; rơm rạ cách viết khác của chữ cảo槀. 

Phàm các bản khắc đều gọi là cảo, nghĩa là cứ theo nhƣ nguyên bản thảo 

chƣa san sửa lại. Tục quen viết là 藁. 

-鄗 Cảo : kinh đô của Chu Vũ Vƣơng, cũng viết bằng chữ cảo鎬. Tên 

ấp thuộc nƣớc Tấn thời Xuân Thu, nay thuộc tỉnh Hà Bắc. 

-膏 Cáo : thấm chấm. 

 

 

Dị âm : 

 

-嗃 Hạc : nghiêm khắc, vẻ tàn nhẫn.  

-高 Hanh : vốn là chữ hanh 亨, có nghĩa là thông, hƣởng, dâng. 

-蒿 Hao : trông xa; tiêu tan; hơi lên nghi ngút;cây chổi, một thứ cỏ ngải. 

-嚆 Hao : hô, hò, dấu hiệu báo trƣớc. 

-嗃 Hao : tiếng thổi sáo trúc; tiếng thét lớn. Kêu gào. 

-嚆 Hào : gào thét. 

-皜 Hạo : trắng sạchi. 

-鎬 Hạo : kinh đô nhà Chu (周) ngày xƣa. 

-暠 Hạo : trắng, sáng; ban ngày; cũng viết bằng chữ hạo 顥. 

-滈 Hạo : mƣa lâu quá. Sóng nƣớc long lanh. 

-犒 Khao : thƣởng công, ủy lạo.  
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-槁 Khao : cùng nghĩa với chữ 犒 Khao; còn một âm là Khảo : có 

nghĩa là già, lớn tuổi. 

 

Từ   ghép : 

 

-高隱 Cao ẩn : giấu mình ở nơi cao. 

-高平 Cao bình : tên một ỉnh ở vùng bắc Bắc phần Việt Nam, thƣờng 

gọi là Cao Bằng. 

-高歌 Cao ca : hát to, hát lên giọng. 

-高級 Cao cấp : bậc cao, bậc trên. 

-高枕 Cao chẩm : gối cao đầu, chỉ sự an nhàn. 

-高質量 Cao chất lượng : chất lƣợng cao. 

-高拱 Cao củng : khoanh tay ngồi trên cao, không làm gì, mọi việc đã 

có ngƣời khác làm. 

-高居 Cao cư : ở địa vị lớn; ở ẩn. 

-高强 Cao cường : tài giỏi. 

-高櫸 Cao cử : bay cao, chỉ sự ờ ẩn. 

-高名 Cao danh : tiếng tăm lớn. 

-高逸 Cao dật : cao thƣợng và nhàn nhã, tức ở ẩn. 

-高妙 Cao diệu : giỏi đẹp vô cùng. Thần tình. 

-高臺 Cao đài : lầu cao, phòng ốc cao. 

-高談 Cao đàm : bàn bạc về chuyện lớn lao. 
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-高檔 Cao đáng : cần số (vận tốc) xe chạy nhanh. Chỉ lúc giá cổ phiếu 

lên cao. Hàng tốt, giá cao. 

-高等 Cao đẳng : hạng cao, bậc cao. 

-高第 Cao đệ : hạng cao, thi đậu hạng cao. 

-高弟 Cao đệ : ngƣời học trò giỏi. 

-高調 Cao điệu : điệu đàn cao khó họa. Nghĩa bóng: Lí tƣởng xa vời, 

không thật tế. 

-高度 Cao độ : ở độ cao đối với mặt nƣớc biển, mức độ cao. 

-高亭 Cao Đình : tên núi thuộc tỉnh Chiết Giang, có cảnh đẹp, ngƣời 

xƣa thƣờng tiễn đƣa nhau ở đó. 

-高堂 Cao đường : ngôi nhà lớn, chỉ cha mẹ. 

-高價 Cao giá : giá mua cao, giá lên cao. 

-高行 Cao hạnh : đức độ lớn. 

-高懷 Cao hoài : lòng dạ mong muốn cao xa. 

-高會 Cao hội : bữa tiệc lớn. 

-高興 Cao hứng : nỗi vui lớn, vui vẻ. 

-高奇 Cao kỳ : cao đẹp lạ lùng; chỉ tính làm cao. 

-高樓 Cao lâu : lầu cao, tức tiệm ăn lớn. 

-高論 Cao luận : bàn bạc về chuyện lớn lao, cũng thƣờng nói cao đàm. 

-高粱 Cao lương : một giống lúa thuộc khoa thử 黍, ăn đƣợc, dùng làm 

rƣợu, làm thức ăn cho súc vật. 

-高麗 Cao ly : tên cũ của nƣớc Triều Tiên. 
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-高帽 Cao mạo : mũ cao lớn, chỉ ngƣời đội có chức vị lớn. 

-高明 Cao minh : học rộng và sáng suốt. 

-高門 Cao môn : cửa cao rộng, chỉ nhà có quyền thế và giàu có. 

-高臥 Cao ngọa : nằm nơi cao, chỉ sự an nhàn. 

-高原 Cao nguyên : vùng đồng bằng ở trên cao (plateau). 

-高雅 Cao nhã : trong sạch, đẹp đẽ. 

-高人 Cao nhân : ngƣời cao thƣợng, ngƣời có tài đức hơn đời. 

-高年 Cao niên : bậc lão niên, nhiều tuổi. 

-高品 Cao phẩm : có đức độ lớn. 

-高風格 Cao phong cách : phong cách cao. 

-高官 Cao quan : chức vị lớn. 

-高貴 Cao quý : đáng yêu mến kính trọng. 

-高軌 Cao quỹ : khuôn mẫu tốt đẹp. 

-高超 Cao siêu : vƣợt khỏi mức tầm thƣờng. 

-高士 Cao sĩ : ngƣời có học và đức hạnh hơn đời. 

-高僧 Cao tăng : bậc tu hành theo đạo Phật có đức hạnh lớn. 

-高手 Cao thủ : ngƣời có tài, chuyên về một ngành nào đó, chẳng hạn 

võ thuật. 

-高上 Cao thượng : khác hẳn thói tục, vƣợt lên trên mức tầm thƣờng.  

-高標 Cao tiêu : cái nêu cao, chỉ sự vƣợt khỏi bậc tầm thƣờng. 

-高祖 Cao tổ : ông tổ xa đời. 
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-高峻 Cao tuấn : cao chót vót. Nghiêm khắc, lạnh lùng, khó tiếp cận. Cao 

siêu, vƣợt trội. Tỉ dụ phẩm cách cao thƣợng, siêu phàm thoát tục. 

-高足 Cao túc : ngƣời học trò giỏi, ngƣời tài giỏi. 

-高望 Cao túc : mơ ƣớc lớn lao. 

-高蹤 Cao tung : dấu tích lời nói việc làm cao cả. 

-高唱 Cao xướng : hát to hoặc la to. Chỉ thơ ca cách điệu cao xa. 

 

-膏脂 Cao chi : dầu mỡ. Chất béo nuôi cơ thể. Chỉ chung sự sống, hoặc 

những thứ bảo tồn sự sống. 

-膏腴 Cao du : đất mầu mỡ. 

-膏藥 Cao dược : thuốc nấu đông lại nhƣ mỡ đặc, thuốc luyện thành 

chất dẻo. 

-膏肓 Cao hoang : chỗ dƣới tim, tức chỗ nguy hiểm. Bệnh nặng không 

cứu đƣợc thì nói là bệnh nhập cao hoang. 

-膏露 Cao lộ : móc ngọt, sƣơng móc mát mẻ. Ngày xƣa lấy mƣa móc ví 

với ân trạch, cho nên gọi ân trạch là cao. 

-膏粱 Cao lương : thịt béo gạo trắng, ý nói là kẻ ăn ngon mặc sƣớng. 

Cũng nói là cao lƣơng mỹ vị. Còn chỉ nhà giàu sang quyền thế. Con nhà 

quyền thế có khi gọi là Cao lƣơng đệ tử. 

-膏墨 Cáo mặc : chấm mực, quẹt mực. 

-膏沐 Cao mộc : sáp bôi. Sáp để phụ nữ dùng bôi cho mƣợt tóc và tắm 

rửa. 

-膏壤 Cao nhưỡng : đất tốt mầu mỡ. 

-膏腥 Cao tinh : mỡ heo, mùi tanh của mỡ heo. 



279 

 

-膏澤 Cao trạch : ân huệ, ân trạch. 

-膏雨 Cao vũ : mƣa thấm nhuần nhƣ ân trạch. 

 

-縞素 Cảo tố : màu trắng.Quần áo tang màu trắng. Mộc mạc, giản dị, 

đạm bạc. Lụa trắng dùng cho thƣ họa. Cũng chỉ thƣ họa. 

-縞衣 Cảo y : áo làm bằng tơ trắng. Quần áo màu trắng mặc khi có tang 

hoặc gặp việc chẳng lành (ngày xƣa). Tỉ dụ lông cánh hoặc hoa mai 

trắng tinh. 

-鎬鎬 Cảo cảo : sáng sủa, rực rỡ. 

 

-槁骨 Cảo cốt : xƣơng khô. 

 

-稿本 Cảo bổn : bản thảo, nguyên cảo. Tên cỏ thơm. 

-稿件 Cảo kiện : bản thảo hoặc văn kiện. Chỉ tác phẩm (dùng trong cơ 

cấu xuất bản).  

-稿薦 Cảo tiến : lấy rơm rạ làm đệm. 

-稿子 Cảo tử : thơ văn, đồ họa còn đang soạn thảo. Thơ văn đã làm 

xong. Dáng vẻ, hình dạng. Chủ ý, kế hoạch. 

 

-篙人 Cao nhân : ngƣời chèo thuyền. 

-篙師 Cao sư : ngƣời luyện tập cho ngƣời khác chèo thuyền. 

 

-膏筆 Cáo bút : chấm bút. 

-膏墨 Cáo mặc : quẹt mực. 
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-嚆矢 Hao thỉ : tiếng tên bay đi. Tên chƣa đến mà tiếng đã đến trƣớc. 

 

-犒軍 Khao quân : thƣởng công quân đội. 

-犒賞 Khao thưởng : thƣởng công. 

 

-頒犒 Ban khao : cho tiền bạc rƣợu thịt để ăn mừng. 

 

-孤高 Cô cao : một mình cao chót vót. Tính tình siêu thoát, vƣợt ngoài 

thói tục. 

 

-脂膏 Chi cao : mỡ. 

-藥膏 Dược cao : cao thuốc. 

-蘭膏 Lan cao : dầu thơm. 

-牙膏 Nha cao : kem đánh răng. 

 

-主稿 Chủ cảo : một ngƣời hoặc một cơ quan khởi thảo văn kiện, hoặc 

nhiều ngƣời hoặc nhiều cơ quan hội họp làm việc chung. 

-畫稿 Họa cảo : bức phác họa. 

-來稿 Lai cảo : bản thảo, cảo kiện gởi đến cơ quan báo chí, nhà xuất 

bản. 

-初稿 Sơ cảo : bản thảo mới viết ra lần đầu, còn sửa chữa. 

 

-定稿 Định cảo : bản văn (đã hoàn thành). 

-提高 Đề cao : nâng cao (trình độ, số lƣợng, phẩm chất, v.v.). 
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http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%89%99
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%95%AB
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%95%AB
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AE%9A
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AE%9A
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-枯槁 Khô cảo : khô héo. 

 

告 Cáo : bảo cho biết, báo cáo. Xin, thỉnh cầu. Kiện,đƣa ra tòa 

án tố tụng. Khuyên nhủ. Lời nói hoặc bản văn báo cho mọi 

ngƣời biết. Chỉ hai bên trong việc kiện tụng. Họ Cáo. Một dạng 

khác của chữ Cáo 吿 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-郜 Cáo : tên một nƣớc, chƣ hầu nhà Chu 周 ngày xƣa, nay ở vào tỉnh 

Sơn Đông 山東. Tên đất, ấp của nhà Tấn 晉, nay ở tỉnh Sơn Tây 山西. 

Họ Cáo. 

2-誥 Cáo : cấp trên bảo cho cấp dƣới biết. Ra me65ng lệnh cho cấp 

dƣới. Thể văn, văn tự ngày xƣa dùng để răn bảo ngƣời khác, sau chỉ bài 

văn nhà vua truyền bảo bề tôi.  

3-膏 Cáo : thấm, chấm.  

4-鋯 Cáo : nguyên tố hóa học Ziriconi, ký hiệu là Zr. 

 

Biến âm : 

 

-告 Cốc : trình. Xin phép, xin mời. 

 

Dị âm : 

 

-皓 Hạo : trắng, sạch sẽ, chói lọi. Rạng đông, bình minh. Mặt trời mới 

mọc. 

-浩 Hạo : mênh mông, bao la. Nhiều. To lớn, đồ sộ, khổng lồ. Họ Hạo. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9E%AF
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9E%AF
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%91%A8
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=%E6%99%89
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B1%B1
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B1%B1
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-澔 Hạo : xem chữ Hạo hãn ở dƣới. 

 

Từ ghép : 

 

-告白 Cáo bạch ọi ngƣời biết. Cáo thị cho công chúng, 

quảng cáo. 

-告病 Cáo bệnh : lấy cớ có bệnh mà xin thôi việc, nhân mắc bệnh từ 

chức. 

-告別 Cáo biệt : cáo biệt, cáo từ, từ biệt. Nói điều chia tay. 

-告近 Cáo cận : làm việc, làm quan ở xa, xin đƣợc đổi về gần nhà. 

-告急 Cáo cấp : báo cho biết sự việc gấp rút. Gặp khó khăn cấp bách 

xin cứu viện gấp. Tình thế khẩn trƣơng nguy hiểm. 

-告終 Cáo chung : nói cho biết là đã xong việc . Chết, mạng sống chấm 

dứt. 

-告窮 Cáo cùng : báo cho biết là đã phá sản, hết tiền của. 

-告喻 Cáo dụ : nói cho dân chúng biế ề việc gì.  Giảng giải, làm 

cho ngƣời ta hiểu. 

-告假 Cáo giá : xin nghỉ. Cũng nói là Thỉnh giá 請假. Cũng đọc là Cáo 

hà告假, có nghĩa là xin nghỉ việc. 

-告誡 Cáo giới : cảnh báo. Cũng viết : 告戒, 誥誡. 

-告休 Cáo hưu : từ quan về nghỉ, từ chức. Xin thôi việc. 

-告老 Cáo lão : lấy cớ là đã già yếu để xin thôi việc. Phiếm chỉ tuổi già 

về hƣu. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AB%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AB%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%91%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%91%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AA%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AA%A5
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-告令 Cáo lệnh : mệnh lệnh. Mệnh lệnh của chính quyề

dân biết. 

-告密 Cáo mật : cho biết, phát giác sự kiện bí mậ ự việc vẫn 

bị dấu kín. 

-告饒 Cáo nhiêu : xin khoan dung tha cho 

-告發 Cáo phát : cáo giác, mách. Dùng nhƣ nhƣ Cáo giác 告覺. 

-告訃 Cáo phó: báo việc tang. Thông tri báo tang, báo tin có tang. Cũng 

có thể nói訃告 Phó cáo. 

-告歸 Cáo quy : xin thôi việc, trở về nhà. 

-告喪 Cáo tang : báo tin có tang. Báo tin ngƣời chết. Cùng nghĩa cới 

Cáo Phó ở trên. 

-告貸 Cáo thải : xin vay tiền. 

-告成 Cáo thành : tuyên cáo công việc đã hoàn thành. Báo tin công 

việc đã hoàn tất. 

-告示 Cáo thị : thông báo. Đem ý tứ của mình nói ra cho ngƣời khác 

biết. Văn thƣ hoặc thông cáo của chính phủ yết thị ở nơi công cộng. Đƣa 

ra, nói ra cho mọi ngƣời cùng biết. 

-告天 Cáo thiên : cúng tế mà trình báo với trời. Một thể thức tế lễ ngày 

xƣa do vua lên ngôi cử hành để báo với trời. Vì oan khổ mà kêu trời. 

-告娶 Cáo thú : thƣa với cha mẹ để xin cƣới vợ. 

-告訴 Cáo tố : tố cáo, mách bảo,  thuật lại, kể lại, nói cho biết. Bảo 

chiết. Thƣa kiện. Đi trình báo về việc xấu của ngƣời khác. Cũng viết là 

Cáo tố 告愬. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%91%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%91%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%91%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%91%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%91%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%91%8A
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-告罪 Cáo tội : trình bầy tội trạng, tự nhận lỗi. Trình báo lỗi của ngƣời 

khác. Tự nhận điều lỗi của mình. 

-告狀 Cáo trạng : tờ đơn thƣa kiện. Tờ giấy ghi tội. Tờ đơn thƣa kiện 

ngƣời khác. 

-告知 Cáo tri : báo cho mọi ngƣời biết. 

-告辭 Cáo từ : xin đƣợc chối bỏ, không nhận. Nói lời chia tay. Nhƣ 

Cáo biệt. 

 

-被告 Bị cáo : bên bị kiện. 

-轉告 Chuyển cáo : đem lời nói từ bên này truyền đạt tới bên kia. 

-預告 Dự cáo : nói cho biết trƣớc. 

-啟告 Khải cáo : báo cho biết. 

-控告 Khống cáo : tố cáo, kết tội, cáo tội, kiện. 

-密告 Mật cáo : thƣa gửi kẻ có tội một cách kín đáo, không cho kẻ đó 

biết. 

-原告 Nguyên cáo : ngƣời đứng ra thƣa kiện. 

-廣告 Quảng cáo : quảng cáo, thông báo rộng rãi để mọi ngƣời biết. 

-祭告 Tế cáo : cúng vái để báo với thần thánh trời đất. 

-通告 Thông cáo : nói cho tất cả mọi ngƣời cùng biết. 

-忠告 Trung cáo : khuyên bảo, chỉ bảo. 

-宣告 Tuyên cáo : cùng nghĩa với tuyên bố. 

-誣告 Vu cáo : vu oan, tố cáo oan. Ngụy tạo, vu khống. 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A2%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A2%AB
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-皓髮 Hạo phát : tóc trắng. Ý chỉ ngƣời già. 

-浩蕩 Hạo đãng : to lớn, rộng lớn, rầm rộ. 

-浩瀚江河 Hạo hãn giang hà : sông nƣớc mênh mông, bát ngát. 

-浩浩 Hạo hạo : thế nƣớc mênh mông, bát ngát. Lớn rộng. Tiếng to lớn 

hoặc ồn ào, huyên náo. 

-浩浩滔天 Hạo hạo thao thiên : mông mênh cả trời. 

-浩氣 Hạo khí : chí khí lớn lao. 

-浩劫 Hạo kiếp : kiếp lớn. 

-浩然 Hạo nhiên : rộng lớn, bao la, bát ngát. Không ngăn trở đƣợc, dứt 

khoát không lƣu luyến. 

-浩然之氣 Hạo nhiên chi khí : chính khí, tinh thần chính đại cƣơng 

trực.  Xuất xứ:  

-浩繁 Hạo phồn :  nhiều nhõi, bề bộn. 

 

-滂浩 Bàng hạo : rộng, cao, lớn. 

 

-澔汗 Hạo hãn : màu sắc chói lọi rực rỡ của ngọc. 

 
  

 

  合 CÁP : đơn vị đo lƣờng, mƣời cáp là một thăng. 

 
Đồng âm khác nghĩa  : 

 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9A%93
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9A%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B5%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B5%A9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B5%A9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B5%A9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B1%9F
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B1%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B5%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B5%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BB%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BB%94
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B5%A9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B5%A9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B5%A9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B5%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BE%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BE%94
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1-郃 Cáp : chữ dung để đặt tên ngƣời; xem chữ cáp dương ở dƣới. 

2-哈 Cáp : hà hơi; uống nƣớc; cá ngáp miệng. Cƣời khanh khách. Dáng 

lúc nhúc của một đàn cá đông đảo. Tên một tộc ở nƣớc Tầu. 

3-蛤 Cáp : con hàu nhỏ, con hến.(clam) 

4-閤 Cáp : cái cửa nách, cửa nhỏ ở bên hông nhà. Lầu, gác. 

5-鴿 Cáp : con chim bồ câu. 

6-鉿 Cáp : một nguyên tố kim thuộc hóa học, tên là Hafnium ký hiệu là 

Hf. 

7-匌 Cáp : vòng quanh, một vòng. 

8-詥 Cáp  : nói chuyện vui cƣời, đấu hót; tụ họp chuyện trò. 

9-鮯 Cáp : tên một loại cá gần giống cá chép. 

10-頜 Cáp : bộ phận xƣơng và bắp thịt tạo thành hốc miệng. má, hai 

bên mặt. gật đầu.  

11-恰 Cáp : vừa vặn, thích đáng. 

12-跲 Cáp : vấp chân, vấp ngã.  

 

 

Biến âm :  

 

-搿 Cách : kẹp giữ, lấy hai tay ôm lại với nhau.Kết giao, hợp tác. 

-給 Cấp : đủ, đủ dùng, cấp giúp, giúp thêm, cung cấp; bẻo lẻo, lém 

mép. 

-跲 Cấp : vấp váp, vấp ngã. 
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Dị âm : 

 

-合 Hợp : đóng, nhắm, ngậm. 

-哈 Ha, hà : hà hơi, ngáp. Uốn cong, khom. 

-袷 Giáp : áo kép, cũng đọc là kiếp. 

-頜 Hàm : họ Hàm. 

-盒 Hạp : cái hộp. 

-拾 Hạp : cái vỏ kiếm, cái hộp đựng kiếm. 

-拾 Kiệp : lần lƣợt. 

-拾 Thập : nhặt nhạnh; cái bao bằng da bọc cánh tay. Mƣời, cũng nhƣ 

chữ thập 十. 

-拾 Thiệp : liền bƣớc. 

 

-噏 Hấp : cũng nhƣ chữ hấp吸, hút hơi vào. 

-歙 Hấp : hút vào; tên đất. Cùng nghĩa với chữ hấp翕 và hấp 吸. 

-洽 Hiệp : hòa hiệp; thấm ƣớt. 

-閤 Hợp : đóng, khép. 

-洽 Hợp : tên con sông Hợp. 

-祫 Hợp : tế lễ chung các tổ tiên thân sơ. 

-袷 Khiếp : cổ áo cong, tràng vạt. 

 

-恰 Kháp : vừa vặn. 
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-跲 Kiếp : vấp váp. 

 

Từ   ghép : 

 

-哈哈 Cáp cáp : tiếng cƣời hầng hậc, khanh khách; biểu thị vui mừng, 

kinh sợ. 

-哈欠 Cáp khiếm : ngáp. 

-哈喇 Cáp lạt : đồ dệt bằng lông thú, nhƣ dạ, nỉ, nhung, sản xuất ở nƣớc 

Nga. 

-哈哈大笑 Ha ha đại tiếu : cƣời ha hả. 

-哈氣 Ha khí :  hà hơi, ngáp.  

-哈喇 Ha lạt : giết chết, sát hại. Ôi, thiu, khét. 

-哈巴 Hà ba : đi chân khuỳnh ra, đi chân chữ bát. 

 

-郃陽 Cáp Dương : tên huyện, nay thuộc tỉnh Thiểm Tây. 

 

-蛤蚧 Cáp giới : con cắc kè. 

-蛤灰 Cáp hôi : vỏ sò đốt thành tro, có thể dùng để sơn tƣờng vách. 

-蛤蜊 Cáp lị : con hàu nhỏ. 

-蛤魚 Cáp ngư : con cóc, nhái. 

-蛤粉 Cáp phấn : vỏ con nghêu tán ra làm vị thuốc. 

-蛤蜊 Cáp lị : con hàu. 

 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%93%88
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%93%88
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%93%88
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%93%88
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%93%88
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%93%88
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%93%88
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%93%88
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%93%88
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%93%88
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-閤下 Cáp hạ : tiếng gọi tôn kính, nhƣ các hạ. 

 

-閤閭 Cáp lư :  đầu và đuôi thuyền; cái lầu trên đầu thuyền. 

 

-給以 Cấp dĩ : cho, dành cho. 

-給事 Cấp sự : chức quan chực sẵn chờ khi sai khiến, về sau dùng nhƣ 

chức ngự sử là Cấp gián 給諫. 

 

-鉿匝 Cáp tạp : chung qunh, chu vi. 

-鉿子 Cáp tử : chim bồ câu. 

 

-洽平 Hợp bình : làm cho bốn phƣơng thái bình. 

 

-拾格 Hợp cách : đúng với luật lệ. 

 

-恰當 Kháp đáng : phù hợp, thích hợp. 

-恰好 Kháp hảo : vừa tốt, vừa vặn, vừa lúc, vừa may, vừa đúng; trùng 

hợp một cách may mắn. 

-恰恰 Kháp kháp :  vừa vặn. 

 

-野鴿 Dã cáp : con chim bồ câu rừng hay ăn hại lúa. 

-家鴿 Gia cáp : là do dã cáp biến giống ra sau khi đã đƣợc nuôi ở nhà, 

bay rất cao, trí nhớ tốt, cho đem đi thật xa mới thả cũng biết bay về, vì 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%81%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%81%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%81%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%81%B0
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thế nên ngày xƣa hay dùng nó để đƣa thƣ từ về việc quân. Tục gọi là Bột 

cáp 鵓鴿. 

-鵓鴿 Bột cáp : chim bồ câu. 

-鳩鴿類 Cưu cáp loại : chỉ chung các giống chim thuộc loại bồ câu. 

-野鴿 Dã cáp : chim bồ câu ở rừng hay ăn hại lúa. 

-家鴿 Gia cáp : một loại chom bồ câu bay rất cao, trí nhớ tốt, đem đi 

thật xa mới thả cũng biết bay về, vì thế nên ngƣời ta thƣờng hay dùng nó 

để đƣa thƣ từ. Cùng nghĩa với chữ 言鴿 Ngôn giáp. 

 

 

-東閤 Đông cáp : nơi quan thừa tƣớng mời đón các hiền sĩ. 

-閨閤 Khuê cáp : phòng của nữ giới. 

 

-文蛤 Văn cáp : con sò. 

 

-用得不恰 Dụng đắc bất kháp : dùng không thích hợp. 

 

 

  吉  CÁT : tốt lành; thuận lợi, may mắn, phàm việc gì vui 

mừng đều gọi là cát. Ngày đầu tháng. Họ ngƣời. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-拮 Cát : là chữ kiết nhƣng thƣờng đọc là cát. 

2-桔 Cát : xem chữ cát cánh, cát cao ở dƣới. Cũng đọc là Kết. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%87%8E
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%87%8E
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AE%B6
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AE%B6
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%B4%BF
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%96%A8
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%96%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D


291 

 

3-佶 Cát : mạnh, vạm vỡ, lực lƣỡng, tráng kiện; đúng, chính xác. 

4-咭 Cát : tƣơi cƣời. 

5-髻 Cát : thần bếp, ông táo. 

 

Biến âm  : 

 

-姞 Cật : họ Cật; vợ lẽ, vợ bé; xem chữ yên cật ở dƣới. 

-劼 Cật : cẩn thận, thận trọng. Xếp đặt, an bài. Cố gắng, nỗ lực. 

-吃 Cật : ăn, uống, hút, nuốt trọn. Gánh vác. Tổn phí. 

-詰 Cật : hỏi vặn, gạn hỏi; trị; cấm; sửa trị; truy cứu, điều tra; trách hỏi 

trị tội; khuất khúc, cong queo, lồi lõm. 

-訖 Cật : chấm dứt, tuyệt hẳn. Hết, cùng tận. Hoàn tất. Cũng đọc là 

Ngật. 

 

Dị âm : 

 

-咭 Kê : xem chữ Kê kê oa oa ở dƣới. 

-髻 Kế : búi tóc. Cũng đọc là Kết. 

-結 Kết : thắt núy dây. Cùng gắn bó với nhau. Cấu thành, hình thành. 

Ra trái, ra quả. Xây dựng, lập nên. Giấy cam đoan bảo chứng. Nút, nơ. 

-袺 Kết : xắn vạt áo lên (để tiện cầm, nắm, ôm, giữ... bằng tay). 

-拮 Kiết : tay và miệng cùng làm, quẫn bách,bận rộn 

 

 

Từ   ghép : 
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-吉音 Cát âm : âm thanh tốt lành, tiếng báo điềm lành. 

-吉旦 Cát đán : ngày đầu tháng âm lịch. 

-吉地 Cát địa : chỗ đất lành để chôn ngƣời chết. 

-吉慶 Cát khánh : lễ mừng, hỉ khánh. Việc tốt lành, việc vui 

mừng. Phúc lộc. Sáo ngữ chúc tụng: mạnh khỏe may mắn. 

-吉期 Cát kỳ: ngày tốt. Chỉ ngày làm lễ cƣới. 

-吉夢 Cát mộng : giấc mơ tốt lành. 

-吉月 Cát nguyệt : tháng trăng tròn, ngày rằm trong tháng. 

-吉人 Cát nhân : ngƣời tốt. 

-吉日 Cát nhật : ngày đầu mỗi tháng âm lịch. Ngày tốt, ngày lành. 

-吉服 Cát phục : quần áo tốt lành, tức quần áo thƣờng ngày, đƣợc mặc 

lại khi hết tang. 

-吉士 Cát sĩ : ngƣời tốt. 

-吉事 Cát sự : việc tốt lành. 

-吉葬 Cát táng : cải tang, bốc mả rửa xƣơng ngƣời chết để chon lại vĩnh 

viễn. 

-吉他 Cát tha : đàn guitar. 

-吉土 Cát thổ : đất lành, nơi ở đã đƣợc lựa chọn bởi bói toán. 

-吉夕 Cát tịch : đêm tốt lành, tức đêm tân hôn.  

-吉信 Cát tín : tin lành, tin vui.  

-吉兆 Cát triệu : điềm lành.  
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-吉祥 Cát tường : điềm triệu tốt lành. Chỉ tốt đẹp thuận lợi. 

-吉士 Cát sĩ : ngƣời tốt. 

-吉事 Cát sự : việc tốt lành. 

 

-咭咭呱呱 Kê kê oa oa : tiếng nói cƣời. 

 

-佶挭 Cát cánh : tên một loại cây, rễ dùng làm vị thuốc. 

-佶槔 Cát cao : cán cái gầu múc nƣớc; con quay để kéo nƣớc (đặt trên 

mặt giếng). 

 

-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. 

-吃虧 Cật khuy : chịu thiệt thòi. 

-吃驚 Cật kinh : giật mình. 

-吃力 Cật lực : tốn sức, vất vả. 

-吃墨 Cật mặc : thấm mực. 

-吃飯 Cật phạn : ăn cơm. 

-吃官司 Cật quan ty : bị thƣa kiện. 

-吃茶 Cật trà : uống trà. 

-吃煙 Cật yên : hút thuốc. 
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-詰奸 Cật gian : tra hỏi kẻ gian. 

-詰屈 Cật khuất : quanh co khó hiểu. 

-詰難 Cật nạn : hỏi vặn lẽ khó khăn. 

-詰罪 Cật tội : tra hỏi tội nhân. 

-詰責 Cật trách : khiển trách, tra hỏi cặn kẽ. 

-詰朝 Cật triêu : sáng sớm mai. 

-詰詘 Cật truất : cong queo, không thẳng. 

-詰問 Cật vấn : hỏi tra, hỏi cặn kẽ. 

 

-結冰 Kết băng : nƣớc đóng lại thành băng. 

-結交 Kết giao : làm bạn với nhau. 

-結核 Kết hạch : khí huyết đọng lại thành cái hạch. 

-結恨 Kết hận : gây ra sự oán hận, hận thù. 

-結婚 Kết hôn : gắn bó làm vợ chồng. 

-結廬 Kết lư : làm nhà. 

-結怨 Kết oán : gây ra sự oán hận. 

-結繩 Kết thằng : thắt mối dây. 

-結網 Kết võng : thắt lƣới. 

 

-凶多吉少 Hung đa cát thiểu : xấu nhiều lành ít. 
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-納吉 Nạp cát : một nghi lễ trong hôn lễ thời xƣa, tức nghi lễ nhà trai 

chọn ngày tốt để cƣới và báo tin cho nhà gái biết. 

-月吉 Nguyệt cát : ngày tốt của tháng, chỉ ngày mồng một âm lịch. 

-涓吉 Quyên cát : chọn ngày tốt. 

-台吉 Thai cát : tên tước quan, bên Mông Cổ chia ra bốn thứ để phong các con 

em nhà vua. 

-擇吉 Trạch cát : chọn ngày giờ tớt. 

 

-巴結 Ba kết : xu phụ, phụng thừa. Gắng gƣợng. Nỗ lực, gắng sức. 

-甘結 Cam kết : làm tờ cam đoan để cho quan xử cho xong án. 

 

-窮詰 Cùng cật : hỏi vặn cho đến cùng tận. 

 

-狡黠 Giảo hiệt : xảo trá, gian xảo. 

 

-口吃 Khẩu cật : miệng nói lắp. 

-小吃 Tiểu cật : thƣờng chỉ món nhắm để uống rƣợu (hạ tửu thái 下酒

菜). Ngày nay thƣờng chỉ món điểm tâm, món binh dân. Snack (tiếng 

Anh). 

 

-付訖 Phó cật : trả xong.  

 

 

 根 CĂN :  rễ, phần rễ cây nằm sâu dƣới đất. Trồng sâu, ăn sâu 

vào. Phần dƣới cùng của sự vật. Nguồn gốc của sự vật; nền tảng. 
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Theo kinh điển Phật giáo căn có nghĩa là nơi có khả năng sinh 

ra. Họ Căn. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-跟 Căn : gót chân; đế hoặc phần sau của giày, dép. Đi theo, theo chân, 

theo sau. Với, cùng. đế hoặc phần sau của giày, dép. Ngày xƣa chỉ đày 

tớ hầu hạ chủ.  Chỉ con gái đi lấy chồng. Cũng đọc là ngân. 

2-哏 Căn : lời nói buồn cƣời. 

 

Biến  âm  : 

-艮 Cấn: Quẻ cấn 艮. Một quẻ trong tám quẻ, bát quái 八卦, nghĩa là 

thôi, ngăn lại. Bền. Thẳng thắn, bộc trực. Thức ăn. 

 

Dị  âm : 

 

-艱 Gian : khó khăn, sự gì bi ngăn trở khó làm cho đƣợc gọi là gian 艱, 

làm việc thấy khó lòng trôi chảy gọi là nan 難. Lo. Hiểm. 

-墾 Khẩn : vỡ đất để trồng trọt. 

- 垠 Ngân : giới hạn, biên tế. Bờ sông, bờ nƣớc 

 

  

Từ   ghép  : 

 

-根本 Căn bản : gốc rễ. Gốc rễ sự vật. Vốn là, vốn sẵn có. 

-根基 Căn cơ : rễ cây và nền nhà; chỉ cái cơ sở chính yếu để nƣơng tựa. 

-根據 Căn cứ : nơi giữ lấy mà làm gốc rễ, chỉ cái cơ sở để nƣơng tựa. 
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-根脚 Căn cước : cái rễ, cái chân đứng, tức cái cơ sở. 

-根究 Căn cứu : tìm biết tới cỗi rễ. 

-根由 Căn do : lai lịch, duyên cớ. 

-根帝 Căn đế :  Rễ cây và cuống hoa, chỉ cơ sở vững vàng. 

-根柢 Căn để : gốc rễ, cơ sở. 

-根莖 Căn hành : rễ và rò cây. Bổn nguyên, cơ sở. 

-根氣 Căn khí : khí chất trời sinh ra, bẩm phú. 

-根器 Căn khí : tiếng nhà Phật chỉ cái tính chất có thể tu hành. 

-根毛 Căn mao : những cái tua chung quanh rễ cây. 

-根源 Căn nguyên : rễ cây và nguồn nƣớc, chỉ gốc rễ cội nguồn. 

-根冠 Căn quan : cái chóp ở đầu rễ cây. 

-根深蒂固 Căn thâm đế cố : gốc cây sâu, cuống hoa vững. Tỉ dụ rất 

bền vững, không thể dao động. 

-根性 Căn tính : cái tính có thể sinh nghiệp thiện ác, tiếng nhà Phật gọi 

là nhân tính. 

-根治 Căn trị : chữa bệnh tận gốc rễ. 

-根除 Căn trừ : trừ khử tới cùng. 

-根絕 Căn tuyệt : tiêu diệt tận gốc. 

-根嗣 Căn tự : đứa con nối dõi tông đƣờng. 

 

-跟班 Căn ban : một nhóm cùng đi chung. Ngƣời hầu cận, tùy tùng. 
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-跟踋 Căn cước : . Chỉ chung tên tuổi quê quán, 

tức lý lịch một ngƣời.  

-跟腳 Căn cước : ngƣời theo hầu. (Giày dép) vừa vặn để đi. 

-跟手 Căn thủ : tiện tay, tiện thể. 

-跟追 Căn truy : đuổi theo. 

 

-墾田 Khẩn điền : cày cấy ruộng đất. 

-墾荒 Khẩn hoang : mở mang đất hoang thành ruộng. 

-墾闢 Khẩn tịch : mở mang đất đai để trồng trọt. 

 

-艮方 Cấn phương : hƣớng Đông-Bắc. 

-艮齋 Cấn trai : tên hiệu của Trịnh Hoài Đức, công thần của vua Gia 

Long. 

 

-八垠 Bát ngân : giới hạn đất đai ở tám phƣơng, chỉ chung các vùng đất 

ở biên giới. 

 

-拔根 Bạt căn : nhổ, bật rễ. 

-病根 Bệnh căn : nguyên do của bệnh. Nguyên nhân dẫn đến tai họa 

hoặc gây ra thất bại. 

-禍根 Họa căn : nguồn gốc, nguyên cớ của tai họa. 

-慧根 Huệ căn : tiếng nhà Phật, chỉ cái tính sáng suốt sẵn có. 

-落葉歸根 Lạc diệp quy căn : lá rụng về cội. 
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-六根 Lục căn : thuật ngữ Phật giáo chỉ sáu giác quan, đó là: 1. Mắt (眼

nhãn), 2. Tai (耳 nhĩ), 3. Mũi (鼻 tị), 4. Lƣỡi (舌 thiệt), 5. Thân (身 

thân), 6. Ý ( 意 ý). 

-牙根 Nha căn : chân răng. 

-山根 Sơn căn : danh từ tƣớng số, chỉ phần sống mũi ở khoảng giữa hai 

mắt. 

-善根 Thiện căn : căn thiện, căn lành. 

-舌根 Thiệt căn : cuống lƣỡi. 

-存根 Tồn căn : gốc, chân. Cái gốc rễ còn lại, chỉ cái cuống biên lai. 

-斬草除根 Trảm thảo trừ căn : nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Tỉ dụ trừ khử 

nguồn gốc họa hoạn, không để lại hậu hoạn. 

-宿根 Túc căn : cái gốc rễ có từ kiếp trƣớc. 

-齒根 Xỉ căn : chân răng. Cùng nghĩa với 牙根 Nha căn. 

-意根 Ý căn : tiếng nhà Phật, một trong Lục căn. Xem chữ Lục căn ở 

trên. 

 

-逗哏 Đậu căn : pha trò, ngộ nghĩnh. 

-開墾 Khai khẩn : mở mang vùng đất hoang. 

 

 

 

 亙 CẮNG : đầu cùng, cùng cực; dài suốt; khoảng dài từ đầu 

này đến cuối đầu kia. Cùng tận. Họ Cắng. 
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Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-恆 Cắng : trăng non, trăng đầu tháng sắp tròn. Mặt trăng vào tuần 

thƣợng huyền. Tuần trăng đầu tháng hình nhƣ cái cung dƣơng gần căng. 

Khắp nơi. Suốt hết.  

2-絚 Cắng : sợi dây to.  

 
Biến âm : 

 

-緪 Căng: sợi dây lớn. Vội, kịp. Cũng đọc là Cánh : trọn, suốt. 

-絚 Căng  : dây thừng lớn. Vội, kíp, gấp. Cách viết khác của chữ căng 

緪. 

-恆 Căng : lâu, bền, mãi mãi. Bình thƣờng. Ý chí bền bỉ, không đổi. Họ 

Căng. 

-堩 Căng : đƣờng đi. 

 

Dị  âm  : 

 

-恆 Hằng : lâu, bền, mãi mãi. Quy luật, phép tắc. Họ Hằng. Tên con 

sông Hằng ở Ấn Độ. Tên một quẻ trong Kinh Dịch, tƣợng trƣng cho sự 

lâu dài, thƣờng hằng. 

 

 

Từ  ghép : 

    

-亙古 Cắng cổ : suốt từ xƣa tới nay, from ancient times. 

 

-緪瑟 Căng sắt : căng vội dây đàn. 
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-恆心 Hằng tâm : lòng không đổi.  

-恆產 Hằng sản : của cải vật chất (nhà cửa, ruộng vƣờn). 

-恆河沙數 Hằng hà sa số : nhiều nhƣ số cát của sông Hằng (tiếng 

ngày xƣa dung để chỉ số rất nhiều không thể tính đếm đƣợc). 

 

-逾恆 Du hằng : vƣợt quá tầm thƣờng.  

-行之有恆 Hành chi hữu hằng : việc làm giữ đƣợc bền.  

-人之恆情  Nhân chi hằng tình  : lẽ thƣờng của con ngƣời. 

 

斤  CÂN :  cân; cân ta 16 lạng là một cân. Cái rìu. Một loại 

binh khí ngày xƣa. Tên một bộ chữ trong các bộ chữ Trung Hoa. 

Họ Cân. Chặt, bổ,đẵn, đốn. 

Đồng âm đồng nghĩa khác chữ viết : 

 

-釿 Cân : cái búa, cái rìu chặt gỗ, dùng nhƣ chữ cân斤. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

1-伒 Cân :  

2-筋 Cân : gân, thớ thịt. Vật thể hình dài, chắc, có tính co giãn. 

Biến âm : 

 

-斤 Cấn : xem xét cẩn thận, rõ ràng. 
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-近 Cấn : thân gần 

-芹 Cần : rau cần, loại rau cọng dài, ruột rỗng có mùi thơm. 

-蘄 Cần : dƣợc thảo : đƣơng quy, sơn cần. 

-靳 Cận : cái đai da buộc quanh bụng ngựa, dây da buộc hai con ngựa ở 

gần càng xe. Tiếc rẻ; keo lận; trù trừ không dám cho ngay gọi là cận. 

Trêu, quấy, đùa làm cho xấu hổ. Lấy, chiếm lấy. 

-近 Cận : gần, ở sát bên. Thiết dụng, cần dùng, gần gụi.  Quê mùa, tầm 

thƣờng.Gần giống nhƣ, từa tựa. Thân, ngƣời thân gần. Nông cạn, thiển 

cận. Đƣờng đất cách nhau gần gọi là cận, thời gian cách nhau còn ít gọi 

là cận. 

 

Dị âm : 

 

-質 Chất : thể chất, cái bản thể của các vật đều gọi là chất. Chủ cỗi gốc.  

Lối văn tự mua bán.  Tin.  Thật, chân thật.  Lời thề ƣớc.  Cái đích tập 

bắn.  

-晳 Chế : sao sáng, sao sáng lấp lánh. 

-懫 Chí : uất giận. 

-質 Chí : bản thể của sự vật, gốc rễ, căn bản, đặc tính. Bẩm tính trời cho. 

Đƣa ra, gửi lại để làm tin. Con tin. Cầm đợ, để một vật gì làm tin. Ngày 

xƣa hai nƣớc hòa hiếu với nhau, sợ sau phản trắc, mới cắt ngƣời thân 

nƣớc này sang ở nƣớc kia để làm cho tin gọi là chí. Đem đồ đạc hay nhà 

ruộng mà cầm làm tin để lấy tiền cũng gọi là chí. 

-折 Chiết : gãy, bẻ gãy. Phán đoán. Uốn cong, bẻ cong. Nghĩa bong chỉ 

sự đau đớn, bị hành hạ. 

-浙 Chiết : Sông Chiết Giang 浙江. Tên một châu thời cổ, nay ở vào 

khoảng tỉnh Quý Châu 貴州. Đời nhà Tống gọi tắt lƣỡng chiết lộ 兩浙

路 là Chiết 浙. Sau cũng là tên gọi tắt của tỉnh Chiết Giang 浙江. 
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-斫 Chƣớc : phạt, đẵn, đốn, đánh; chém chặt,lấy dao đẵn cây gọi là 

chước. Vẻ cứng đầu, bƣớng bỉnh. 

-近 Ký : đã rồi. 

 

Từ  ghép :  

 

-斤斤 Cân cân : xét rõ, sáng rõ. Cẩn thận. Từng li từng tí. So đo tính 

toán. 

-斤斤計較 Cân cân kế giảo : tính toán thiệt hơn, suy bì từng ly,từng tí. 

-斤兩 Cân lượng : hai đơn vị trọng lƣợng. Chỉ chung trọng lƣợng hay 

phân lƣợng. 

-斤斧 Cân phủ : búa rìu. Chỉ binh khí. Xin ngƣời khác sửa chữa văn 

thơ (kính từ). Nghĩa tƣơng tự nhƣ 斧斤 phủ cân. 

 

-斤斤 Cấn cấn :  xét rõ. 

-筋骨 Cân cốt : gân và xƣơng. Cũng chỉ thân thể. Quan kiện, chỗ cốt 

yếu. Trong thƣ pháp chỉ cách cục và khí lực chữ viết. 

 -筋力 Cân lực : gân và sức. Chỉ sức mạnh thân thể. Chỉ tính mềm và 

dai chắc. 

-筋肉 Cân nhục : gân thịt, bắp thịt, da thịt. 

 

-近愛 Cận ái : đƣợc vua sủng ái. 

-近半 Cận bán : gần nửa. 
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-近鄙 Cận bỉ  : quê mùa, thô lậu. 

-近戰 Cận chiến : xáp lại gần mà đánh nhau. Đánh xáp lá cà. 

-近古 Cận cổ : thời gian lịch sử sau thời trung cồ đến hiện đại, khoản từ 

đời Tống theo sử Trung Hoa. 

-近局 Cận cục : hàng xóm, láng giềng. 

-近朱者赤 Cận chu giả xích : gần son thì đỏ. 

-近名 Cận danh : có lòng muốn tìm tên tuổi, gần với danh dự. 

-近悅遠來 Cận duyệt viễn lai : ngƣời có ơn đức tràn khắp, khiến cho 

ngƣời ở gần phục tòng, ngƣời ở xa thành tâm quy phụ. 

-近代 Cận đại : đời gần đây. 

-近璫 Cận đang : quan thái giám đƣợc tin cậy. 

-近東 Cận đông : vùng đất ở trung đông. Tƣơng tự:Trung Đông 中東. 

-近江 Cận giang : vùng gần sông. 

-近郊 Cận giao : vùng ngoại ô kinh đô, trong vòng 50 dặm. 

-近况 Cận huống : tình hình gần đây. 

-近器 Cận khí : ngƣời tài năng tầm thƣờng. 

-近來 Cận lai : gần đây. 

-近鄰 Cận lân :láng giềng gần. 

-近利 Cận lợi : trục lợi. 

-近日 Cận nhật : ngày gần đây. 

-近事 Cận sự : ngƣời tu hành gần gũi phụng sự Phật pháp. 
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-近史 Cận sử : lịch sử gần đây. 

 

-折半 Chiết bán : chia đôi, xẻ đôi. 

-折本 Chiết bản : lỗ vốn. 

-折節下士 Chiết tiết hạ sĩ : nhún mình tiếp kẻ sĩ. 

-折巾 Chiết cân : gấp khăn. 

-折閱 Chiết duyệt : buôn bán lỗ vốn. 

-折断 Chiết đoạn : bẻ gẫy, chia rẽ, chia lìa. 

-折花 Chiết hoa : bẻ nhánh hoa, ý nói làm mất sự trong trắng của ngƣời 

con gái. 

-折扣 Chiết khẩu : bớt đi, trứ đi một phần. 

-折柳 Chiết liễu : bẻ cành liễu, chỉ sự chia tay. Đời Hán, khi chia tay, 

ngƣời ở lại thƣờng bẻ một cành liễu tặng cho ngƣời đi làm roi quất ngựa. 

-折獄 Chiết ngục : phán đoán hình ngục. 

-折桂 Chiết quế : bẻ cành quế, ý chỉ sự thi đậu. 

-折壽 Chiết thọ : tổn thọ. 

-折節下士 Chiết tiết hạ sĩ : nhún mình tiếp kẻ sĩ. 

-折衷 Chiết trung : điều hòa hợp đúng, không thái quá không bất cập. 

-折訟 Chiết tụng : cùng nghĩa nhƣ chữ Chiết ngục. 

-折序 Chiết tự : phân tích chữ mà đoán việc tốt xấu; một cách bói chữ 

thời xƣa. 
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-折腰 Chiết yêu : bẻ gập cái lƣng. Ý nói hạ mình luồn lụy cầu danh. 

Tên một loại bát đựng thức ăn, chỗ lƣng bát thắt hẹp lại. 

 

 

-近事 Cận sự : việc nhỏ nhen, không đáng kể. Việc xảy ra gần đây, sự tình 

trong quá khứ chƣa lâu. 

-近臣 Cận thần : ngƣời bề tôi gần gũi vua. 

-近世 Cận thế : đời gần đây, cách phân chia thời gian  lịch sử, nhƣ cận 

cổ.  

-近視 Cận thị : nhìn gần. Bệnh của mắt chỉ nhìn đƣợc gần. 

-近屬 Cận thuộc : thân thuộc. 

-近識 Cận thức : kiền thức nông cạn. 

-近接 Cận tiếp : giáp gần nhau. 

-近情 Cận tình : cảm tình mật thiết. Hợp với tình lí, hợp nhân tình. Hợp 

với tình huống thật tế. Tình huống gần đây. Tƣơng tự : cận huống 近況. 

-近憂 Cận ưu : cái lo trƣớc mắt. 

-近衛 Cận vệ : ngƣời theo sát bên mình để che chở. 

 

-質正 Chất chính : hỏi lại cho đúng. 

-質證 Chất chứng : bằng chứng, chứng cứ. Đặt nghi vấn,tìm hiểu, luận 

chứng. Kiểm chứng, nghiệm chứng. 

-質點 Chất điểm : phần nhỏ nhất của vật. 

-質料 Chất liệu : cái làm nên vật. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%98
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BF%91
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-質量 Chất lượng : trình độ tốt hoặc xấu (của sự vật, sản phẩm hoặc 

công tác). Lƣợng vật chất chứa đựng trong vật thể (Vật lý học, tiếng 

Pháp: masse). Trình độ ƣu liệt (tốt, xấu) và số lƣợng. 

-質疑 Chất nghi : hỏi cho kỹ về điều mình còn ngờ vực. Tới ngƣời biết 

hơn mà định phải trái nên chăng. 

-質言 Chất ngôn : nói thật. 

-質樸 Chất phác : chân thật, không chau chuốt. 

-質數 Chất số : con số chỉ là bội số của 1 và của chính nó. Còn gọi là số 

nguyên tố. 

-質成 Chất thành : nhờ ngƣời phân định phải, trái; thật, giả. 

-質實 Chất thật : thật thà, không mầu mè. 

-質問 Chất vấn : hỏi cho ra lẽ. 

 

-質庫 Chí khố : nhà cầm đồ. Cũng gọi là “đƣơng phố” 當鋪. 

 

-折本 Chiết bản : lỗ vốn. 

-折變 Chiết biến : căn cứ theo giá trị, lấy một vật đổi lấy vật khác 

tƣơng đƣơng. Cầm đồ, gán vật phẩm đổi lấy tiền mặt.  Cũng nói là chiết 

mại 折賣.  

-折舊 Chiết cựu : tài sản hoặc vật phẩm, trải qua thời gian hoặc sau khi 

sử dụng, bị giảm bớt giá trị gọi là chiết cựu 折舊. Mức độ giảm giá trị 

của tài sản hoặc vật phẩm, trải qua thời gian hoặc sau khi sử dụng. Danh 

từ kinh tế học: khấu hao, tức khoản tiền cần phải dành ra để có thể chuẩn 

bị thay đổi lấy cái mới theo thời hạn đã định. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%B6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%98
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%98
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%98
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-折斷 Chiết đoạn : bẻ gãy. 

-折回 Chiết hồi : đi đƣợc nửa đƣờng rồi quay về. 

-折扣 Chiết khấu : bớt đi, trừ đi một phần (giá cả, khoản tiền...). 

-折券 Chiết khoán : huỷ bỏ văn tự (giấy) nợ. 

-折柳 Chiết liễu : bẻ cành liễu. Chỉ sự chia tay. Tên bài nhạc. Tƣơng 

truyền do Trƣơng Khiên đem về từ Tây Vực. Còn có tên là Chiết dƣơng 

liễu 折楊柳. 

-折磨 Chiết ma : Chiết 折 gẫy, ma 磨 mài, chiết ma 折磨 chỉ những 

khó khăn khổ sở phải chịu đựng. Tƣơng tự: chiết tỏa 折挫, chiết đặng 折

蹬. 

-折獄 Chiết ngục : xử án. 

-折桂 Chiết quế : bẻ cành quế. Tỉ dụ thi đậu, cập đệ.  

-折色 Chiết sắc : lấy cái này đền thay cái kia. 

-折挫 Chiết tỏa : trắc trở, thất bại. Áp chế, ức chế, đè ép. Dày vò, làm 

cho khổ sở. Theo giá trị đền trả. Cũng viết là折剉 chiết tỏa, hay折銼 

chiết tỏa. 

-折損 Chiết tổn : làm tổn hại, tổn thƣơng.  

-折中 Chiết trung : giữ đúng, theo đúng chuẩn tắc trong việc phán 

đoán sự vật. Công bình, công chính. Chỉ điều hòa tranh chấp hoặc ý kiến 

khác nhau. Tƣơng tự: chiết trung 折衷.  

-折訟 Chiết tụng : phán quyết tố tụng án kiện. Tƣơng tự : chiết ngục 折

獄. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%98
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%98
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9F%B3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%98
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A3%A8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%98
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%98
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%98
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%98
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%98
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%98
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%98
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%98
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%98
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%98
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%98
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%98
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%98
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%98


309 

 

-折線 Chiết tuyến : đƣờng gãy (danh từ về hình học). 

-折尺 Chiết xích : thƣớc xếp. 

-折衝 Chiết xung : chiến xa đánh lui quân địch tấn công thành. Tên 

một chức quan võ thời xƣa. Sau thƣờng chỉ giao thiệp, đàm phán. 

-折腰 Chiết yêu : cúi mình làm lễ. Khom lƣng. Tỉ dụ chịu khuất nhục, 

quỵ lụy ngƣời khác.  

 

-斫輪老手 Chước luân lão thủ : ngƣời tài nghề thành thạo, tinh thâm 

hoặc có nhiều kinh nghiệm. 

-斫伐樹木 Chước phạt thụ mộc :  đẵn cây, đốn, phát cây. 

-斫手 Chước thủ : một thủ pháp trong quyền thuật. Duỗi bàn tay chặt 

vào đối phƣơng. Một miế ền thuật, bàn tay chặt mạnh về 

phía sau. 

-斫爲兩半 Chước vi lưỡng bán :  chặt ra làm hai. 

 

-半斤八兩 Bán cân bát lượng : nửa cân và tám lạng. Tỉ dụ ngang 

nhau, không bên nào hơn. 

-公斤 Công cân : cân tây, tức kí lô (tiếng Pháp: kilogramme). 

 

-公所 Công sở : sở công. 

 

-不近人情 Bất cận nhân tình : tính tình quái dị, hành vi không hợp 

thƣờng tình ngƣời ta. 

-平易近人 Bình dị cận thân : dễ gần gũi ngƣời khác.- 

-逼近 Bức cận : sát lại gần. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A8%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A8%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%AB
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-筆意近古 Bút ý cận cổ : ý văn viết gần giống nhƣ lối cổ. 

-靠近 Kháo cận : sát lại gần. Kề cạnh, gần sát. Chỉ cảm tình thân thiết. 

-凡近 Phàm cận : tài trí tầm thƣờng. 

-附近 Phụ cận : tiếp cận, sát gần. Chỗ gần, lân cận. Làm cho thân gần. 

-鄰近 Lân cận : ở gần kề. 

-親近 Thân cận : thân thiết với nhau. 

-親近 Thân cận : thân cận, gần gũi. 

-淺近 Thiển cận : nông cạn và gần hẹp, không xâu xa. 

-接近 Tiếp cận : kề cận, cách không xa. Thân cận, gần gũi. 

-最近 Tối cận : gần đây nhất,mới nhất. 

-将近 Tương cận : gần, sát. Cũng viết將近 Tƣơng cận 

-晚近 Vãn cận : lúc sau này. Lúc gần đây. 

-晚近 Viễn cận : xa và gần. Thân và sơ. 

-要近 Yếu cận : quan trọng và gần gụi, chỉ chức quan đại thần, giữ 

nhiệm vụ quan trọng trong triều đình, và đƣợc luôn gần gũi vua. 

 

-波折 Ba chiết : trắc trở, chƣớng ngại. Quanh co, biến hóa. 

-百折不回 Bách chiết bất hối : trăm nghìn trắc trở không làm cho nản 

chí. 

-百折千回 Bách chiết thiên hồi : trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả.  

-八折 Bát chiết : tám phần mƣời. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AD%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AD%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BF%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BF%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A6%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A6%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B7%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B7%BA
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=%E4%B8%8D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%8D
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http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%85%AB
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-周折 Chu chiết: gàn quải mắc míu. 

-轉折 Chuyển chiết : chuyển hƣớng, biến đổi; quanh co khúc mắc. 

-九折 Cửu chiết : giảm giá trừ 10%. 

-以米折錢 Dĩ mễ chiết tiền :  lấy gạo đổi lấy tiền. 

-打折 Đả chiết : hạ giá, xuống giá (tiếng Anh: allow a discount).  

-短折 Đoản chiết : chết yểu, chết non. 

-曲折 Khúc chiết : quanh co uốn khúc. 

-七五折 Thất ngũ chiết : 75 phần trăm, 75%. 

 

-折折 Đề đề : ung dung, an nhàn. 

 

- 按質分等 Án chất phân đẳng :  chia cấp theo chất lƣợng. 

-本質 Bản chất : hình thể của chính mình. Tính chất căn bổn vốn có 

của sự vật, bổn tính, tƣ chất.  Trạng mạo bổn lai. Sự thật xƣa nay. Dáng 

vẻ chất phác vốn có. Thật thà mộc mạc. 

-容質 Dung chất : dung mạo và tƣ chất. Dáng dấp và tính cách. 

-地質 Địa chất : tính chất đất đá của vỏ trái đất: phân loại, thành phần, 

phân bố, kết cấu. 

-毒質 Độc chất : thứ  độc hại, có thể làm chết ngƣời. 

-對質 Đối chất : gọi cả hai bên ra, cho đứng trƣớc mặt nhau mà vặn hỏi 

cho ra sự thật. 

-同質 Đồng chất : cùng chung một vật thể mà ra, cùng đƣợc tạo bởi 

một chất. Đồng chất, đồng đều. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BB%A5
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-介質 Giới chất : trung gian. 

-氣質 Khí chất : chất hơi. 

-鑛質 Khoáng chất : chỉ chung kim loại và đất đá. 

-流質 Lưu chất : chất lỏng. 

-媒質 Môi chất : chất trung gian, chẳng hạn không khí là môi chất để 

truyền âm thanh. 

-人質 Nhân chất : con tin. 

-原質 Nguyên chất : chỉ có một chất không lẫn chất khác vào. 

-品質 Phẩm chất : tính chất, giá trị của một vật. 

-訪質 Phỏng chất : hỏi kỹ. 

-斧質 Phủ chất : cái rìu để chặt đầu kẻ tử tội và cái thớt để kê đầu kẻ tử 

tội lên mà chặt. chỉ hình phạt chặt đầu. 

-光質 Quang chất : là chất Radium. 

-鬼質 Quỷ chất : hình dạng xấu xí nhƣ ma. Xấu ác. 

-雜質 Tạp chất : không thuần một chất mà có lẫn lộn nhiều chất. 

-實質 Thực chất : đúng bản chất, tinh chất, không giả, không sai. 

Thành thật, không trau chuốt, giả dối. 

-性質 Tính chất : bản chất, đặc điểm. Điều có sẵn bên trong. 

-素質 Tố chất : chất đất mầu trắng. Sắc diện trắng trẻo, sáng sủa 

 

-診斷 Chẩn đoán : xem mạch đoán căn bệnh. 

-性質 Tính chất  : cái chất riêng có sẵn của mỗi ngƣời, mỗi vật. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B0%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B0%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B5%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B5%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%93%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%93%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%80%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%80%A7
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-私質 Tư chất : nói về cái bẩm tính của con ngƣời. 

-委質 Úy chí : theo làm con tin.Trao làm con tin. 

-物質 Vật chất : vật chất. 

 

-斧鑕 Phủ chất : hình phạt ngày xƣa: đặt tội phạm trên cái chày bằng 

đá, lấy búa chặt. Nên cũng chỉ việc trừng phạt, chém giết. Phiếm chỉ 

ngƣời phạm tội. 

 

-古槧 Cổ tạm : bản in cũ. 

 

 

 

 

菫   Cận  : cây rau cần cạn (lat. Viola verecunda). Đất sét dính. 

Dùng nhƣ chữ cận 僅  

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-厪 Cận  : ít, không đƣợc nhiều; cũng nhƣ chữ cận 廑. 

2-墐 Cận  : bôi, trát đất lên để tô tƣờng. Chôn xuống đất. Mai táng. 

Đƣờng đi, dƣới có lạch nƣớc. 

3-槿 Cận  : cây cận, tức là cây dâm bụt. 

4-殣 Cận  : mồ mả; chết đói. Chôn ngƣời chết. Mai táng. 

5-廑 Cận  : ít, không đƣợc nhiều; cái nhà nhỏ. Chỉ có, cũng nhƣ chữ 

cận 僅.  

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A7%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A7%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%89%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%89%A9
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6-饉 Cận  : đói rau. Tình huống rau không chin. Năm mất mùa, ngũ cốc 

thâu hoạch kém. 

7-覲 Cận  : hầu, đến chầu, kẻ dƣới đến hầu ngƣời trên. Yết kiến, bái 

phỏng. Gặp gỡ. Mùa thu các nƣớc chƣ hầu đến gặp thiên tử. 

8-慬 Cận : chỉ những. 

9-僅 Cận : ít, chỉ có, chẳng qua. Gần, gần nhƣ. 

 

Biến âm : 

 

-瑾 Cẩn  : một thứ ngọc đẹp. 

-勤 Cần  : mệt nhọc; siêng năng nhọc nhằn. Lo lắng. Khổ sở. Giúp đỡ. 

Chăm chỉ, chịu khó. Gấp rút. Trong lòng ƣớc vọng. Bắt làm việc hình 

dịch. Họ Cần. 

-懃 Cần  : lo lắng cực khổ. Gấp rút. Thành thật. Mệt mỏi nhọc nhằn. Họ 

ngƣời. 

-廑 Cần : nhà nhỏ. Ít, chút ít. Sự chăm lo, sự chuyên cần. Dùng thông 

với chữ cần 勤. Vừa chỉ, dùng thông với chữ cận僅 

-槿 Cẩn : tên một loại cây thuộc loại cây Cẩm quỳ, cây dâm bụt. 

-慬 Cần : buồn thƣơng. Mạnh mẽ. 

-謹 Cẩn : thận trọng, cẩn thận. Kính cẩn. Nghiêm cấm. 

 

Từ   ghép : 

 

-勤耕 Cần canh : hết sức cày bừa. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8B%A4
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8B%A4
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-勤榦 Cần cán : siêng năng và giỏi làm việc. 

-勤謹 Cần cẩn : siêng năng cần cù.   

-勤急 Cần cấp : gấp rút. 

-勤劬 Cần cù : siêng năng chịu khó. 

-勤學 Cần học : chăm chỉ học tập. 

-勤懇 Cần khẩn : vẻ thành thực lắm. 

-勤儉 Cần kiệm : chăm chỉ và dè sẻn. 

-勤苦 Cần khổ : siêng năng khổ sở. 

-勤勞 Cần lao : siêng năng khó nhọc. 

-勤敏 Cần mẫn : chăm chỉ nhanh nhẹn. 

-勤勉 Cần miễn : siêng năng gắng sức. 

-勤奮 Cần phấn : siêng năng khổ cực. 

-勤務 Cần vụ : công việc mệt nhọc. Ngƣời làm cộng việc mệt nhọc. 

-勤王 Cần vương : hết sức giúp việc cho vua, xả thân vì triều đình. 

 

-廑注 Cần chú : chuyên cần ghi nhớ. 

-廑注 Cân chú,廑念 Cân niệm : ý nói nhớ lắm. Trong thƣ từ hay dùng. 

 

-懃苦 Cần khổ : cực nhọc. 

-懃懇 Cần khẩn : vẻ rất thành thật. 

-懃切 Cần thiết : gấp rút phải có. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8B%A4
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8B%A4
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8B%A4
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8B%A4
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-謹白 Cẩn bạch : kính cẩn trình bày. Kính bạch 

-謹厚 Cẩn hậu : cẩn thận đôn đốc ngƣời làm việc tốt. 

-謹密 Cẩn mật : thận trọng kín đáo. 

-謹飾 Cẩn sức : thận trọng nghiêm cẩn. 

-謹飭 Cẩn sức : cẩn thận trau dồi, ngôn hành có tiết chế. 

-謹則無憂 Cẩn tắc vô ưu : thận trọng giữ gìn thì không phải lo lắng. 

-謹致謝意 Cẩn trí tạ ý : xin nhận sự cám ơn chân thành. 

-謹慎 Cẩn thận : gìn giữ kỹ lƣỡng, không khinh xuất, không sơ xuất 

cẩu thả. 

-謹守 Cẩn thủ : cẩn thận, thận trọng tuân thủ.  

-謹重 Cẩn trọng : gìn giữ, không dám coi thƣờng. 

 

-覲禮 Cận lễ : thời xƣa, lễ nghi của chƣ hầu mùa thu vào yết kiến thiên 

tử. Phiếm chỉ lễ tiết bề tôi triều kiến hoàng đế. 

 

-瑾瑜 Cẩn du : một thứ ngọc đẹp. 

-墐泥 Cận nê : đất sét. 

-墐菜 Cận thái  : cây hoa tím. 

-僅僅 Cận cận : đơn chiếc, chỉ, mỗi một. 

 

-殷勤 Ân cần : tiếp đãi thân thiết tỏ ý hậu đãi, cũng có khi dùng chữ Ân 

cần 慇懃. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AC%B9
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AC%B9
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AC%9D
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AC%9D
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%91%BE
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%91%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A2%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A2%90


317 

 

-慇勤 Ân cần : cay đắng nhọc nhằn. Khẩn khoản, quan tâm đến rất 

nhiều, chu đáo. Dùng nhƣ chữ ân cần ở trên. 

-專勤 Chuyên cần : siêng năng, chăm chú. 

-後勤 Hậu cần : nghiệp vụ hoặc công tác ở hậu phƣơng cung ứng cho 

tiền phƣơng.  

-内勤 Nội cần : việc làm trong cơ quan. 

-倦勤 Quyện cần : chán lo liệu việc triều chính. Sau thƣờng chỉ sự ở 

ngôi vị cao mà xin từ quan. 

-辛勤 Tân cần : cần cù khổ nhọc. Khó khăn, gian nan. Ân cần, khẩn 

thiết.  
 

-旱芹 Hạn cần : rau cần cạn (lat. Viola verecunda). 

 

-不謹 Bất cẩn : không thận trọng, không cẩn thận. Phóng đãng, bừa bãi 

(hành vi). Không hợp điều lệ làm quan (trong việc khảo hạch quan lại 

thời xƣa). 

-恭謹 Cung cẩn : cung kính cẩn thận. 

 

-不僅 Bất cận : không những, không chỉ. 

 

-饑饉 Cơ cận : năm mất mùa. 

 

-木槿 Mộc cận : cây dâm bụt. 

 

 

及  CẬP  : kịp, đến, đạt tới. Bằng. Cùng với. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%86%85
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%86%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%97%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%97%B1
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9C%A8
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9C%A8
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Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-芨 Cập : một loại cây thuốc (lat. Bletilla hyacinthina (mucilaginous)) 

mọc thành bụi, lá có răng cƣa, thƣờng mọc ngoài đồng hoang, hoa nhỏ 

hình nhƣ cái chén, màu vàng, dùng làm thuốc chữa bệnh nhức mỏi tay 

chân hoặc đau lƣng. 

 

Biến âm : 

  

-伋 Cấp : tên tục của ông Tử Tƣ, cháu đức Khổng tử, cũng là học giả 

hiền tài. Dối trá. 

-彶 Cấp : dáng đi vội vã. Rảo bƣớc, đi mau. 

-汲 Cấp : múc nƣớc. Đƣa dẫn lên. Múc nƣớc ở giếng lên. Miệt mài, 

không ngừng nghỉ. Họ ngƣời. 

-級 Cấp : bậc, mỗi một bậc thềm gọi là một cấp. Thứ bậc. Chặt đầu 

địch thủ. 

-笈 Cấp : hòm đựng sách, tráp sách. Giá gỗ chở đồ trên lƣng lừa. 

-忣 Cấp : cần kíp. Gấp rút. 

 

Dị âm : 

 

-圾 Ngập : nguy hiểm, nguy ngập. Một âm khác là Sắc : rác rƣởi. 

-岌 Ngập : dáng núi cao ngất, hai trái núi to nhỏ đứng cạnh nhau, nhƣng 

núi nhỏ cao hơn. 

 

Từ  kép : 
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-及格 Cập cách : đúng theo thể thức. Hợp lệ. 

-及至 Cập chí : đến kịp. 

-及第 Cập đệ : đƣợc kịp sắp hạng, chỉ sự thi đậu. Chỉ ngƣời thi Hội đậu 

đệ nhất giáp, tức Tiến sĩ cập đệ. 

-及筓 Cập kê : đến tuổi cài trâm, chỉ tuổi 15. Tục cổ Trung Hoa, con 

gái tới tuổi 15 thì cài trâm, tức tời tuổi có thể gả chồng đƣợc rồi. 

-及期 Cập kỳ : đến hạn. 

-及門 Cập môn : chỉ ngƣời học trò đến nhà thầy xin học. 

-及日 Cập nhật : kịp ngày, đúng ngày giờ. 

-及瓜 Cập qua : đến mùa dƣa chín. Nguyên chỉ hai ngƣời luân lƣu đi 

thú ở một nơi, hẹn mỗi năm tới mùa dƣa chín thay phiên cho nhau. Con 

gái mƣời sáu tuổi. Phiếm chỉ thành niên. 

-及早 Cập tảo : sớm cho kịp. 

-及時 Cập thời : kịp thời. 

 

-汲汲 Cấp cấp : miệt mài không ngừng nghỉ. Miệt mài, sa sả, gắng sức 

làm cho đƣợc. Giả trá, gian trá. 

-汲引 Cấp dẫn : dắt, kéo lên; cất nhắc, giới thiệu ngƣời có tài. 

 

-級數 Cấp số : những con số đƣợc sắp xếp theo một thứ tự, một liên hệ 

nhất định, thành một chuỗi có thứ bậc nối tiếp nhau. 

-岌岌 Ngập ngập : cao ngất. Nguy hiểm. Cấp tốc, cấp thiết. 
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-波及 Ba cập : liên lụy, nhƣ song tràn tới, nghĩa bóng là sự ở nơi khác 

liên luỵ đế mình. 

-不及人 Bất cập nhân :  chẳng bằng ngƣời. 

-顧及 Cố cập : để ý đến, chú ý đến. 

-以及 Dĩ cập : cũng, và. 

-提及 Đề cập : nói tới vấn đề gì. 

-利不及害 Lợi bất cập hại : điều lợi cho mình không bù dƣợc điều hại 

mà mình phải chịu. 

-普及 Phổ cập : phổ biến. Tới đƣợc khắp nơi, chỗ nào cũng tới. 

-措手不及 Thố thủ bất cập : sự tình xảy ra quá nhanh, ra tay ứng phó 

không kịp.  

 

-高級 Cao cấp : cấp bậc cao. 

-特級 Đặc cấp : cấp bậc đặc biệt. 

-加級 Gia cấp : ban tăng phẩm cấp quan vị. 

-品級 Phẩm cấp : ngày xƣa chỉ thứ bậc cao thấp của quan lại. Phẩm 

chất thứ hạng. 

-超級 Siêu cấp : đặc biệt, vƣợt hơn bậc thƣờng. Thăng cấp, cất lên. 

Nhảy bậc đi lên. 

-初級 Sơ cấp : bậc đầu tiên. Bậc thấp nhất. 

-三級 Tam cấp : thềm nhà có ba bậc. 

-石級 Thạch cấp : bậc đá. 

-升級 Thăng cấp : lên cấp. Lên lớp. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B3%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B3%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%AB%98
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%AB%98
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%89%B9
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%89%B9
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9F%B3
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9F%B3
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-首級 Thủ cấp : đầu ngƣời. 

-上級 Thượng cấp : bậc trên. 

 

-顧及 Cố cập : đoái đến, chú ý đến. 

-垃圾 Lạp sắc : đồ dơ bẩn, rác rƣởi, bụi bặm. Tỉ dụ tƣ tƣởng hoặc sự 

vật bẩn thỉu, thối nát. 

 

句 CÂU   :  bắt, tin nhảm, mê tín. Hạn. Bƣng, lấy. Cong. Họ 

ngƣời. Lời ngƣời dƣới nói với bề trên (trong lễ chế thời xƣa). 

Ràng buộc, đình trệ. Khiêm cung. Dùng nhƣ chữ câu 勾.  

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-拘 Câu : bắt. Câu thúc. Cố chấp, thủ cựu,câu nệ, hay tin nhảm. Gò bó. 

Hạn chế. Giới hạn. Bƣng, bƣng lên. Cong. 

2-痀 Câu : xƣơng sống cong, còng lƣng, lƣng gù. 

3-鉤 Câu : cái móc câu, một loại vũ khí cổ. Cái móc, để móc kéo. Cái 

liềm mũi cong, một loại nông cụ. Cái thắt lƣng. Lấy, giữ lấy. Dẫn dắt 

đến, vì liên hệ mà dẫn dắt đến. Phàm cái gì hình nhƣ cái móc đều gọi là 

câu. Móc mói lấy những cái khó khăn gọi là câu. Tìm tòi. Họ Câu. 

4-駒 Câu : ngựa hai tuổi gọi là câu; ngựa khỏe, ngựa tơ còn nhiều sức. 

Ngựa tốt, tuấn mã. Họ Câu. 

5-齁 Câu : tiếng ngáy. Có tự điển đọc là Hầu. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A6%96
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A6%96
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6-佝 Câu : lƣng còng, gù lƣng. 

7-蚼 Câu : con kiến càng. Loài chó sói cực dữ. 

8-呴 Câu : thở ra. Hà hơi. Tiếng phát ra từ cổ họng. 

9-跔 Câu : chân co rút lại. 

10-軥 Câu : phần cong ở cái ách xe, chỗ mắc vào cổ trâu, bò. 

 

Biến âm : 

 

-夠 Cấu : đủ, chán, nhàm. Cũng đọc là hú. 

-呴 Cấu : mắng, hà hơi; chim trĩ kêu. 

-雊 Cẩu : tiếng con trĩ kêu. 

-岣 Cẩu : đỉnh núi. Cũng đọc là cu. 

-枸 Cẩu : tên cây thuốc bắc Cẩu kỷ, quả dùng làm thuốc. Cây gỗ dựng 

đứng. 

-狗 Cẩu : chó nhỏ chƣa mọc lông dài. Hùng hổ, đứa bé hùng hổ. 

-笱 Cẩu : cái nơm tre dùng để bắt cá. 

-苟 Cẩu : bừa bãi, cẩu thả. Nhƣ, nếu nhƣ. Thành thực. Họ ngƣời. 

-雊 Cẩu : tiếng chim trĩ trống kêu.  

-耇 Cẩu : ngƣời lƣng còng, mặt có vết lang lổ, già cả. Cũng viết là 耈 

và cũng thƣờng đọc là Củ. 

 

 

Biến âm : 
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-痀 Câu : lƣng gù. 

-耇 Cẩu : ngƣời lƣng gù 

-句 Cú : câu, một câu, hết một ý văn. 

-夠 Cú : khá, đủ, chán nhàm. Với, với tới, với lấy. 

-够 Cú : nhiều, đầy đủ.Cũng đọc là hú. 

-笱 Cú : cái đó, cái lọp để bắt cá. 

-怐 Cú : sợ. 

-朐 Cù : thịt khô cong queo; vật ở đầu trƣớc càng xe kẹp ở giữa cổ ngựa 

để thắng xe. 

-鼩 Cù : một loại chuột xạ, da rất quý. 

-劬 Cù : nhọc nhằn. 

-拘 Cù : xem chữ châu cù ở dƣới. 

-軥 Cù : đoạn cong ở dƣới cái ách. Cần cù, nhọc nhằn dùng nhƣ nghĩa 

chữ  cù劬. 

-鴝 Cù : con chim sáo, con yểng. 

-耇 Củ : già cả nhăn nheo. 

-枸 Củ : cây chỉ, loại cây to lớn có trái ngọt, còn gọi là cây mộc mật. 

-蒟 Củ : một loại cây, xem chữ Củ tƣơng ở dƣới. 

 

Dị âm  : 

 

-呴 Ha : mắng, hà hơi. 
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Từ   ghép : 

 

-句巟 Bao hoang : dung nạp, chứa đựng. 

-句飯 Bao phạn : ăn cơm trọ. 

-句伏 Bao phục : bọc quần áo,bao đựng quần áo. 

-句括 Bao quát : gồm, bao gồm. 

-句庇 Bao tí : che chở, che đậy. 

-句子 Bao tử : cái bánh bao. 

-句句 Ca ca : tiếng gọi anh. 

-句當 Câu đương :  sắp xếp giải quyết công việc. 

-句格 Cú cách : cách thức đặt câu. 

-句讀 Cú đậu : dấu chấm câu, ngắt câu. Chữ đậu ở đây là chữ độc. 

-句斷 Cú đoạn : phân đoạn câu văn. Chỉ cú pháp. 

-句法 Cú pháp : bộ môn nghiên cứu về ngữ pháp, xét cấu kết, cách ngắt 

chấm câu văn. Kết cấu câu văn.  

 

-句當 Cấu đương : ngƣời phải liệu biện mọi việc công. Xử lý công vụ. 

Ta quen gọi là câu đƣơng. 

 

-句魂 Câu hồn : bắt hồn. 

-句計 Câu kê : tính toán kỹ lƣỡng. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8F%A5
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8F%A5
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-句臉 Câu kiểm : thoa mặt, hóa trang (trong hí kịch). 

 

-佝偻 Câu lâu : gù lƣng, còng lƣng. Có cùng nghĩa  là : 佝僂 Câu lâu, 

và 佝僂 Câu lũ. 

 

-拘押 Câu áp : bắt giam. Giám sát, theo dõi. 

-拘捕 Câu bộ : bắt giữ. 

-拘拘 Câu câu : co rút không duỗi ra đƣợc. 

-拘執 Câu chấp : câu nệ, cố chấp. 

-拘局 Câu cục : nhỏ mọn, chật hẹp. 

-拘役 Câu dịch : hình phạt giam từ một ngày đến hai tháng (danh từ 

pháp luật). Ràng buộc, thúc phƣợc. 

-拘虛 Câu hư : hiểu biết nhỏ hẹp. 

-拘禮 Câu lễ : giữ phép tắc một cách cố chấp, không biết biến thông để 

thích ứng với hoàn cảnh.  

-拘盧舍 Câu lư xá : dịch âm tiếng Phạm, một tiếng gọi trong phép đo, 

một câu lƣ xá bằng hai dặm bây giờ, tám câu lƣ xá là một do tuần. 

-拘留 Câu lưu : giam giữ. 

-拘泥 Câu nệ : cố chấp khăng khăng. 

-拘儒 Câu nho : kẻ tuy có học nhƣng nhỏ hẹp. 

-拘女 Câu nữ : ngƣời con gái ở trong cung cấm chẳng khác nào bị tù 

giam. 
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-拘票 Câu phiếu : tờ bằng phiếu 憑票 cho lệnh bắt ngƣời liên quan với 

việc tố tụng đƣa ra tòa án. 

-拘管 Câu quản : câu thúc quản chế. 

-枸橘 Câu quất : cây quất. 

-拘守 Câu thủ : cố giữ không để mất. 

-拘束 Câu thúc : không tự do, không tự tại, bị bó buộc. 

-拘文 Câu văn : quá câu nệ ở phép tắc. Quá chú trọng ở lời văn. Cũng 

nhƣ nói Câu văn thất nghĩa ( nệ ở lời mà mất cái nghĩa ). 

 

-駒影 Câu ảnh : bóng ngựa câu. Tỉ dụ thời gian qua rất mau. 

-駒隙 Câu khích : bóng ngựa câu và khe hở. Chỉ thời gian qua mau. 

-駒光 Câu quang : bóng ngựa câu. Tỉ dụ thời gian qua nhanh vùn vụt. 

 

-鉤指 Câu chỉ : cái nhẫn đeo ở ngón tay. 

-鉤距 Câu cự : một thứ binh khí thời xƣa. Bộ máy bật trong xe bắn nỏ 

(thời xƣa). Vặn hỏi để tra cứu sự thật. Cơ mƣu. Móc câu. Cũng viết 

là Câu cự 鉤拒. 

-鉤黨 Câu đảng : dắt dẫn ngƣời vào đảng với mình. 

-鉤校 Câu hiệu : kiểm tra lại kết quả. Tìm tòi, tra cứu. 

-鉤玄 Câu huyền : tìm xét tinh tủy, tinh nghĩa của sự vật. 

-鉤鐮 Câu liêm : cái liềm. 

-鉤餌 Câu nhĩ : lƣỡi câu và mồi câu cá. Nhử, dẫn dụ. Cò mồi (để dẫn 

dụ ngƣời). 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%86%91
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%86%91
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%89%A4
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%89%A4
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%89%A4
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%89%A4
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-痀僂 Câu lũ : lƣng gù. Cũng viết là 痀瘻, 痀瘘. 

-痀瘻 Câu lu : còng lƣng (gù). Cũng đọc là Củ lu. 

 

-苟安 Cẩu an : tạm thời mong sự yên ổn trƣớc mắt một cách cẩu thả, 

tạm bợ. 

-苟活 Cẩu hoạt : chịu bỏ khí tiết để sống tạm bợ. 

-苟合 Cẩu hợp : tạm cho là vừa với mình; lấy vợ lấy chồng không có 

đủ lễ chính đáng. 

-苟且 Cẩu thả : không giữ lễ, làm bừa bãi. 

 

-鉤距 Câu cự : tìm tòi moi móc đến cùng. 

-鉤黨 Câu đảng : dắt dẫn ngƣời vào đảng với mình. 

-鉤校 Câu hiệu : tìm tòi kiểm tra. 

-鉤玄 Câu huyền : thăm dò tìm tòi đến chỗ kín đáo. 

-鉤鐮 Câu liêm : cái liềm. Con dao cong có cán dài. 

-鉤餌 Câu nhĩ : lƣỡi câu và mồi câu cá. Nhử, dẫn dụ. Cò mồi. Chỉ mồi 

phú quý, công danh. 

-鉤深 Câu thâm : tìm xét ở chỗ sâu xa. 

-鉤深致遠 Câu thâm trí viễn : tìm xét sâu xa. 

 

-鉤援 Câu viên : Cái thang bằng máy để tấn công thành thời cổ. 

 

-齁鹹 Câu hàm : mặn quá. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%97%80
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%97%80
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%97%80
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%97%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%97%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%97%80
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-齁聲 Câu thanh : tiếng ngáy. 

-齁酸 Câu toan : chua lắm. 

 

-駒隙 Câu khích : ngựa non khỏe chạy qua khe cửa, chỉ thời gian qua 

mau. 

-駒光 Câu quang : ánh mặt trời. 

-駒齒 Câu xỉ : tuổi tác. 

 

-佝僂 Câu lũ : lƣng khom, lƣng gù. 

-佝僂病 Câu lũ bệnh : bệnh gù. 

 

-痀瘻 Câu lu : còng lƣng (gù). 

 

-軥牛 Câu ngưu : con trâu nhỏ, con nghé. 

 

-齁鹹 Cầu hàm : mặn quá. 

-齁苦 Cầu khổ : khổ lắm. 

-齁熱 Cầu nhiệt : nóng quá. 

-齁聲 Cầu thanh : tiếng ngáy. 

 

-枸櫞 Cẩu duyên : cây chấp. 

 

-狗彘 Cẩu trệ : tiếng chửi khinh miệt ngƣời khác, đồ chó heo. 

 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%BD%81
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%BD%81
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%BD%81
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%BD%81
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%BD%81
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%BD%81
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%BD%81
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%BD%81
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-鴝鵒 Cù dục : chim sáo, chim yểng. 

 

-劬勞 Cù lao : công cha mẹ sinh đẻ nuôi nấng con khó nhọc. 

 

-耇醬 Củ tương : cây trầu không. 

 

-岣嶁 Cẩu Lũ : núi Cẩu Lũ. 

 

-蒟蒻 Củ nhược : một thứ cỏ, rễ rất mềm, vứt vỏ đi, cho nƣớc tro vào 

đun sôi năm sáu lƣợt, rót từng mảng nhƣ mỡ, dùng làm đồ ăn. 

-蒟醬 Củ tương : một loại cây có hạt cây, thuộc giống Hồ tiêu. 

 

-不拘 Bất câu : không câu nệ, không gò bó. Bất luận, bất quản, không 

cứ. Không giữ lấy, không giành lấy. 

-被拘 Bị câu : bị bắt. 

-株拘 Châu cù : gốc cây gỗ khô. 

 

-警句 Cảnh cú : câu thơ văn rất hay. 

-章句 Chương cú : Chƣơng 章 là một phần đoạn trong thơ văn có ý 

nghĩa trọn vẹn. Cú 句 là một câu. Phân tích chƣơng tiết và câu viết trong 

văn tự. Cũng phiếm chỉ chú thích sách vở. Chỉ văn chƣơng, thi từ. 

-疉句 Điệp cú : câu thơ lặp lạ ạn trong lối thơ liên hoàn, câu 

cuối bài trên đƣợc lập lại để thành câu đầu bài cuối. 

-佳句 Giai cú : câu văn, câu thơ hay. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%92%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%92%9F
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A2%AB
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A2%AB
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AB%A0
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8F%A5
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-傑句 Kiệt cú : câu văn thơ tuyệt hay. Cùng nghĩa nhƣ Giai cú. 

-例句 Lệ cú : câu mẫu. 

-語句 Ngữ cú : câu nói. 

-尋章摘句 Tầm chương trích cú : tìm từng lời, lấy ra từng câu từng 

chữ mà học, mà xét. Chỉ cái học hẹp hòi, chú trọng hình thức văn 

chƣơng mà nhẹ về tƣ tƣởng. 

-詩句 Thi cú : câu thơ. 

 

-釣句 Điếu câu : móc câu. 

-一句 Nhất cú : một câu, hết một câu văn. 

-語句 Ngữ cú : câu nói. 

-造句 Tạo cú : đặt câu. 

 

-釣鉤 Điếu câu : lƣỡi câu. 

-刈鉤 Ngải câu : tiếng ngày xƣa gọi cái liềm. 

-掛鉤 Quải câu : móc vào nhau, kết vào nhau. 

-斜鉤 Tà câu : nét móc lƣỡi câu, nét 乚 

 

-黃耇 Hoàng cẩu : ngƣời già cả. 

 

-一齣 Nhất sích : hết một tấn tuồng. 

 

-驢駒子 Lư câu tử : lừa con.  

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AA%9E
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AA%9E
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A9%A9
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A9%A9
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%87%A3
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%87%A3
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%87%A3
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%87%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BB%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BB%83
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A9%A2
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A9%A2
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AD%90
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-馬駒子 Mã câu tử : ngựa con. 

 

-千里駒 Thiên lý câu : ngựa chạy nghìn dặm; khen các con em có tài 

khí hơn ngƣời. 

 

 

 

 

冓    CẤU  :  phòng kín. Nơi kín đáo, chốn hẻo lánh trong cung. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-遘 Cấu  : gặp, tao ngộ. Gây nên, tạo thành. 

2-構 Cấu  : dựng nhà, cất nhà, làm ra, tạo ra; tác phẩm. Cái xà nhà. Gây 

nên, xây đắp, cấu tạo. Nhà to. Nên, thành. Xui nguyên dục bị. Châm 

chọc, phân rẽ. Mƣu việc. 

3-覯 Cấu  : tạo thành.Thấy. Gặp gỡ, không có ý hẹn hò mà gặp nhau gọi 

là cấu. Cùng nghĩa với chữ cấu 遘. 

4-購 Cấu  : mua sắm. Mƣu bàn. Đem tiền ra mà nhử. Treo giải thƣởng 

(để tìm kiếm, truy bắt). Tƣởng thƣởng. 

5-搆 Cấu : qua lại với nhau. Gây ra, dẫn khởi, tạo thành. Dựng lên, cất 

lên. Giao kết, cấu kết.  Cấu tứ, sáng tác. 

6-媾 Cấu  : hòa hợp, hợp lại. Lại kết dâu gia. Cựu hôn cấu nghĩa là hai 

đời cấu kết dâu gia hòa hiếu với nhau, nên hai nƣớc giảng hòa cũng gọi 

là cấu. Giao hợp, giao phối. Giảng hòa, nghị hòa. 

7-傋 Cấu : không biết gì, ngu đần. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A6%AC
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A6%AC
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AD%90
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Biến âm : 

 

-篝 Câu  : cái lồng đan bằng tre. Đậy, trùm, che phủ. 

-鞲 Câu  : cái bễ lò rèn. Bao tay của ngƣời nuôi chim ƣng. 

-韝 Câu  : cũng nhƣ chữ câu 鞲. 

-搆 Câu : lôi kéo. Dắt dẫn. 

-溝 Câu : ngòi nƣớc. Dòng nƣớc nhỏ chảy ở đồng bằng. Cái hào nƣớc ở 

chung quanh thành để cản giặc. Cách biệt ra.  Đƣờng dẫn nƣớc, ngòi, 

rãnh, cống, hào. Tên số mục cổ. Khơi thông, đào khoét làm cho lƣu 

thông.  Cách đoạn, cách trở. 

 

Dị âm : 

 

-斠 Dác, Các  : Ao (lƣờng) cái đấu, cái hộc cho bằng cho đúng. Hiệu 

chính. 

 

Từ   ghép : 

 

-構兵 Cấu binh : gây nên chiến tranh.  

-構陷 Cấu hãm : lập mƣu hại ngƣời. 

-構釁 Cấu hấn : gây hấn, kết oán. Phát sinh tranh chấp, đánh nhau. 

-構件 Cấu kiện : thành phần cấu thành, phần tạo nên. 

-構怨 Cấu oán : gây ra oán hận. 

-構造 Cấu tạo : làm nên; gây ra. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%A7%8B
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%A7%8B
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-構成 Cấu thành : tạo thành. 

-構精 Cấu tinh : nam nữ kết hợp. Tụ hội tinh thần. 

-構思 Cấu tư : tìm ý tƣởng để viết văn. 

-構想 Cấu tưởng : quan điểm, quan niệm. 

 

-購求 Cấu cầu : treo giải thƣởng để tróc nã; nhờ ngƣời khác làm việc. 

Tìm kiếm, tìm mua. 

 -購買 Cấu mãi : mua hàng hóa. 

-購物 Cấu vật : mua sắm đồ. 

 

-搆擩 Cấu nhũ : lờ mờ không hiểu việc. 

-搆怨 Cấu oán : gây ra oán hận. 

 

-鞲鞴 Câu bị : ống bễ lò rèn.  

 

-溝渠 Câu cừ : lạch nƣớc, hào nƣớc, thủy đạo (để phòng thủ hoặc dẫn 

nƣớc tƣới ruộng). Cống rãnh thoát nƣớc. Mƣợn chỉ đồng hoang.  

-溝通 Câu thông : cùng lƣu thông với nhau. 

-溝池 Câu trì : ao hào quanh thành để ngăn giặc. 

 

-篝燈 Câu đăng : đèn lồng.  

 

-媾和 Cấu hòa : giảng hòa, nghị hòa. 

 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%90%86
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%90%86
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-暗溝 Ám câu : rãnh cống dẫn nƣớc phế thải dƣới lòng đất. 

-陰溝 Âm câu : cống ngầm. 

-田溝 Điền câu : rãnh dẫn nƣớc ở ruộng. 

-壕溝 Hào câu : hào nƣớc bao quanh thành. 

 

-機構 Cơ cấu : chỉ tổ chức nội bộ của một cơ quan, đoàn thể. Chỉ sự 

nghiệp, công nghiệp. Phiếm chỉ đơn vị của một cơ quan hoặc một đoàn 

thể. Cũng viết là cơ cấu 機搆. 

-佳構 Giai cấu : giai phẩm. 

-結構 Kết cấu : mạch lạc, hệ thống, tổ chức, cấu trúc. Tạo dựng nên. 

Gây nên.  Cách sắp đặt ý tứ trong văn chƣơng. 

-傑構 Kiệt cấu : kiệt tác. 

 

-交媾 Giao cấu : âm dƣơng 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. 

 

-肯堂肯構 Khẳng đường khẳng cấu : con nối nghiệp cha. 

 

-中冓 Trung cấu : trong cung kín. 

-中冓之言 Trung cấu chi ngôn : lời nói trong phòng kín, vì thế nên 

việc bí ẩn trong chỗ vợ chồng trong nhà gọi là trung cấu.  

 

-採購 Thái cấu : mua đồ cho cơ quan, mua cho hãng, mua cho tổ chức. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%99%B0
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%99%B0
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%94%B0
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%94%B0
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A3%95
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A3%95
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%A9%9F
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%A9%9F
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BD%B3
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BD%B3
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B5%90
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B5%90
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%82%91
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%82%91
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BA%A4
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BA%A4
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垢   CẤU  : bẩn thỉu,cáu bẩn, dơ bẩn, dơ dáy. Nhơ nhuốc. Tỳ 

vết, khuyết điểm. Xấu ác. Ô uế. Bụi đất. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

1-姤 Cấu  : Quẻ cấu, trong kinh Dịch gồm quẻ Càn trên, quẻ Tốn dƣới 

tƣợng trƣng cho gặp gỡ, nghĩa là tốt đẹp. 

2-逅 Cấu: gặp gỡ; cùng nghĩa với chữ cấu 遘. 

3-詬 Cấu  : mắng nhiếc, mắng mỏ, giận dữ chƣởi mắng. Thẹn nhục. 

4-垢 Cấu : ghét trên ngƣời, do bụi bám vào da tạo thành. 

 

Từ   ghép : 

 

-垢泥 Cấu nê : ghét, chất bẩn đóng trên da. 

-詬病 Cấu bệnh : thẹn nhục. 

 

-邂逅 Giải cấu : gặp gỡ, không hẹn mà gặp. 

 

-蓬頭垢面 Bồng đầu cấy diện : đầu bù mặt bẩn, đầu bù tóc rối, mặt 

mũi lem luốc. 

-油垢 Du cấu : vết dầu, vết mỡ. 

-去垢 Khử cấu : làm hết dơ bẩn. 

-耳垢 Nhĩ cấu : chất dơ trong tai, ráy tai. 

-汙垢 Ô cấu : nhơ bẩn. Bụi đóng bẩn. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B2%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B2%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8E%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8E%BB
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-塵垢 Trần cấu : bụi bặm, đất cát dơ bẩn. Thế tục, trần tục. Tỉ dụ sự vật 

hèn kém, dơ dáy. Vấy bẩn, ô nhiễm. Chỉ phiền não (thuật ngữ Phật 

giáo). 

 

-忍詬 Nhẫn cấu : nhẫn nhục, chịu nhục. 

-嗔詬 Sân cấu : giận dữ mắng chửi. 

 

 

 
 

  求 CẦU :  cầu xin, xin xỏ, tìm, tìm tòi. Cầu xin ngƣời. Trách 

móc, đòi hỏi. Hết, dứt. Dẫn đến. Tham. Ngang bực, ngang nhau. 

Tìm tòi, đòi hỏi; phàm muốn đƣợc cái gì mà hết lòng tìm tòi cho 

đƣợc. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-賕 Cầu : ăn của đút, lấy của làm sai phép luật gọi là cầu. Nhận hối lộ. 

2-逑 Cầu :  lứa đôi, kết đôi, sánh đôi. Tụ họp, tụ tập. Tích góp, vơ vét. 

3-毬 Cầu : quả bóng. Quả cầu tròn; quả cầu bọc bằng da có lông mềm. 

Cái gì vo thành hình tròn đều gọi là cầu. Khối tròn. 

4-球 Cầu : cái khánh ngọc. Quả tròn. Ngọc cầu, thứ ngọc đẹp. 

5-俅 Cầu : chở, mang theo. Dáng mũ trang sức. Dân tộc Cầu. (tên gọi 

cũ của tộc Độc Long, một dân tộc ít ngƣời ở Trung Hoa) 

6-絿 Cầu : gấp vội. Con, nhỏ. 

7-裘 Cầu : áo da; áo lông các con thú. Cũng đọc là Cừu. Họ Cừu. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%8D
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8-觩 Cầu : cong; cây cung cứng mạnh. Dây cung giƣơng thẳng. Sừng 

thú cong cong 

9-銶 Cầu : dụng cụ đào đất. Cái rìu chặt cây. 

 

Biến âm : 

 

-救 Cứu : ngăn cản, cản lại. Cứu giúp. Hoa văn trang sức ở đầu mũi 

giầy. 

-捄 Cứu : nhƣ chữ cứu救 ở ngay trên. 

-裘 Cừu : áo lông cừu. 

 

 

Từ   ghép : 

 

-求恩 Cầu ân : xin đƣợc ban ơn. 

-求救 Cầu cứu : cầu cứu; cầu xin ngƣời cứu giúp. 

-求名 Cầu danh : truy cầu tiếng tốt. Mƣu cầu công danh. 

-求用 Cầu dụng : mong mỏi đƣợc làm quan. Xin đƣợc dùng tới. 

-求禱 Cầu đảo : lễ bái xin xỏ thần linh. 

-求田問舍 Cầu đỉền vấn xá : chỉ biết mua sắm nhà cửa ruộng vƣờn, 

không có chí hƣớng cao xa. Nói về ngƣời không có chí khí cao xa, chỉ 

quanh quẩn với ruộng vƣờn nhà cửa mà thôi. 

-求解 Cầu giải : xin đƣợc giải cửu hoặc giải trừ hoạn nạn. Xin đƣợc 

giảng cho minh bạch. Thỉnh cầu giải đáp. 

-求降 Cầu hàng : xin hàng, không dám đánh lại nữa. 
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-求和 Cầu hòa : xin ngƣng chiến, giảng hòa. Xin đƣợc dàn xế , 

vì sợ bị thua. 

-求凰 Cầu hoàng : chim phƣợng đi tìm chim hoàng. Tỉ dụ tìm vợ, kén 

vợ. 

-求婚 Cầu hôn : giữa trai gái, một bên xin bên kia kết hôn với mình. 

-求懇 Cầu khẩn : van xin chân thành. 

-求奇 Cầu kỳ : tìm cái lạ lùng, không thích bình thƣờng giản dị. 

-求利 Cầu lợi : tìm kiếm lợi riêng cho mình. 

-求願 Cầu nguyện : mong muốn và xin xỏ với thần linh. 

-求牛 Cầu ngưu : com bò dùng để tế lễ cầu phƣớc trong lễ đời xƣa. 

-求鳳 Cầu phụng (phượng) : con trai đi tìm vợ. 

-求過於供 Cầu quá ư cung : nhu cầu vƣợt hơn khả năng cung ứng.  

-求成 Cầu thành : xin giảng hòa. 

-求申 Cầu thân : xin đƣợc gần gũi làm bạn. Hỏi vợ. 

-求親 Cầu thân : xin kết thân bằng hôn nhân. 

-求情 Cầu tình : xin đáp ứng yêu cầu hoặc xin khoan thứ. 

-求仙 Cầu tiên : tu luyện, dùng thuốc, tịch cốc... để đƣợc trƣờng sinh, 

không bao giờ già. 

-求全責備 Cầu toàn trách bị : đòi hỏi đối với ngƣời hoặc việc phải 

đƣợc hoàn mĩ, không có khuyết điểm. Cũng viết là求全責被 Cầu toàn 

trách bị. 

-求助 Cầu trợ : xin ngƣời khác giúp đỡ mình. 
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-求嗣 Cầu tự : xin thần minh cho có con cháu (trai) nối dõi. 

-求榮 Cầu vinh : tìm kiếm sự vẻ vang, tức danh lợi địa vị. 

-求雨 Cầu vũ : lễ cầu xin trời mƣa. Thửa xƣa nếu bị hạn hán phải làm 

lễ cầu xin trời mƣa. 

 

-裘葛 Cầu cát : áo lông mặc mùa đông, áo gai mặc mùa hè, tức mùa 

đông và mùa hè, chỉ thời gian thay đổi. 

-裘褐 Cầu hạt : áo quần giản dị bằng vải thô. 

-裘馬 Cầu mã : cƣỡi ngựa và mặc áo lông, chỉ ngƣời giàu có. 

 

-俅俅 Cầu cầu : dáng cung kính; kính cẩn vâng theo, cung thuận. 

 

-球面 Cầu diện : bề mặt hình cầu. 

-球徑 Cầu kính : trực kính vòng tròn. 

-球心 Cầu tâm : trung tâm điểm của hình cầu (danh từ về Hình học). 

-球體 Cầu thể : khối cầu. 

 

-毬果 Cầu quả : quả cầu, hình cầu, vật có hình cầu. Cơ quan sinh thực 

khí của các loại thực vật nhƣ tùng, bách...  Cũng viết là cầu quả 球果.  

 

-救拔 Cứu bạt : cứu giúp ra khỏi cảnh nguy hay tai nạn. 

 

-白血球 Bạch huyết cầu : loại tế bào trong máu không màu sắc, có tác 

dụng thanh trừ tế khuẩn trong huyết dịch. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%90%83
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%90%83
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%90%83
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%90%83
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-北半球 Bắc bán cầu : Bắc bán cầu. 

-冰球 Băng cầu : môn thể thao hockey. 

-排球 Bài cầu : môn thể thao bóng chuyền (tiếng Anh: volleyball). Quả 

bóng chuyền. 

-半球 Bán cầu : một nửa hình cầu. Nửa địa cầu.  

-乒乓球 Bing bàng cầu : bóng bàn. 

-皮球 Bì cầu : quả bóng da. 

-棒球 Bổng cầu : môn bóng chày (baseball ). 

-檯球 Đài cầu : bóng bàn. Cũng viết là乒乓球 Bing bàng cầu. 

-地球 Địa cầu : trái đất, quả đất. 

-寰球 Hoàn cầu : khắp cả trái đất. 

-血球 Huyết cầu : hồng huyết cầu. Cũng viết là 紅血球. 

-气球 Khí cầu : quả bóng hơi (balloon). 

-籃球 Lam cầu : môn bóng rổ (tiếng Anh: basketball). Banh bóng rổ. 

-琉球 Lưu cầu : tên một quần đảo ở Thái Bình Dƣơng 太平洋, thuộc 

Nhật Bản, nằm khoảng giữa Đài Loan và Nhật Bản (Ryukyu Islands). 

-眼球 Nhãn cầu : nhãn cầu (con mắt). 

-月球 Nguyệt cầu : mặt trăng ( gọi như vậy vì mặt trăng tròn như khối cầu ). 

-星球 Tinh cầu : thiên thể. Ngôi sao trên trời. 

-全球 Toàn cầu : cả thế giới. 

-桌球 Trác cầu : môn thể thao bóng bàn (tiếng Anh: table tennis). 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%9C%B0
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%9C%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B4%85%E8%A1%80%E7%90%83
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%AA
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%AA
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B4%8B
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-繡球 Tú cầu : quả cầu thêu. Tục cổ Trung Hoa, con gái kén chồng thì 

đứng trên lầu, ném quả cầu thêu xuống đƣờng cho trúng ngƣời mình 

chọn lựa. Chỉ sự kén chồng.  

-足球 Túc cầu : môn thể thao đá banh. Trái banh dùng trong môn thể 

thao đá banh. 

-衛生球 Vệ sanh cầu : hòn băng phiến, long não. 

-圓球 Viên cầu : hình cầu tròn. 

-網球 Võng cầu : môn thể thao quần vợt (tiếng Anh: tennis). Bóng 

quần vợt. 

 

-補救 Bổ cứu : Bổ sung sửa chữa sai lầm. 

-急救 Cấp cứu : cứu giúp rất gấp, khẩn cấp. Gấp rút cứu chữa (ngƣời 

bệnh khẩn hoặc bị thƣơng nặng). 

-賑救 Chẩn cứu : chẩn tế cứu trợ, đem tiền bạc giúp đỡ ngƣời nghèo 

nàn, thiếu thốn, bị tai hoang. 

-拯救 Chửng cứu : cứu giúp, cứu trợ. 

-營救 Doanh cứu : cứu giúp, cứu viện. 

 

-救藥 Cứu dược : thuốc dùng để trị liệu. 

 

-哀求 Ai cầu : nài xin, khẩn nài. 

-陰求 Âm cầu : xin với thần thánh . Chạy chọt ngầm. 

-詇求 Ánh cầu : nhất định mời mọc xin xỏ, mặc dầu ngƣời ta không 

bằng lòng. 
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-不忮不求 Bất kỷ bất cầu : chẳng ghen ghét chẳng tham lam. 

-購求 Cấu cầu : treo giải thƣởng để tróc nã.  

-供求 Cung cầu : cung cấp và nhu cầu. 

-供求相應 Cung  cầu tương ứng : cung cấp đáp ứng nhu cầu. 

-居無求安 Cư vô cầu an : ở không cần cho an nhàn sƣớng thích. 

-營求 Doanh cầu :  chạy chọt tìm kiếm. 

-苛求 Hà cầu : yêu cầu khắt khe, đòi hỏi quá đáng. 

-還要深求 Hoàn yếu thâm cầu : cần phải đi sâu tìm tòi. 

-懇求 Khẩn cầu : khẩn khoản xin. 

-研求 Nghiên cầu : nghiền tìm. 

-需求 Nhu cầu : sự cần thiết. Cần dùng mà tìm kiếm . Cái cần có. 

-鳳求 Phượng cầu : do chữ Phƣợng cầu Hoàng, con chim Phƣợng tìm 

con chim Hoàng, tên một khúc đàn của Tƣ Mã Tƣơng Nhƣ, danh cầm 

đời Hán. Chỉ sự kén vợ.  

-規求 Quy cầu : tham lam, hay tìm kiếm lợi lộc. 

-所求 Sở cầu : cái mà mình tìm kiếm, mong mỏi. 

-搜求 Sưu cầu : lục tìm, tìm tòi.  

-推求 Suy cầu : tìm tòi, tìm hiểu. 

-尋求 Tầm cầu : tìm kiếm, mƣu cầu. 

-請求 Thỉnh cầu : kêu xin. Xin xỏ. 

-訴求 Tố cầu : yêu cầu, thỉnh cầu.  
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-追求 Truy cầu : theo đuổ ếm. 

-徵求 Trưng cầu : mời gọi để tìm hỏi. 

-自求禍 Tự cầu họa : tự mình chiêu họa đến.  

-央求 Ương cầu : tìm kiếm xin xỏ. 

-妄求 Vọng cầu : mong mỏi tìm kiếm một cách bất chính. 

-吹毛求疵 Xuy mao cầu tỷ : thổi lông tìm vết, ý nói bƣơi móc để tìm 

những khuyết điểm của ngƣời khác mà chê bai. Chỉ trích những khuyết 

điểm nhỏ nhặt của ngƣời. 

-要求 Yêu cầu : thỉnh cầu, mong muốn. 

 

-受賕枉法 Thụ cầu uổng pháp : nhận hối lộ phạm pháp luật. 

 

-氈裘 Chiên cừu : áo da cừu. Chỉ quần áo làm bằng da cừu của dân du 

mục ngƣời Hồ ở phƣơng Bắc nƣớc Tầu  thời xƣa.  

-箕裘 Cơ cừu : nối đƣợc nghiệp trƣớc. 

-弓裘 Cung cừu : con nối đƣợc nghiệp cha.  

-輕裘 Khinh cừu : áo da ấm và nhẹ.  

-箕裘 Ky cừu : Ky 箕 là cái giần, cái thúng, cừu 裘 là áo lông, áo 

da; ky cừu 箕裘 nguyên nghĩa là từ dễ tới khó, tức là phƣơng pháp học 

tập theo thứ tự; sau chỉ tài nghệ hoặc sự nghiệp của cha. 
 

-好逑 Hảo cầu : đẹp đôi, tốt đôi. 
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孤  CÔ    : mồ côi, mồ côi cha sớm gọi là cô. Cô độc. Lẻ loi, 

đơn độc. Chỉ có một mình. Bỏ đi, phụ rẫy. Không cùng hòa hợp 

với mọi ngƣời. Cao trót, vật gì vƣợt ra hơn các vật khác gọi là cô. Tiếng 

khiêm nhƣợng tự xƣng của vua. Tên chức quan, xem chữ tam cô ở dƣới. 
 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-罛 Cô  : cái lƣới to đánh cá, cái lờ. 

2-泒 Cô : sông Cô bắt nguồn từ tỉnh Sơn Tây (nƣớc Tầu). 

3-苽 Cô : nguyên là chữ cô 菰. 

4-菰 Cô  : đai, vòng, vành. Đóng đai, bó, thắt chặt lại. Rau cô, lúa cô 

(Zizania latifolia). Nấm. Tên một loại trúc. Cái khền tre. 

5-觚 Cô  : cái chén nhỏ uống rƣợu cổ; cái bình đựng rƣợu có cạnh. Góc. 

Vuông.Chuôi gƣơm. Thẻ bằng gỗ để viết sách. 

6-呱 Cô : tiếng trẻ con khóc. Cũng nói là Cô cô. 

7-孤 Cô  : mồ côi. Ít tuổi mất cha hoặc cha mẹ đều mất. Lẻ loi, đơn độc. 

8-柧 Cô : em chữ Cô lăng ở dƣới. 

 

Dị  âm : 

 

-瓣 Biện : hột giống dƣa. Những chỗ trong quả dƣa có nhiều hạt nó châu 

lại với nhau gọi là biện. Cánh hoa. Múi quả. 

-瓢 Biều  : một giống bầu, lấy vỏ quả bầu chế ra đồ đựng rƣợu đựng 

nƣớc, gọi là biều. Cũng gọi là hồ lô 葫蘆. 

-瓞 Điệt : một loại dƣa nhỏ trái. Quả dƣa non. 
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-瓠 Hồ : trái bầu. Một giống dây nhƣ dƣa có quả dài nhƣ quả bầu, lúc 

lớn ăn hết ruột, còn vỏ dùng làm cái lọ đựng nƣớc đƣợc. Một âm khác là 

Hoạch : trống rỗng. 

-瓤 Nhƣơng : phần cơm trái ăn đƣợc của dƣa, quả. Múi, miếng. Cái để 

bên trong. Nhân bánh. 

-呱 Oa : tiếng trẻ con khóc oa oa. 

-瓜 Qua : Dƣa, mƣớp, bầu, bí, các thứ dƣa có quả. 

 

Từ   ghép : 

 

-孤哀子 Cô ai tử : con mất cả cha và mẹ. 

-孤恩 Cô ân : phụ ân, phản bội lại ân nghĩa. 

-孤本 Cô bản : sách không còn bản in nào khác. 

-孤拔 Cô bạt : vọt lên cao hơn một mình. 

-孤高 Cô cao : một mình cao chót vót. Tính tình siêu thoát, vƣợt ngoài 

thói tục. 

-孤注 Cô chú : dốc hết tiền bạc để ăn thua trong canh bạc. Dốc hết sức 

để quyết đƣợc thua. 

-孤掌難鳴 Cô chưởng nan minh : một bàn tay đơn chiếc thì vỗ không 

vang dội. Tỉ dụ một mình không ai giúp đỡ thì khó thành công.  

-孤特 Cô đặc : một mình khác hẳn. 

-孤獨 Cô độc : trẻ không có cha và ngƣời già không có con. Một mình 

không ai giúp đỡ. Lẻ loi, cô đơn tịch mịch. 

-孤豚 Cô đồn : nhỏ nhít. 
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-孤單 Cô đơn : một mình, không có ai nƣơng tựa. Ngƣời thế cô, lực 

lƣợng ít ỏi. 

-孤寒 Cô hàn : thân thế hàn vi nghèo khổ. 

-孤魂  : hồn ma cô độc. Tỉ dụ ngƣời không ai nƣơng tựa giúp 

đỡ. 

-孤苦伶仃 Cô khổ linh đinh : một thân một mình khổ sở không nơi 

nƣơng tựa. 

-孤另 Cô lánh : lẻ loi, cô độc. 

-孤老 Cô lão : ngƣời già không con cháu để nƣơng tựa. Ngày xƣa chỉ 

ngƣời che chở đùm bọc con hát hoặc kĩ nữ (thƣờng thƣờng lấy về làm 

thiếp hoặc vợ lẽ). 

-孤立 Cô lập : đứng một mình lẻ loi, không ai giúp đỡ. Làm cho bị trơ 

trọi không thể cứu giúp viện trợ. Không có chỗ dựa hoặc liên hệ.  

-孤立無助 Cô lập vô trợ : trơ trọi một mình không ai giúp. 

-孤老 Cô lão : tuổi già đơn chiếc. 

-孤陋 Cô lậu : hiểu biết ít, quê mùa. Học thức dốt nát hẹp hòi. 

-孤陋寡聞 Cô lậu quả văn : học thức, kiến văn thiển bạc. 

-孤露 Cô lộ : , không ai che chở. Cô lập trơ trọi. 

-孤雁 Cô nhạn : con chim nhạn đơn chiếc. 

-孤兒 Cô nhi : trẻ mồ côi.  

-孤房 Cô phòng : cái buồng ở một ngƣời. Chỉ đàn ông độc thân . Cũng 

chỉ ngƣời con gái chƣa chồng, hoặc đàn bà goá. 

-孤負 Cô phụ : phụ rẫy, bội bạc. 
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-孤芳 Cô phương : một mình cao hơn hẳn thế tục. 

-孤寡 Cô quả : con côi và đàn bà góa. Vua chƣ hầu tự xƣng (khiêm từ). 

-孤山 Cô sơn : núi đứng trơ trọi 

-孤霜 Cô sương : trẻ con không cha, đàn bà chết chồng. 

-孤身 Cô thân : cô đơn, một mình. 

-孤身隻影 Cô thân chích ảnh : một mình một bóng. Hình dung một 

ngƣời cô đơn. 

-孤臣 Cô thần : ngƣời bề tôi lẻ loi, không về hùa với phe nào. Bầy tôi 

cô lậu kiến thức hẹp hòi. Bầy tôi trơ trọi một mình không ai giúp đỡ 

hoặc bị vua quên bỏ không trọng dụng nữa. 

-孤勢 Cô thế : một mình chống chỏi, không ai giúp đỡ. 

-孤村 Cô thôn : xóm làng lẻ loi. 

-孤樹 Cô thụ : cây trơ trọi ở một vùng đất.  

-孤僻 Cô tích : một mình khác lạ, lầm lì. Khác lạ, gàn dở. 

-孤寂 Cô tịch : một mình vắng lặng; tính tình ngang trái. 

-孤賤 Cô tiện : quê mùa hèn hạ. 

-孤標 Cô tiêu : khác hẳn mọi thứ. 

-孤峭 Cô tiễu : cao chót vót một mình. Tỉ dụ tính tình cô ngạo, không 

hòa đồng với thế tục. Tỉ dụ phong cách cao nhã siêu phàm (văn học, 

nghệ thuật...). 

-孤忠 Cô trung : tiết tháo trung trinh độc lập. Chỉ ngƣời trung trực 

cƣơng chính, không cầu ở ngƣời (hoặc không có bè cánh). 

-孤俊 Cô tuấn : tƣớng mạo thanh tú, cao đẹp. 
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-孤子 Cô tử : con mồ côi. Ngƣời để tang cha mà mẹ còn sống tự xƣng 

là cô tử 孤子. 

-孤雲 Cô vân : mây cô độc không dựa vào gì, chỉ bậc hiền sĩ không 

nƣơng nhờ ai. 

-孤雲野鶴 Cô vân dã hạc : mây đơn hạc nội. Tỉ dụ ngƣời ở ẩn, nhàn 

dật tự tại, không cầu danh lợi. 

 

- 柧棱 Cô lăng : chỗ góc mái uốn cong ở cung điện. 

 

-瓣香 Biện hương : Thuật ngữ Phật giáo : truyền thừa, kính ngƣỡng. 

Còn nói là nhất biện hƣơng 一瓣香. 

 

-瓜葛 Qua cát : kẻ thân thích. Hai họ không có liên thuộc gì với nhau, 

do các ngành dây dƣa với nhau mới trở thành thân thích gọi là qua 

cát 瓜葛. 

-瓜瓞 Qua điệt : tỷ dụ con cháu đông đúc phồn thịnh, nối dõi lâu đời.  

-瓜期 Qua kỳ : đổi thay chức việc, hẹn ngƣời này đến thay ngƣời kia. 

-瓜李 Qua lý : nói sự hiềm nghi, xỏ giày ở ruộng dƣa ngƣời ta ngờ là 

hái dƣa, đội lại mũ ở dƣới cây mận, ngƣời ta ngờ là hái mận. 

-瓜分 Qua phân : chia cắt (nhƣ bổ xẻ trái dƣa vậy).  

 

-呱呱  Oa oa, oe oe  : tiếng trẻ con khóc. 

 

-瓠果 Hồ quả : trái bầu. 
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-北瓜 Bắc qua : thứ dƣa hấu nhỏ phƣơng bắc, vỏ trắng, rất ngon. 

-及瓜 Cập qua : đến mùa dƣa chín. Nguyên chỉ hai ngƣời luân lƣu đi 

thú ở một nơi, hẹn mỗi năm tới mùa dƣa chín thay phiên cho nhau. Con 

gái mƣời sáu tuổi. Phiếm chỉ thành niên. 

-冬瓜 Đông qua : cây bí, bí đao. 

- 綿綿瓜瓞 Miên miên qua điệt : con cháu nối đời dài dặc. 

-南瓜 Nam qua : một loại dƣa, bí đỏ. 

-破瓜 Phá qua : con gái đến mƣời sáu tuổi gọi là phá qua 破瓜, vì 

chữ qua 瓜 giống hình hai chữ bát 八, tức mƣời sáu. Con gái giao hợp 

lần đầu. 

 

-拉呱兒 Lạp oa nhi [laguăr] : tán chuyện, nói chuyện phiếm. 

 

-瓠落 Hoạch lạc : trống rỗng, vô dụng.  

-瓠肥 Hồ phì : tỷ dụ béo, mập. Nghĩa nhƣ: bạch bàn 白胖. 

 

 

-簞食瓢飲 Đan tự biều ẩm : ăn cơm bằng giỏ tre, uống nƣớc bằng 

bình nƣớc làm bằng trái bầu phơi khô, tức giỏ cơm bầu nƣớc, chỉ cuộc 

sống nghèo nàn ( cuộc sống của thầy Nhan Hồi ). 

- 椰殼瓢 Gia xác biều :  gáo dừa. 

-飯瓢 Phạn biều : muôi xới cơm. 

- 水瓢 Thủy biều :  gáo múc nƣớc. 

-雲瓢集 Vân biều tập : tên một tập thơ chữ Hán của Doãn Hành, danh 

sĩ đời Lê. 
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-香菰 Hương cô : nấm hƣơng. 

 

-六觚 Lục cô : sáu góc. 

-率爾操觚 Suất nhĩ thao cô : chỉ những ngƣời viết lách khinh xuất 

(viết bậy, không đúng sự thật). 

 

-月餅瓤 Nguyệt bính nhương : nhân bánh trung thu. 

-西瓜瓤 Tây qua nhương : ruột dƣa hấu. 

 

-破觚為圓 Phá cô vi viên : đổi vuông làm tròn, ý nói không cố chấp 

vậy. 

 

-保孤 Bảo cô : chăm sóc trẻ mồ côi. 

-遺孤 Di cô : trẻ mồ ết để lại. 

-人孤勢單 Nhân cô thế đơn : hình dung ngƣời ít ỏi thế lực yếu kém. 

-三孤 Tam cô : dƣới quan Tam-công có quan : Thiếu sư 少師, Thiếu 

phó 少傅, Thiếu bảo 少保.  

-茨孤 Tỳ cô : cây Tỳ cô. Cũng viết là 茨孤. Còn gọi làtừ cô 慈姑. 

 

-箍桶 Cô dũng : đóng đai thùng. 

-蘑菰 Ma cô : nấm. Còn viết là: 摩姑, 磨菇, 蘑菰. Tỉ dụ cố ý dùng 

dằng hoặc kéo dài thời gian. 

-鐵箍 Thiết cô : đai sắt. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%8E%87
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%8E%87
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%93%8D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%93%8D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9C%88
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9C%88
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%93%A4
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=%E7%93%A4
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%8C%A8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%8C%A8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%85%88
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%85%88
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AE%8D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AE%8D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%91%A9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%91%A9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A3%A8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A3%A8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%98%91
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%98%91
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%90%B5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%90%B5
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昆  CÔN  : ngƣời anh. Nối sau. Con cháu đời sau. Cùng nhau. 

Đông đảo, nhung nhúc. Số nhiều. Họ ngƣời. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-崑 Côn  : xem chữ Côn Lôn ở dƣới. 

2-棍 Côn  : cây côn, cây gậy. Bọn vô lại bị bắt gọi là côn. Kẻ côn đồ. 

3-鯤 Côn  : cá côn, một thứ cá lớn theo truyền thuyết thời xƣa. 

4-焜 Côn : dáng sắc suy giảm. 

5-琨 Côn : ngọc Côn, một thứ đá đẹp giống nhƣ ngọc quý. 

6-鵾 Côn : một loại chim sếu. 

7-混 Côn : tên nƣớc bộ tộc Tây Nhung đời cổ. 

8-裩 Côn : dùng nhƣ chữ côn 褌: cái quần đùi; quần áo lót. 

9-醌 Côn : Quinon, chất hóa học hữu cơ. 

10-錕 Côn : xem chữ Côn Ngô ở dƣới. 

11-騉 Côn : trứng cá. Con cá con. Tên một loài cá mực lớn ở biển Bắc. 

12-猑 Côn : xem chữ Côn đề ở dƣới. 

13-惃 Côn : rối loạn, cũng đọc là Cổn. 

14-箟 Côn : xem chữ Côn lộ ở dƣới. 

 

Biến âm : 

 

-混 Cổn  : chảy cuồn cuộn 
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-焜 Cổn : cuồn cuộn. 

-棍 Cổn : trói buộc. Giống cùng. 

-緄 Cổn : dệt vải thành dây đeo, dây đeo. Dây thừng. Cái đai dệt bằng 

tơ. Bó tơ nhỏ gồm 10 sợi tơ. 

-輥 Cổn : hai cái đùm bánh xe ngang bằng nhau, đùm bánh xe ngay 

ngắn. bánh xe quay mau. 

-辊 Cổn : dùng nhƣ chữ cổn輥.   

 

Dị âm : 

 

-焜 Hỗn : sáng sủa rực rỡ. 

-混 Hỗn : phong lƣu, đầy đủ. Hỗ độn phồn tạp rồi hợp lại.  

 

Từ   ghép : 

 

-昆裔 Côn duệ : con cháu đời sau, dòng dõi. 

-昆弟 Côn đệ : anh em, huynh đệ. Thân ái nhƣ anh em. Ngƣời đồng 

bối, bạn bè thân thích ngang hàng.  

-昆仑 Côn lôn :  núi Côn Lôn. 

-昆玉 Côn ngọc : tiếng gọi tôn xƣng anh em của ngƣời khác. 

-昆季 Côn quý : anh em. 

-昆孫 Côn tôn : cháu đời xa, cháu 6 đời, không tính đời mình. 

-昆仲 Côn trọng : côn là anh, trọng là em tiếp theo : tiếng gọi anh em 

của ngƣời. 
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-昆蟲 Côn trùng : sâu bọ; các loại trùng sinh sôi mạnh mẽ, nhung nhúc. 

 

-棍棒 Côn bổng : gọi chung côn và bổng. Khí giới nhƣ gậy, đòn. 

-棍徒 Côn đồ : kẻ vô lại, lƣu manh. 

 

-鯤鵬 Côn bằng : Trang Tử giả thác một loại cá và một loại chim rất to. 

Nghĩa bóng: Vât cực lớn. 

 

-猑蹏 Côn đề : tên một giống ngựa quý. 

 

-鵾雞 Côn kê : con gà hồ. Tên một loài chim giống chim hạc, nhƣng 

lông màu vàng. 

 

-箟簬 Côn lộ : tên một loài trúc rấ . 

 

-錕鋙 Côn ngô : Tên thanh gƣơm báu, do vua Tây Nhung dâng cho 

Chu Mục Vƣơng.  Tên thanh bảo kiếm (vì “Côn Ngô” là tên một ngọn 

núi có loại sắt tốt dùng làm bảo kiếm nói trong sách cổ). 

 

-混夷 Côn Di  : tên bộ tọc Tây Nhung đời cổ. 

-混名 Hỗn danh : tên riêng, ngoại hiệu, xƣớc hiệu. Chỉ tục danh, tên 

thƣờng gọi.  

-混沌 Hỗn độn : lúc nguyên khí chƣa chia ra, còn hỗn tạp làm một. Mờ 

tối, không biết gì. 

-混同 Hỗn đồng : hỗn tạp hợp với nhau. 

-混堂 Hỗn đường : hang nƣớc, hốc nƣớc. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8C%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8C%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%8C%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%8C%95
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-混淆 Hỗn hào : hỗn loạn, pha trộn. 

-混亂 Hỗn loạn : lộn xộn rối loạn, không trật tự, không yên định. 

-混淪 Hỗn luân : trộn lẫn, chìm đắm. 

-混芒 Hỗn mang : hỗn tạp mù mịt không rõ ràng. 

-混元 Hỗn nguyên : lúc bắt đầu của thế giới tự nguyên. 

-混一 Hỗn nhất  : thống nhất làm một.  

-混成 Hỗn thành  : thế giới tự nhiên. 

 

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

đom đóm. 

-焜黃 Hỗn hoàng : màu vàng cháy xém. Hình dung sắc vẻ suy kém. 

 

- 褌衣 Côn y : quần áo lót. 

 

-崑岡 Côn cương : tức là núi Côn Lôn 昆侖. 

-崑山 Côn sơn : tên núi ở tỉnh Giang Tô, phía tây bắc huyện Tùng 

Giang, tức núi Mã Yên 馬鞍, thuộc tỉnh Giang Tô. 

 

-崑崙 Côn Lôn  : núi Côn Lôn. 

 

-錕鋙 Côn ngô : tên thanh bảo kiếm, vì “Côn Ngô” là tên một ngọn núi 

có loại sắt tốt dùng làm bảo kiếm nói trong sách cổ. 

 

-混混 Cổn cổn : cuồn cuộn. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B7%B7
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B7%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A4%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A4%8C
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%98%86
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%98%86
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A6%AC
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A6%AC
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B7%B7
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B7%B7
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-惡棍 Ác côn : bọ hung ác, vô lại. 

-冰棍 Băng côn : kem que. 

-騙棍 Biển côn : đứa phỉnh gạt, cũng gọi là Biển tử. 

-打光棍 Đả quang côn : ở một mình, sống độc thân. 

-警棍 Cảnh côn : dùi cui của cảnh sát. 

-指揮棍 Chỉ huy côn : gậy chỉ huy. 

-賭棍 Đổ côn : con bạc. 

-火柴棍 Hỏa sài côn : que diêm. 

-騙棍 Phiến côn : đồ vô lại phỉnh gạt gian trá. 

-柴棍 Sài côn : phiên âm tên Thành phố Sài-gòn. 

-鐵棍 Thiết côn : gậy sắt. 

-竹棍 Trúc côn : cây gậy tre. 

- 訟棍 Tụng côn :  thầy cò, thầy kiện, v.v. 

-鵬鯤 Bằng côn : chim bằng và cá côn, đều rất lớn. Nghĩa bóng: Ngƣời 

tài giỏi chí lớn. 

 

-後昆 Hậu côn : đàn sau, con cháu về sau. 

-焜耀 Hỗn diệu : rực rỡ, chói lói. Một tên khác của con đom đóm. 

Cũng viết là Hỗn diệu 焜燿. 

-焜黃 Hỗn hoàng : màu vàng cháy xém. Hình dung sắc vẻ suy kém. 

 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AD%A6
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AD%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8C%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8C%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A3%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%81%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%81%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A3%8D
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%90%B5
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%90%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A8%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A8%9F
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BE%8C
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BE%8C
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-打混 Đả hỗn : làm việc cẩu thả, qua loa. Lộn xộn, không rõ ràng. 

-弊混 Tệ hỗn : làm ăn gian dối. 

 

-訟棍 Tụng côn : thầy cò, thầy kiện. 

 

-源泉混混 Nguyên toàn cổn cổn : suối chảy cuồn cuộn. 

 

-弊混 Tệ hỗn : làm gian dối khiến cho ngƣời khó phân biệt đƣợc. 

 

 

 

工  CÔNG  : khéo, làm việc khéo gọi là công. Ngƣời thợ; ngƣời 

làm ra vật dụng. Phàm ngƣời nào làm nên đồ cho ngƣời dùng 

đƣợc đều gọi là công. Ngƣời chơi nhạc. Gọi chung các quan. 

Công việc, dùng thông với chữ công功. Tên gọi một điệu nhạc 

cổ. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-功 Công  : Việc. Công hiệu. Công lao. Ðồ gì làm khéo tốt cũng gọi là 

công. Thành quả của sức lao động. Thành công, thành tích. Giỏi  giang, 

tinh xảo. Tang phục, quần áo để tang. 

2-攻 Công  : đánh, vây đánh một thành ấp nào gọi là công. Tấn công 

trừng phạt. Sửa trị. Công kích, trách điều lỗi lầm của ngƣời gọi là công. 

Làm. Bền, vững chắc. Khéo léo. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BC%8A
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BC%8A
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3-紅 Công : ngƣời giỏi một nghề nào đó. Mầu đỏ. Lụa, là màu đỏ dùng 

làm lễ vật ngày xƣa. Chỉ chung lễ vật, lễ mừng.Để tang, dùng nhƣ chữ 

công功.  

4-釭 Công : cái ống bằng sắt trong trục bánh xe. Vòng sắt bịt mũi tên. 

Ngọn đèn. 

5-扛 Công : cái ống gang trong bánh xe. Cái đọi đèn. Mũi tên. Dùng 

nhƣ chữ Công 釭 ở trên. 

 

Dị âm : 

 

-釭 Cang : cái đọi đèn. Mũi tên. 

-矼 Cang: cầu đá, xếp đá làm bệ để qua nƣớc gọi là cang (bệ đá). 

-缸 Cang : cái ang, cái chum to, cái vại. 

-邛 Cung  : tên đất. Cái gò đất. Bệnh. Mệt. 

-筇 Cung  : giống trúc ở châu Cung, dùng làm gậy cho ngƣời già chống. 

-蛩 Cung  : con sâu lúa. Tên riêng con dế mèn. Con châu chấu. 

-跫 Cung  : tiếng chân giẫm xuống đất, chân giẫm bành bạch. 

-巨 Cự : to, lớn’ 

 

Biến âm : 

 

-紅 Hồng : màu đỏ nhạt, màu hồng. Tên một loại cỏ, cỏ hồng, dùng nhƣ 

nghĩa chữ hồng葒. Tên một loại cây gỗ tử đàn. Tục gọi một ngƣời đƣợc 

yêu quý. 
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-矼 Khang : thành thực, cũng đọc là Xoang. 

-差 Soa: Sai nhầm. Một âm là si là: thứ, không đều. Lại một âm là sai là 

sai khiến. Một âm nữa là sái : chút khác, Tục thông dụng làm chữ sái 瘥. 

-左 Tả : bên trái, phàm cái gì ở bên tay trái đều gọi là tả. Phía đông. 

Cách định phƣơng hƣớng cho phƣơng đông là bên tay trái. Một âm là Tá 

: giúp, phụ tá.  

-巧 Xảo : khéo. Tƣơi. Vừa hay.  

-巫 Vu  : đồng cốt, kẻ cầu cúng cho ngƣời gọi là vu. 

 

-Từ   ghép : 

 

-工兵 Công binh : ngƣời lính thợ. Tên một binh chủng, lo các công 

việc xây cất, chế tạo trong quân đội. 

-工部 Công bộ : cơ quan trung ƣơng của triều đình hoặc chính phủ, lo 

về việc xây cất, chế tạo cho quốc gia, tức bộ Công chánh. 

-工筆 Công bút  : trong hội họa dùng bút vẻ kỹ từng nét tinh vi, khác 

với cách vẽ tả ý. 

-工政 Công chính : sự trông coi mọi công việc xây cất, chế tạo cho 

quốc gia. 

-工具 Công cụ : khí cụ dùng để làm việc, nhƣ bào, cƣa của ngƣời thợ 

mộc, cái bay của ngƣời thợ nề v . v .  Ý rộng thì hễ dùng vật gì để thành 

công hay lợi dụng ngƣời để thành công đều gọi là công cụ. Chỉ kẻ tay 

sai. 

-工頭 Công đầu : quản đốc, đốc công. 

-工團 Công đoàn : tổ chức quy tụ giới thợ thuyền. 
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-工會 Công hội : nghĩa nhƣ chữ công đoàn. 

-工力 Công lực : công phu và học lực do bản thân cố gắng đạt tới. 

-工藝 Công nghệ : nghề làm thợ, nghề chân tay. 

-工業 Công nghiệp : việc chế tạo đồ vật bằng chân tay. 

-工人 Công nhân : ngƣời thợ, người lao động, người làm việc. 

-工女 Công nữ : việc của phụ nữ. 

-工師 Công sư : chức quan đứng đầu. 

-工作 Công tác : làm việc, làm nhiệm vụ. 

-工商 Công thương : nghề làm thợ và nghề buôn bán. 

-工錢 Công tiền : tiền lƣơng, tiền công. Tiền trả công làm việc. 

-工程 Công trình : sự tiến triển trong việc làm. Nỗi khó khăn cực nhọc 

trong một việc gì. 

-工程師 Công trình sư : kỹ sƣ đảm trách công trình. 

-工塲 Công trường : nơi những ngƣời thợ làm việc. 

-工巧 Công xảo : khéo léo đẹp đẽ. 

-工尺 Công xích : một tiếng gọi tắt trong phả âm nhạc thay luật lữ. 

-工厰 Công xưởng : nhà máy, nơi những ngƣời thợ làm việc. 

 

-功名 Công danh  : lập đƣợc công tích và có tên tuổi danh tiếng. 

-功用 Công dụng : có hiệu lực dùng vào việc. 

-功德 Công đức : có sự nghiệp và đức hạnh. 
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-功効 Công hiệu : kết quả của công việc đã làm. 

-功課 Công khóa : ngày xƣa, khảo hạch kết quả, thành tích của thuộc 

hạ, gọi là công khóa 功課. Phật giáo thuật ngữ: Chỉ việc mỗi ngày tụng 

kinh, xƣớng tán, trì chú, v.v. Mƣợn chỉ các sự việc phải làm mỗi ngày. 

Các việc làm theo thứ tự đã quy định. Bài học, bài tập (quy định cho học 

sinh). 

-功勞 Công lao : công tích, công huân. Chỉ ngƣời có công giúp lập nên 

sự nghiệp.  

-功力 Công lực : bỏ sức lực để đạt kết quả. 

-功能 Công năng : tài nghề, kĩ thuật. Hiệu năng, công hiệu, hiệu lực. 

Tài năng.  

-功夫 Công phu : bỏ nhiều khó khăn sức lực để đạt kết quả. 

-功果 Công quả : Phật sự, công đức. Tùy theo hành vi thiện ác từ trƣớc, 

nay gặp kết quả báo ứng tốt hay xấu. Công hiệu và kết quả. 

-功率 Công suất : danh từ vật lý học: sức làm việc của một bộ máy, 

trong một khoảng thời gian. 

-功績 Công tích : công lao, huân tích. 

-功臣 Công thần : bề tôi có công lao. Danh hiệu ban cho bề tôi có công. 

Chỉ ngƣời có công góp phần làm xong việc gì hoặc giúp đỡ ngƣời nào 

đó. 

-功罪 Công tội : công lao và lỗi lầm. 

 

-攻打 Công đả : đánh, tấn công, công kích. 

-攻特 Công đặc : cƣỡi ngựa chạy.  

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8A%9F
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8A%9F
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-攻擊 Công kích :  công kích, tấn công, đánh; buộc tội ai, kết tội ai. 

Chủ động tấn công hoặc tập kích quân địch. Dùng võ lực, lời nói hoặc 

bài viết làm thƣơng tổn ngƣời khác. Chỉ trích, Chê trách. 

-攻堅 Công kiên : đánh vào chỗ vững mạnh của địch. 

-攻金 Công kim : sửa nữ trang bằng vàng. 

-攻玉 Công ngọc : sửa ngọc.  

-攻伐 Công phạt : Đem binh tiến đánh , Ta còn hiểu là sức mạnh của 

thuốc men làm hại ta khi dùng quá liều hoặc dùng lầm. 

-攻心 Công tâm : đánh vào lòng ngƣời, đánh vào tâm lý ngƣời. 

-攻勢 Công thể : thế tấn công (quân đội). 

-攻守 Công thủ : tiến đánh và giũ gìn (phòng thủ), chỉ việc tiến lui khi 

đánh trận. 

-攻書 Công thư : chăm chú vào việc sách vở. 

 

-邛都國 Cung đô quốc : đời nhà Trần có một giống rợ ở phía tây nam, 

bây giờ thuộc vào phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên ở đó có quả núi gọi là邛-

-邛崍 Cung Lai, có sinh sản một thứ trúc dùng làm gậy cho ngƣời già 

gọi là邛杖 Cung trượng. 

-蛩蛩 Cung cung : một giống thú nhƣ con ngựa ở Bắc Hải. 

 

-紅本 Hồng bản : bản sách đƣợc phê bằng chu sa đỏ. 

-紅布 Hồng bố : vải đỏ. 

-紅豆 Hồng đậu : cây đậu đỏ. Trai gái nhớ nhau tƣơng tƣ. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B4%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B4%85
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-紅敎 Hồng giáo : một tôn giáo nhánh của đạo Lạt Ma Tây Tạng, tăng 

sĩ mặc áo đỏ. 

-紅樓 Hồng lâu : nơi ở của phụ nữ. 

-紅淚 Hồng lệ : nƣớc mắt màu đỏ, ví dụ nhƣ nƣớc mắt ngƣời con gái 

đẹp. 

-紅玉 Hồng ngọc : loại ngọc đỏ. 

-紅顏 Hồng nhan : đàn bà đẹp. 

-紅粉 Hồng phấn : phấn đỏ,phấn phụ nữ hay dùng để trang điểm. 

-紅髮 Hồng phát :  tóc hung. 

-紅船 Hồng thuyền : thuyền đi du ngoạn có vẽ chạm. Thuyền trở tù 

nhân đời Thanh. 

-紅箋 Hồng tiên : giấy đỏ, giấy vẽ hoa. 

-紅星 Hồng tinh : ngôi sao sáng (ý chỉ tài tử, ca sĩ nổi tiếng). 

-紅塵 Hồng trần : bụi bặm cõi trần, chốn phù hoa, nơi đô hội, cõi đời. 

-紅潮 Hồng triều : đỏ gay hai má. 

-紅袖 Hồng tụ : tay áo của phụ nữ. 

 

-左證 Tả chứng : chứng minh, chứng thật. Ngƣời làm chứng, chứng cứ. 

-左面 Tả diện : mặt bên trái. 

-左降 Tả giáng : từ bậc thềm đài bên trái đi xuống. Giáng chức, biếm 

quan. . 

-左右 Tả hữu : phía trái và phía phải. Gần bên, phụ cận. Các phƣơng 

diện. Hầu cận, cận thần. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B4%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B4%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B4%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B4%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B4%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B4%85
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B7%A6
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B7%A6
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B7%A6
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B7%A6
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-左計 Tả kế : kế không hay. 

-左衽 Tả nhẫm : mặc áo trái vạt. Ngày xƣa những ngƣời Di, ngƣời 

Địch (Tầu) mặc áo trái vạt. Vì thế tả nhẫm 左衽 ẩn dụ đồng hóa với dân 

tộc khác. 

-左派 Tả phái : phe tả. 

-左方 Tả phương : phía trái. 

-左遷 Tả thiên : bị giáng chức. 

 

-巧言 Xảo ngôn : nói dối giả. 

-巧月 Xảo nguyệt : tục xƣa gọi tháng 7 âm lịch là Xảo nguyệt. 

-巧笑 Xảo tiếu : cƣời tƣơi. Dối giả. 

 

-印工 Ấn công : thợ in. 

-百工 Bách công : trăm quan. 

-罷工 Bãi công : đình công. Bỏ việc làm. Nhân viên, thợ thuyền ngƣng 

làm việc để gây áp lực, kháng nghị, tranh đấu, yêu sách quyền lợi. 

-包工 Bao công : chủ thầu, ngƣời thầu khoán. Làm khoán, tức là làm 

xong công việc theo yêu cầu và kỳ hạn đã quy định. Công việc làm 

khoán. 

-兵工 Binh công : chỉ chung mọi ciệc trong quân đội, nhƣ đúc khí giới, 

xây đồn luỹ — Ngƣời thợ trong quân đội, ngƣời lính thợ. Ta gọi là Công 

binh. 

-兵工廠 Binh công xưởng : nơi chế tạo các vật dụng quân sự. Ta gọi là 

công binh xƣởng. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B7%A6
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B7%A6
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B7%A6
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B7%A6
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B7%A6
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B7%A6
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B7%A6
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B7%A6
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-歌工 Ca công : ngƣời làm nghề diễn tấu, ca xƣớng. Ngƣời thợ hát. 

Ngƣời theo nghề hát để sống. 

-鑄工 Chú công : thợ đúc kim khí. Công việc hay kĩ thuật đúc kim khí. 

-拙工 Chuyết công : ngƣời thợ vụng về, kém cỏi. 

-鳩工 Cưu công : tập họp thợ thuyền. 

-名工 Danh công : thợ giỏi có tiếng. 

-民工 Dân công : ngƣời dân làm thợ, tức ngƣời dân bị buộc làm việc 

nặng nhọc cho nhà nƣớc. 

-傭工 Dung công : thợ làm thuê. Ngƣời thợ làm thuê cho chủ. 

-舵工 Đà công : ngƣời lái thuyền. 

-怠工 Đãi công : lãng công. 

-停工 Đình công : ngừng làm việc, một hình thức phản đối của thợ 

thuyền đối với chủ nhân. 

-鍛工 Đoán công : thợ rèn. 

-督工 Đốc công : xem xét thợ thuyền làm việc. Ngƣời cai thợ. 

-加工 Gia công : tăng thêm cố gắng mà làm việc. Làm thêm giờ. 

-化工 Hóa công : công nghiệp hóa chất. 

-畫工 Họa công : thợ vẽ. 

-苦工 Khổ công : việc làm khó nhọc, vất vả. 

-起工 Khởi công : bắt đầu công việc làm. 

-金工 Kim công : thợ làm đồ kim khí. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%80%A0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%80%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%8D%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%8D%9B
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8C%96
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8C%96
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-技工 Kỹ công : thợ máy, công nhân cơ khí. 

-勞工 Lao công : ngƣời làm việc lao động để kiếm tiền công. 

-良工 Lương công : ngƣời thợ giỏi. 

-木工 Mộc công : thợ làm đồ gỗ, thợ mộc. 

-樂工 Nhạc công : ngƣời  sống về nghề đánh đàn, thổi sáo. 

-人工 Nhân công : dùng sức ngƣời làm ra. Số ngƣời làm việc. 

-女工 Nữ công : việc làm của đàn bà con gái, chỉ việc may vá bếp 

nƣớc. 

-分工 Phân công : chia việc, mỗi ngƣời làm một việc. 

-飛工 Phi công : ngƣời lái máy bay. 

-婦工 Phụ công : việc làm hàng ngày của ngƣời đàn bà, của ngƣời vợ 

trong nhà. 

-縫工 Phùng công : thợ may. 

- 礦工 Quáng công : thợ mỏ.  

-鬼工 Quỷ công : việc khéo léo, giỏi giang, ngƣời thƣờng khó lòng làm 

nỗi ( ý nói chỉ có ma quỷ mới làm nỗi ). 

-蠶工 Tàm công : ngƣời nuôi tằm. 

-漆工 Tất công : ngƣời thợ sơn. 

-臣工 Thần công : nói gồm cả các quan. 

-施工 Thi công : tiến hành công trình. 

-竣工 Thuân công : hoàn thành công trình. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A4%A6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A4%A6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%96%BD
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%96%BD
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AB%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AB%A3
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-上工 Thướng công : đi làm việc. 

-手工 Thủ công : việc làm bằng tay. Nghề làm bằng tay. 

-做工 Tố công : làm việc. 

-舞工 Vũ công : thợ múa. Ngƣời sống bằng nghề múa. 

-巧工 Xảo công : ngƣời thợ khéo. 

-唱工 Xướng công : kỹ thuật hát. 

-廠工 Xướng công : công nhân nhà máy. 

 

-陰功 Âm công : âm đức, đức hạnh kín đáo ngƣời ta không biết đƣợc. 

-霸功 Bá công : công nghiệp xƣng bá. Bá đạo. 

-邊功 Biên công : công huân lập đƣợc ở vùng biên cƣơng. Việc xảy ra 

ở vùng biên giới. 

-矜功 Căng công : khoe khoang công trạng. 

-戰功 Chiến công : công tích lập đƣợc khi chiến đấu. 

-巨功 Cự công : sự nghiệp lớn lao. 

-用功 Dụng công : chú tâm làm một việc. 

-大功 Đại công : để tang chín tháng. 

-加功 Gia công : Tiến hành công việc. Sửa sang cho tốt đẹp thêm. Cố 

gắng làm, nỗ lực. Tăng thêm, cố gắng nhọc mệt mà làm việc. Trong 

pháp luật thời xƣa, có hành vi phụ giúp kẻ mang tội giết ngƣời gôi là Gia 

công. 

-奇功 Kỳ công : công trạng cao lớn phi thƣờng. 

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%81%9A
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%81%9A
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%94%B1
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%94%B1
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%94%A8
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%94%A8
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-立功 Lập công : tạo đƣợc công lao. 

--論功 Luận công : bàn xét về việc đã làm đƣợc. 

-練功 Luyện công : dùng tâm lực để cố gắng hoàn thành công việc. 

-戎功 Nhung công : sự việc to lớn lập đƣợc. Công lớn. 

-內功 Nội công : Sức mạnh vận dụng trong ngƣời, không lộ ra ngoài. 

Chỉ công phu tu dƣỡng “nội đan” 內丹 của đạo gia. Về quyền thuật, “nội 

công” 內功 là sức vận dụng từ bên trong thân thể. Dùng để rèn luyện các 

khí quan nội bộ. 

-農功 Nông công : việc làm ruộng. 

-膚功 Phu công : công lao to lớn. 

-軍功 Quân công : chiến công lập đƣợc trong quân đội. 

-歸功 Quy công : kể công lao của ngƣời khác. 

-奏功 Tấu công : dâng công lao lên vua. 

-成功 Thành công : thành tựu công nghiệp hoặc sự nghiệp. Nên việc. 

Xong việc một cách tốt đẹp. 

-小功 Tiểu công : để tang năm tháng. 

-武功 Vũ công : thành tích về quân sự. 

 

-夾攻 Giáp công :  theo hai mật mà đánh vào. Tới gần mà đánh. Hai 

bên đánh ép lại. 

-火攻 Hỏa công : dung lửa mà tấn công quân địch. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AB%8B
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AB%8B
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B7%B4
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B7%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BE%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BE%B2
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-內攻 Nội công : đánh ra từ bên trong quân địch.  Xâm nhập về hƣớng 

nội địa. 

-襲攻 Tập công : dùng binh đội đánh úp quân địch. 

-進攻 Tiến công : tấn công, tiến đánh. Xấn tới mà đánh. 

-圍攻 Vi công : bao vây, vây đánh. 

 

-女紅 Nữ công :ngƣời con gái làm nghề thêu dệt.  

 

-落紅 Lạc hồng : hoa rụng.  

-分紅 Phân hồng : chia lời. 

-殘紅 Tàn hồng : hoa tàn. 

 

-證左 Chứng tá : ngƣời làm chứng. 

-江左 Giang tả : phía đông của sông. 

-虛左 Hư tả : lễ xƣa chỗ bên trái là địa vị tôn quý. Sau gọi hƣ tả 虛

左 là để trống chỗ ngồi bên trái chờ ngƣời hiền tài. 

-山左 Sơn tả : phía đông của núi. 

-相左 Tương tả : hai bên không hợp nhau. 

-小差 Tiểu sái : bệnh hơi bớt. 

 

-乞巧 Khất xảo : xin ban tài kéo cho đàn bà, con gái. 

-湊巧 Thấu xảo : không hẹn mà gặp. 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A5%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A5%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%88%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%88%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AE%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AE%98
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AD%89
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AD%89
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B1%9F
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B1%9F
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%99%9B
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%99%9B
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%99%9B
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B1%B1
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B1%B1
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-金釭 Kim công : ngọn đèn. 

 

-水缸 Thủy cang : vại nƣớc. 

- 茄缸 Gia cang : vại cà. 

 

 

 

榖  CỐC  : lúa, loài thực vật dùng để ăn. Nhƣ lúa tẻ, lúa nếp đều 

gọi là cốc. Hay, tốt lành. Sống. Nuôi dƣỡng. Trẻ con còn bú sữa. 

Báo cáo. Họ Cốc. Cây cốc, vỏ cây dùng làm giấy, cùng loại 

giống nhƣ cây chử楮. Paper mulberry tree. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-轂 Cốc  : cái bầu giữa bánh xe; đùm xe, đùm ở giữa bánh xe, nơi các 

nan bánh xe tụ tập vào. Cái bầu ấy quay thì xe đi. Gọi chung xe cộ. 

2-嗀 Cốc : phun ra, ói ra. 

3-豰 Cốc : tên một loại thú thƣợc loại hổ báo. 

4-濲 Cốc : tên một con sông ở nƣớc Tầu. Còn gọi là Cốc thuỷ, thuộc 

tỉnh Hà Nam. 

 

Biến âm : 

 

-彀 Cấu  : giƣơng cung, giƣơng nỏ; cái đích cung. Khuôn khổ, phạm vi 

sở trƣờng. 

-鷇 Cấu: Chim non. Chim còn phải nhờ mẹ mớm mồi cho gọi là cấu. 
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-羖 Cổ  : con dê đực đen. 

-股 Cổ : đùi vế. Ðùi vế là một bộ phận trong thân thể, cho nên một bộ 

phận của một sự gì gọi là cổ. Phần gần trục bánh xe. Góc của đƣờng 

thẳng hình tam giác. 

-廏 Cứu  : chuồng ngựa. Cũng viết là 廄 

 

Từ   ghép : 

 

-穀穀 Cốc cốc : tiếng chim kêu. Cũng viết là 谷谷. 

-穀種 Cốc chủng : giống ngũ cốc. 

-穀道 Cốc đạo : thuật tu luyện để sống lâu, thuật trƣờng sinh. Hậu 

khiếu, tức bộ phận từ ruột già đến hậu môn. 

-穀風 Cốc phong : gió thổi, giúp vào việc sinh trƣởng của ngũ cốc, tức 

gió hƣớng đông, gió lành. Gió Xuân. 

-穀雨 Cốc vũ : tên một Tiết khí, vào ngày 20 hoặc 21 tháng 4 âm lịch. 

 

-轂下 Cốc hạ : kinh đô, đế đô, nơi vua ở. Ở cấp dƣới đệ đạt trình lên 

cấp trên cao. 

-轂擊肩摩 Cốc kích kiên ma : đầu trục bánh xe đụng vào nhau, vai 

ngƣời cọ xát vào nhau. Chỉ xe ngựa và ngƣời đi lại cực đông đảo. 

 

-股本 Cổ bản : vốn, cổ phần đóng góp. 

-股戰 Cổ chiến : rất sợ, sợ lắm, sợ đến độ chân run lên. 

-股東 Cổ đông : ngƣời góp cổ phần, ngƣời góp vốn một phần trong 

tổng số vốn của một tập đoàng thƣơng mại. 



371 

 

-股份 Cổ phần : vốn của một công ty chia ra thành nhiều đơn vị, mỗi 

đơn vị là một cổ phần. Cũng viết là股分 cổ phần. 

-股票 Cổ phiếu : tờ chứng khoán (có cổ phần trong một công ti). 

-股肱 Cổ quăng : bắp vế và bắp tay là 2 bộ phận cử động, ví dụ với tôi 

thần hay ngƣời phụ tá giúp rập. 

-股息 Cổ tức :tiền lời chia cho các cổ phần trong công ty. 

 

-廏肥 Cứu phì : phân ngựa và cỏ rác trong chuồng ngựa, dùng làm 

phân bó ruộng đất. 

-廏將 Cứu tướng : chức quan coi ngựa thời cổ. Cũng gọi là cứu doãn 

廏尹. 

-廏置 Cứu trí : chỗ đặt chuồng ngựa, tức trạm đổi ngựa đặt trên đƣờng 

ngựa chạy để chuyển giấy tờ, thƣ tín. 

 

-八股 Bát cổ :  tên một thể văn biền ngẫu tám vế dùng trong khoa cử 

thời Minh. Nói chế giễu tính cách câu nệ cứng ngắc, không biết thích 

ứng biến thông. 

-勾股 Câu cổ : trong hình tam giác vuông, bề ngang ngắn gọi là câu 勾, 

bề dọc dài gọi là cổ 股, cạnh dài nhất đối diện với góc vuông gọi là 

huyền 弦. 

-錐股 Chùy cổ : lấy dùi đâm vế. 

-合股 Hợp cổ : mấy ngƣời góp vốn buôn chung. 
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-刺股 Thích cổ : đời Chiến quốc, Tô Tần 蘇秦 đọc sách, khi muốn ngủ 

gục, liền lấy dùi đâm vào đùi tự làm cho tỉnh. Sau tỉ dụ sự phát phẫn cầu 

học. 

 

-不穀 Bất cốc : không đƣợc nuôi dƣỡng. 

-五穀 Ngũ cốc : năm thứ cốc, là稻 đạo: lúa gié, 黍 thử: lúa nếp , 稷

tắc : lúa tắc, 麥 mạch : lúa tẻ, 菽 thục : đậu. 

-五榖不分 Ngũ cốc bất phân : không phân biệt đƣợc năm giống thóc. 

-館榖 Quán cốc : ăn nhờ ở đậu. 

-戩穀 Tiển cốc : hay rất mực. 

 

-六濲 Lục cốc : sáu thứ hạt cây ăn sống đƣợc, gồm Đạo ( lúa nếp ). 

Lƣơng ( lúa tẻ ), Thúc ( hạt đậu ), Mạch ( lúa mì ), Thử ( hạt kê ) và Tắc 

( hạt ngô, bắp ). 

 

-推轂 Thôi cốc : quay bánh xe, đẩy xe đi tới. Dìu dắt tiến cử ngƣời tài giỏi. 

 

 

骨  CỐT  : xƣơng, là một phần cốt yếu trong thân thể ngƣời và 

vật. Cái cốt, dùng để làm cái mẫu để đúc nắn các hình đứng đều 

gọi là cốt. Ngƣời chết. Tính cách, tinh thần chủ yếu, thể cách. 

Cứng cỏi, mạnh mẽ thẳng thắn. Họ Cốt. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-蓇 cốt  : giống cây ỏ có quả. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%98%87
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%98%87
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2-榾 cốt  : đầu cây gỗ; xem chữ cốt đốt ở dƣới. 

3-鶻 cốt  : một loài chim cắt, tính hung ác, ngƣời săn bắn thƣờng luyện 

cho thuần để bắt chim, thỏ.   

4-滑 Cốt : trơn, nhẵn, bóng. 

5-愲 Cốt : lòng dạ rối loạn. 

6-搰 Cốt : xem chữ cốt cốt ở dƣới. 

7-顝 Cốt : đầu to. Một mình. 

8-餶 Cốt : xem chữ cốt đốt ở dƣới. 

9-鶻 Cốt : một loài chim cắt, tính hung ác, ngƣời săn bắn thƣờng luyện 

cho thuần để bắt chim, thỏ. 

 

Dị  âm :  

 

-滑 Hoạt : trơn nhẵn. Giảo hoạt (hời hợt bề ngoài không thực). Thấm 

đậm. Tên một đất cổ nay thuộc vùng đất phía nam tỉnh Hà Nam. Tên đất 

cổ đời Xuân Thu là ấp của nƣớc Trịnh, nay còn di tích Hoạt đình ở tây 

bắc tỉnh Hà Nam. Họ ngƣời. 

-鶻 Hoạt : một loài chim dữ. 

-榾 Hột :  đào xâu. Lẫn lộn, đục bẩn. 

 

Từ   ghép : 

 

-骨牌 Cốt bài : con bài khắc bằng xƣơng để đánh bạc. 

-骨盆 Cốt bồn : xƣơng chậu. 

 -骨格 Cốt cách : dáng dấp. Vóc dáng. Khí cốt, phẩm cách.  
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-骨骼 Cốt cách : bộ xƣơng. 

-骨榦 Cốt cán : thân xƣơng; chủ chốt, cốt cán. 

-骨質 Cốt chất : tính chất và thành phần của xƣơng. 

-骨朵兒 Cốt đóa nhi : nụ hoa. 

-骨董 Cốt đổng : đồ cổ. 

-骨灰 Cốt hôi : tro tàn, tro xƣơng ngƣời chết. 

-骨立 Cốt lập : gầy trơ xƣơng, gầy gò. 

- 骨碌 Cốt lục : lăn long lóc. 

-骨膜 Cốt mạc : màng bọc ngoài xƣơng. 

-骨鯁 Cốt ngạnh : xƣơng cá. Kẻ cứ đứng thẳng mà can, không a dua 

nịnh hót. 

-骨肉 Cốt nhục : xƣơng thịt, ý chỉ tình máu mủ chung nhau. 

-骨肉相殘 Cốt nhục tương tàn : ngƣời thân thuộc trong gia đình hay 

dòng họ sát hại nhau. Ngƣời trong một nƣớc chem. giết nhau. 

-骨法 Cốt pháp : đặc trƣng về cốt tƣớng (ngƣời hoặc các động vật 

khác). Thể cách và tƣớng mạo. Bút lực và phép tắc (nói về thƣ họa 書畫

). Phiếm chỉ phong cách và bút pháp (thi văn). 

-骨關節 Cốt quan tiết : khớp xƣơng, cũng gọi là cốt tiết. 

-骨瘦如柴 Cốt sấu như sài : gầy gò nhƣ que củi. Hình dung gầy mòn 

hết sức. 

-骨相 Cốt tướng : vóc dáng diện mạo. 

-骨子 Cốt tử : phần chính yếu. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AA%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AA%A8
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9B%B8
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9B%B8
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-骨髓 Cốt tủy : chất mềm ở trong xƣơng. 

 

-搰搰 Cốt cốt : gắng sức, quần quật (chỉ dáng dùng sức nhiều). 

 

-蓇葖 Cốt đột : một loại quả trên cây, ở trong bẹ, khi chín thì bẹ nứt ra 

(Illicium verum).  

 

-鶻鳩 Cốt cưu : chim cốt cƣu, tục gọi là斑鳩 Ban cưu. Một loài chim 

cắt, tính hung ác.  

-鶻鳥 Cốt điểu : một loại chim bồ câu. 

-鶻葖 Cốt đột : hồ đồ, không suy tính. 

 

-榾柮 Cốt đốt : mẩu gỗ, vụn gỗ, dùng làm củi đốt. 

 

-蓇葖 Cốt đột : giống cây cỏ nào có quả nhƣ quả có bẹ chín thì nứt ra 

một bên. 

 

-餶飿 Cốt đột : tên một món ăn nấu bằng nhiều vị. 

 

-滑稽 Cốt kê : nói khôi hài. Cũng đọc là Hoạt kê 

-滑頭 Hoạt đầu : ngƣời lanh lợi giảo hoạt. 

-滑動 Hoạt động : trƣợt, lƣớt.  

 

-滑滑 Hoạt hoạt : suối nƣớc chảy vọt lên. 

-滑湣 Hoạt hôn : rối loạn, lộn xộn, lẫn lộn, hỗn loạn. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%93%87
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%93%87
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-滑稽 Hoạt kê : ngƣời miệng lƣỡi lanh lợi làm trò đùa. 

-滑脈 Hoạt mạch : mạch trong ngƣời chuyển động, không đứng yên một 

chỗ. 

 

 

-髆骨 Bác cốt : xƣơng bắp tay. 

-白骨 Bạch cốt : xƣơng trắng, chỉ xƣơng ngƣời chết. Phiếm chỉ ngƣời 

chết. Hột trái hoặc thân cây màu trắng. Hột trái hoặc thân cây màu trắng. 

-排骨 Bài cốt : xƣơng sƣờn. Gọi đùa ngƣời cao và gầy. 

-冰肌玉骨 Băng cơ ngọc cốt : Hình dung da dẻ dáng dấp trắng nuột 

mịn màng của ngƣời đẹp. Hình dung đóa hoa đẹp và chịu đƣợc lạnh. 

-暴骨 Bộc cốt : để lộ hài cốt, chết phơi xƣơng. Ý nói chết không đƣợc 

chôn cất. 

-筋骨 Cân cốt : gân và xƣơng. Cũng chỉ thân thể. Quan kiện, chỗ cốt 

yếu. Trong thƣ pháp chỉ cách cục và khí lực chữ viết. 

-枕骨 Chẩm cốt : xƣơng sau đầu (tiếng Pháp: Os occipital). 

-肢骨 Chi cốt : xƣơng ngón chân, xƣơng ngón tay. 

-蹠骨 Chích cốt : xƣơng bàn chân. 

-椎骨 Chuy cốt : đốt xƣơng nhỏ, gồm 24 cái, cấu thành cột xƣơng sống. 

-掌骨 Chưởng cốt : xƣơng bàn tay. 

-股骨 Cổ cốt : xƣơng đùi. 

-肌骨 Cơ cốt : da và xƣơng. 

-窮骨 Cùng cốt : tƣớng mạo nghèo khổ,  bần tiện. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B9%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B9%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%82%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%82%A1
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-面骨 Diện cốt : xƣơng mặt. 

-頭骨 Đầu cốt : xƣơng đầu, xƣơng sọ. Skull. 

-骶骨 Để cốt : xƣơng cùng. 

-骸骨 Hài cốt : bộ xƣơng ngƣời. 

-脅骨 Hiếp cốt : xƣơng sƣờn. 

-脛骨 Hĩnh cốt : xƣơng cẳng chân. 

-虎骨 Hổ cốt : xƣơng cọp,thƣờng ngƣời ta dung để nấu cao làm thuốc 

bồi bổ sức khỏe. 

- 胸骨 Hung cốt : xƣơng mỏ ác. 

-雞骨 Kê cốt : xƣơng gà. Chỉ sự gầy ốm. 

-髂骨 Khách cốt : xƣơng chậu (đai hông). 

-刻骨 Khắc cốt : chạm trổ vào xƣơng tủy, tỉ dụ thâm thiết khó quên. Tỉ 

dụ suy tƣ tìm tòi hết lòng hết sức. Hình dung hình pháp nghiêm khốc. 

-氣骨 Khí cốt : vẻ ngay thẳng cứng cỏi của con ngƣời. 

-枯骨 Khô cốt : xƣơng khô. Nắm xƣơng tàn của ngƣời chết. 

- 肩胛骨 Kiên giáp cốt : xƣơng bả vai. 

- 肋骨 Lặc cốt : xƣơng sƣờn. 

- 顱骨 Lâu cốt : xƣơng sọ. 

-梅骨 Mai cốt : cốt cách của hoa mai. 

-毛骨悚然 Mao cốt túng nhiên : cực kỳ kinh hãi. 

- 撓骨 Náo cốt : xƣơng quay. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AA%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AA%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%84%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%84%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%83%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%83%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AB%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AB%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%82%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%82%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AA%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%82%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%82%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A1%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A1%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%92%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%92%93
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-玉骨 Ngọc cốt : xƣơng ngọc, chỉ vóc dáng đẹp đẽ. 

-顏面骨 Nhan diện cốt : xƣơng mặt. 

-入骨 Nhập cốt : châm chích vào xƣơng. Vào tận xƣơng tủy, hình dung 

đạt tới cực điểm. 

-輭骨 Nhuyễn cốt : xƣơng mềm. 

-烏骨雞 Ô cốt kê : loài gà xƣơng đen, thịt đen, lông trắng, ăn hoặc hầm 

với các vị thuốc bắc mà ăn, rất bổ. 

-凡骨 Phàm cốt : bản chất dung tục, ngƣời dung tục. 

-粉骨碎身 Phân cốc toái thân : tan xƣơng nát mình, ý nói quên cả 

mạng sống để quyết tâm làm đƣợc việc. 

-腓骨 Phì cốt : xƣơng mác. 

-風骨 Phong cốt : dáng dấp bên ngoài. Cũng chỉ lòng dạ trong sạch, 

cứng cỏi. 

-富骨 Phú cốt : cái dáng dấp, cái tƣớng mạo của ngƣời giàu có. 

- 肱骨 Quăng cốt : xƣơng cánh tay. 

-歸骨 Quy cốt : đem xác ngƣời chết về chôn ở quê nhà. 

-權骨 Quyền cốt : xƣơng gò má. 

-瘦骨 Sấu cốt : vóc dáng gầy gò.  Vóc dáng thanh nhã.  

-臏骨 Tẫn cốt : xƣơng bánh chè. 

-手指骨 Thủ chỉ cốt : xƣơng ngón tay. 

- 脊柱骨 Tích trụ cốt : xƣơng cột sống. 
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-仙風道骨 Tiên phong đạo cốt : cốt cách dáng dấp của bậc tiên. 

Phẩm cách cao thƣợng, phong độ siêu việt phàm tục. 

-接骨 Tiếp cốt : ghép xƣơng, cách chữa xƣơng gãy. 

- 鎖骨 Tỏa cốt :  xƣơng đòn (quai xanh). 

-座骨 Tọa cốt : xƣơng mông ( để ngồi ). 

-腕骨 Uyển cốt : xƣơng cổ tay. 

-尺骨 Xích cốt :  xƣơng trụ. 

 

-姦滑 Gian hoạt : bề ngoài giả dối trơn tru nhƣng không thực. 

-銜之次骨 Hàm chi thứ cốt. Cứng cỏi. 

-次骨 Thứ cốt : khắc sâu vào. 

 

-回鶻 Hồi Cốt : tên một nƣớc ngày xƣa, thuộc vùng ngoại Mông Cổ 

bây giờ. Cũng viết là回紇 Hồi Hột. 

 

-光滑 Quang hoạt : trơn, nhẵn, mịn màng. Chu đáo, đâu vào đó, viên 

hoạt. 

 

 

 

古  CỔ  : cũ, xƣa, ngày xƣa, thời gian đã qua. Khác với thói tục 

ở đời. Không chạy theo thói đời. Họ ngƣời. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 
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1-沽 Cổ : ngƣời bán rƣợu. Cái lƣới. Hình phép. 

2-詁 Cổ : lấy lời bây giờ mà giải thích lời nói ngày xƣa. Lời giải thích 

chữ nghĩa. Cũng đọc là Hỗ. 

3-估 Cổ : đánh giá ƣớc tính. Một loại thuế chợ. Con bò đực. 

4-牯 Cổ : con trâu cái (theo tự điển Nguyễn Tôn Nhan) ;bò đực đã bị 

thiến. Cow, bull, ox. 

5-罟 Cổ : tên gọi chung các loại lƣới. Dùng lƣới bắt chim, săn thú, đánh 

cá. Lƣới tội, hình pháp. 

6-苦 Cổ : xấu xí, thấp kém. Vị đắng. Khốn khó, cay đắng.Cảnh huống 

khó chịu. 

7-鈷 Cổ : một nguyên tố thuộc hóa học, tên là Cobalt, ký hiệu là Co. 

8-臌 Cổ : bệnh trƣớng. 

9-堌 Cổ : đê ngăn nƣớc. Ở tỉnh Sơn Đông có một địa phƣơng mang tên 

Hoàng Cổ. 

10-皷 Cổ : cái trống, gảy đàn. 

 

Biến âm : 

 

-沽 Cô : mƣu lấy, mua chuộc. Sông Cô có cửa bể Đại Cô 大沽. 

-酤 Cô  : bán rƣợu. Rƣợu để cách đêm. Mua hay bán rƣợu. Rƣợu mua, 

cũng đọc là chữ cổ. 

-鴣 Cô  : chim Cô. 

-菇 Cô : một loại nấm. 

-蛄 Cô : con dế trũi. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%A7
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-咕 Cô : giận dữ muốn nói mà nói không ra. Nói năng không rõ ràng. 

Lải nhải nói mãi không thôi. Xem chữ cô nông ở dƣới. 

-姑 Cô : mẹ chồng. Chị em với bố cũng gọi là cô. Tiếng gọi chung của 

đàn bà con gái. Tục gọi con gái chƣa chồng là cô. Tiếng giúp lời, nghĩa 

là hẵng, hãy. Phụ nữ xuất gia tu hành gọi là cô, tỷ dụ : ni cô. Họ Cô. 

-沽 Cô : sông Cô. Bán. Mua. Vật xấu xí. Sơ lƣợc, sơ sài. 

-固 Cố : bền chắc, cứng bền. Cố chấp, không biến thông, cái gì cũng 

chấp nhất gọi là cố. Cố nhiên, nhời giúp tiếng. Bỉ lậu, hủ lậu . Yên định, 

yên ổn. Bốn bên đều bị chận lại. Họ ngƣời. 

-故 Cố : việc. Cũ. Cớ, nguyên nhân. Gốc, của mình vẫn có từ trƣớc. 

Chết. Cố tình. Cho nên, tiếng dùng nối theo nghĩa câu trên. Khiến ra nhƣ 

thế, nên nhƣ thế. Xƣa cũ. Tất phải, buộc phải thế. Vốn là, sự việc vố nhƣ 

thế. 

-痼 Cố : bệnh cố tật (bệnh lâu không chữa khỏi). 

-錮 Cố : hàn, dùng các thứ đồng thứ sắt hàn bịt các lỗ các khiếu đều gọi 

là cố. 

-堌 Cố : đê ngăn nƣớc, ở tỉnh Sơn Đông có đất tên là Hoàng Cố. 

-婟 Cố : sở thích không cắt đứt đƣợc, lòng yêu thích không dừng đƣợc. 

-鮕 Cố : ruột cá. Chá Hoàng Cố, cá hồng. 

 

Dị âm : 

 

-箇 Cá  : Cái, quả. Tiếng đếm. Tiếng dùng chỉ vào vật nào, ngƣời nào. 

Chữ trợ từ. 

-琚 Cƣ : một loại ngọc đẹp. Ngọc cƣ, thứ ngọc để đeo. 

-据 Cƣ : quẫn bách, lúng túng. Bệnh ở tay. 
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-裾 Cƣ : vạt áo. Một âm khác là Cứ : nghênh ngang. 

-椐 Cƣ : tên một loại cây dùng làm roi ngựa hay gậy, còn gọi là một tên 

là cây linh thọ 靈壽 gỗ dùng làm gậy chống. Một âm khác là Cử : gỗ 

dung để đóng thuyền, làm cầu, xây cất.  

-居 Cƣ : ngồi; ở; nơi ở. Chiếm. Tích chứa, cất chứa, trữ cất. Yên. Ngƣời 

đang sống. Họ ngƣời. Có một âm khác là Ký. 

-据 Cứ : dựa theo, căn cứ vào. Ngạo nghễ không khiêm nhƣợng. Cũng 

nhƣ chữ cứ 據 : nƣơng cậy, chứng cứ; cứ nhè; chiếm cứ. 

-裾 Cứ : ngông nghênh, xấc láo. Cùng nghĩa với chữ cứ 倨. Chiếm cứ, 

dùng nhƣ chữ cứ據 , xem chữ cứ 据 ở trên. 

-倨 Cứ : ngông láo, ngông nghênh. Không tôn trọng ngƣời trên. 

-踞 Cứ : ngồi dãi thẻ, ngƣời xƣa ngồi ở chiếu xoạc chân ra, ngồi xoạc 

chân chữ bát. Ngồi xổm lên 

-鋸 Cứ : cái cƣa. Cƣa rời vật ra. 

-苦 Khổ : vị đắng. Cảnh huống khó chịu đựng. Chịu đựng vất vả, cực 

nhọc. Thử thách, làm cho khốn khó. 

 

Từ   ghép : 

 

-古板 Cổ bản : không linh hoạt. Cổ lỗ, cũ rích, cố chấp, thủ cựu, không 

hợp thời. 

-古本 Cổ bổn : thƣ tịch thời xƣa, bổn sách xƣa. 

-古代 Cổ đại : đời xƣa. 

- 古道 Cổ đạo : đạo xƣa.  

javascript:animation('82e6');
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-古典 Cổ điển : sách vở xƣa. Quan điểm và phép tắc xƣa. 

-古董 Cổ đổng : đồ cổ.  

-古渡 Cổ độ : bến đò xƣa. 

-古董 Cổ đổng : đồ vật xƣa, đồ cổ. Tỉ dụ cố chấp, thủ cựu, không hợp 

thời. 

-古稀 Cổ hi : xƣa nay ít có. Chỉ bảy chục tuổi trở lên. 

-古學 Cổ học : cái học xƣa. 

-古畫 Cổ họa : tranh cổ. 

-古來 Cổ lai : từ xƣa đến nay.  

-古例 Cổ lệ : lệ xƣa, phép tắc xƣa. 

-古綠 Cổ lục : sách ghi chép chuyện đời xƣa. 

-古玩 Cổ ngoạn : đồ vật xƣa có vẻ đẹp để thƣởng thức. 

-古人 Cổ nhân : ngƣời đời xƣa. 

-古樸 Cổ phác : mộc mạc. 

-古風 Cổ phong : nếp sống tốt đẹp của ngƣời xƣa. Một loại thơ xƣa. 

-古怪 Cổ quái : kỳ quái, kỳ dị. Không nhƣ bình thƣờng. 

-古剎Cổ sát : chùa cổ. 

-古史 Cổ sử : sử sách xƣa. 

-古事 Cổ sự : chuyện xƣa cũ. 

-古體 Cổ thể : thể văn xƣa. 

-古體詩 Cổ thể thi : thơ cổ thể.  
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-古詩 Cổ thi : thơ đời xƣa. Bài thơ làm theo lối xƣa. 

-古樹 Cổ thụ : cây cổ thụ, cây đã sống lâu năm. 

-古昔 Cổ tích : đời xƣa, cổ thời, vãng tích. 

-古瓷 Cổ từ : đồ sứ cổ. 

-古文 Cổ văn : văn tự thời thƣợng cổ. 

-古物 Cổ vật : đồ cổ, vật cổ. 

 

-估計 Cổ kế : đánh giá xem một vật đáng giá bao nhiêu.  Suy đoán. 

-估價 Cổ giá : liệu tính, ƣớc lƣợng, đánh giá giá trị một vật nào đó, xem 

một vật đáng giá bao nhiêu. 

-估鋪 Cổ phố : hiệu bán quần áo cũ.  

-估衣 Cổ y : bán quần áo cũ.  

 

-鈷鉧 Cổ mẫu : bàn ủi, bàn là. 

 

-姑章 Cô chương : mẹ chồng. 

-姑公 Cô công : cha mẹ chồng. 

-姑母 Cô mẫu : chị hoặc em của cha. 

-姑妹 Cô muội : em gái của cha. 

-姑娘 Cô nương : con gái chƣa chồng. Cũng là tiếng gọi chi hay em 

của cha. 

-姑夫 Cô phu : tiếng gọi chồng của chị, hay  chồng em gái của cha. 
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-姑婿 Cô tế : dƣợng, chồng của cô. 

-姑息 Cô tức : mẹ chồng và nàng dâu. 

-姑息 Cô tức : núm náu, yêu không phải đạo gọi là cô tức. 

 

-沽名 Cô danh : mua danh, chuốc tiếng.  

-沽酒 Cô tửu : mua rƣợu. Rƣợu mua ở chợ. 

 

-咕噥 Cô nông : nói lẩm bẩm, nói thì thầm. 

 

-牯牛 Cổ ngưu : con trâu đực đã bị thiến. 

 

-故舊 Cố cựu : xƣa cũ, bạn cũ. 

-故都 Cố đô : kinh đô cũ.  

-故交 Cố giao : bạn cũ. 

-故鄉 Cố hương : ,quê cũ, làng của mình trƣớc (quê cha đất tổ). 

-故友 Cố hữu : bạn cũ. Ngƣời bạn đã chết. 

-故有 Cố hữu : vốn có từ trƣớc. 

-故老 Cố lão : nguyên lão, cựu thần. Ngƣời cao tuổi có nhiều kiến thức. 

Di lão. Bề tôi già cả thuộc triều vua trƣớc.  

-故里 Cố lý : làng xƣa, quê cũ, cố hƣơng. 

-故人 Cố nhân : ngƣời quen cũ.  

-故然 Cố nhiên : cho nên, nhân thử. Vốn nhƣ thế, tất nhiên. 
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-故犯 Cố phạm : cố ý phạm tội. Cố ý vi phạm. 

-故國 Cố quốc : xứ sở đất nƣớc mình trƣớc.  

-故殺 Cố sát : cố tình giết ngƣời, chủ ý giết ngƣời. 

-故事 Cố sự : việc cũ, chuyện cũ. Chuyện xƣa truyền lại, truyện kể, cựu 

sự, cựu nghiệp. Điển cố. Chuyện đã xảy ra. 

-故土 Cố thổ : đất cũ, quê cũ. 

-故知 Cố tri : bạn cũ, ngƣời quen biết cũ. 

-故園 Cố viên : vƣờn cũ, quê cũ, nhà cũ. 

 

-沽名 Cô danh : mua tên, mua thanh danh nhƣ ngƣời ta mua đồ vậy. 

-沽激 Cô kích : cố cƣỡng ép mình để mong cầu tên tuổi. 

-沽酒 Cô tửu : mua rƣợu, rƣợu mua. 

 

-居諸 Cư chư : thời gian, ngày tháng, chữ trong Kinh Thi. 

-居民 Cư dân : nhân dân cƣ trú ở một nơi nào đó. 

-居易 Cư dị : sống trong cảnh giản dị bình lặng. 

-居停 Cư đình : nơi ở tạm, nơi ngụ cƣ. 

-居奇 Cư kì : tích của đợi lúc đắt mới bán, tích trữ vật lạ đợi giá lên 

cao. 

-居閒 Cư nhàn : sống trong cảnh nhàn hã thảnh thơi. 

-居然 Cư nhiên : an nhiên tự tại. 

-居攝 Cư nhiếp : vua còn nhỏ, quần thần thay thế nắm quyền hành. 
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-居士 Cư sĩ : đàn ông ở nhà tu theo Phật pháp, giữ năm điều giới thanh 

tịnh gọi là cư sĩ, các nhà học giả ở ẩn không ra đời bôn tẩu cũng gọi là 

cư sĩ.  

-居心 Cư tâm : đặt lòng dạ vào, có ý định. 

-居積 Cư tích : tích chứa của cải. 

-居憂 Cư ưu : đang có tang. 

 

-固陰 Cố âm : giữa mùa đông, khí âm ngƣng kết chặt cứng. 

-固執 Cố chấp : giự khƣ khƣ ý kiến riêng, không biết biến thông. 

-固窮 Cố cùng : giữ vững ý chí trong lúc khốn cùng, tức sức mạnh tinh 

thần của bậc quân tử. 

-固也 Cố dã : cố nhiên thế vậy. 

-固有 Cố hữu : sẵn có. 

-固結 Cố kết : cột chặt, chặt chẽ. 

-固陋 Cố lậu : hẹp hòi hủ lậu. 

-固疾 Cố tật : bệnh kéo dài, tức thói xấu không thay đổi đƣợc. 

-固體 Cố thể : vật có hình trạng và thể tích nhất định: chất dắn (tiếng 

Pháp: corps solide). 

-固請 Cố thỉnh : cố xin. 

-固守 Cố thủ : giữ vững. 

-固辭 Cố từ : hết sức từ chối. 

 

-固請 Cố thỉnh : cố xin. 
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-固辭 Cố từ : nhất định từ chối, nhất định xin đi. 

-故人 Cố nhân : ngƣời quen cũ.  

-故事 Cố sự : việc cũ, chuyện cũ. 

-咕噥 Cô nông : nói dai (lải nhải). 

 

-婟嫪 Cố liệu : luyến tiếc, tiếc rẻ. 

 

-姑娘 Cô nương : chị hoặc em gái của cha. Cô gái, thiếu nữ.  Thƣờng 

chỉ con gái chƣa lấy chồng. 

-姑息 Cô tức : nuông chiều, dung túng. Cẩu thả, tạm bợ.  

 

-苦境 Khổ cảnh : tình cảnh khốn khó. 

-苦諫 Khổ gián : hết sức can ngăn. 

-苦勸 Khổ khuyến : hết lòng khuyên nhủ. 

-苦難 Khổ nan : gian nan khốn khổ.  

-苦瓜 Khổ qua : mƣớp đắng. 

-苦茶 Khổ trà : trà đắng. 

 

-博古 Bác cổ : thông hiểu rộng rãi về những sự việc thời xƣa. Đồ vật 

xƣa. Đồ cổ. 

-博古通今 Bác cổ thông kim : học vấn uyên bác, thông hiểu cổ 

kim. Hiểu hết đời xƣa, thông suốt đời nay, chỉ ngƣời học rộng hiểu 

nhiều. 
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-保古 Bảo cổ : giữ gìn di tích xƣa. Giữ lối xƣa, không chịu bỏ. Nhƣ 

Thủ cựu, Bảo thủ. 

-盤古 Bàn cổ : theo truyện thần thoại Trung Quốc, Bàn Cổ 盤古 là 

thủy tổ loài ngƣời. 

-不古 Bất cổ : 

. 

-高古 Cao cổ : cao thƣợng nhƣ thời xƣa, v.v. 

-近古 Cận cổ : thời kỳ cách ngày nay không nhiều năm lắm. Sử Tầu  

gọi thời kỳ từ nhà Tống đến 19 thế kỷ sau là cận cổ 近古. Sử Tây 

phƣơng gọi cận cổ là thời kỳ sau thời Trung cổ, tức là sau khi phát hiện 

Mỹ Châu đến cuộc cách mạng Pháp. 

-震古鑠今 Chấn cổ thước kim : vang động thời xƣa, chói lọi đời nay. 

Hình dung sự nghiệp hoặc công tích to lớn, vĩ đại. Cũng viết  震古爍今. 

-終古 Chung cổ : lâu dài, trƣờng cửu. Mãi mãi, vĩnh hằng. Họ Chung 

Cổ. 

-弔古 Điếu cổ : thăm viếng di tích thời xƣa để lại. 

-懷古 Hoài cổ : tiếc nhớ cái xƣa cũ. 

-稽古 Kê cổ : nghiên cứu văn hoá học thuật ngày xƣa. 

-考古 Khảo cổ : tìm tòi nghiên cứu về các đồ vật thời xƣa để hiểu nền 

văn hoá xƣa. 

-今古 Kim cổ : thời nay và thời xƣa. Từ xƣa tới nay. Quá khứ, đã qua. 

Cũng mƣợn chỉ việc đời tiêu mất. 

-泥古 Nệ cổ : gò bó theo xƣa, không chịu đổi mới. 

-擬古 Nghĩ cổ : bắt chƣớc, noi theo ngƣời xƣa, lối xƣa. 
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-仿古 Phỏng cổ : đồ vật hoặc văn tự mô phỏng theo lối xƣa. Cũng đọc 

là Phảng cổ. 

-訪古 Phỏng cổ : tìm tòi cổ tích. 

-復古 Phục cổ : trở lại đời xƣa. Theo xƣa 

-師古 Sư cổ : bắt chƣớc học theo ngƣời xƣa. 

-作古 Tác cổ : làm ra ngƣời thiên cổ. Uyển từ để nói là chết. Không 

theo quy tắc có sẵn, tự làm ra thể lệ mới. 

-藏古 Tàng cổ : cất chứa di tích xƣa. 

-太古 Thái cổ : thời thƣợng cổ, thời rất xa xƣa.  

-千古 Thiên cổ : nghìn xƣa, rất lâu đời. Chỉ ngƣời đã chết.  

-上古 Thượng cổ : đời rất xa xƣa.  

-從古 Tòng cổ : theo xƣa. 

-最古 Tối cổ : tất xƣa, lâu đời. 

-存古 Tồn cổ : gìn giữ những dấu vết xƣa. 

-中古 Trung cổ : thời kì sau thời thƣợng cổ, trƣớc thời cận đại. Cũ, xƣa 

rồi. 

-萬古 Vạn cổ : muôn đời xƣa. Xƣa lắm . Muôn đời, đời nào cũng vậy. 

-往古 Vãng cổ : cũ rồi, đã qua rồi. Chỉ đời xƣa. 

-望古 Vọng cổ : ngóng nhìn về đời xƣa. Yêu mến cái cũ. 

 

-低估 Đê cổ : đánh giá thấp. 

-捏估 Niết cổ : môi giới, làm trung gian. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%8E
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-鵓鴣 Bột cô : chim thuộc loài bồ câu, lúc trời sắp mƣa hoặc vừa tạnh 

thƣờng kêu cô cô. 

-鷓鴣 Chá cô : chim đa đa, thuộc loại bồ câu (lat. Francolinus 

pintadeanus), mình nó to nhƣ chim cƣu 鳩, đỉnh đầu màu tía, lƣng xám 

tro, mỏ đỏ, bụng vàng, chân đỏ thẫm, đậu thành đàn trên đất, làm tổ 

trong hang hốc đất. 

 

-公姑 Công cô : cha mẹ chồng. 

-舅姑 Cữu cô : . 

-道姑 Đạo cô : ngƣời phụ nữ xuất gia tu hành. 

-黃姑 Hoàng cô : tên khác của sao Khiên Ngƣu 牽牛. 

-外姑 Ngoại cô : mẹ vợ. 

-尼姑 Ni cô : ngƣời phụ nữ xuất gia tu hành theo Phật giáo. 

 

-鞏固 Củng cố : bền vững, chắc chắn. Làm cho bền vững chắc chắn. 

-堅固 Kiên cố : bền vững. 

-牢固 Lao cố : bền chắc. 

-頑固 Ngoan cố : ƣơng ngạnh, ngu ƣơng.  

-穩固 Ổn cố : ổn định. 

 

-病故 Bệnh cố : chết vì bệnh. 

-變故 Biến cố : sửa đổi khí chất có từ trƣớc. Sự việc xảy ra thình lình 

gây ra thay đổi lớn lao, tai họa bất ngờ. 
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-舊故 Cựu cố : bạn bè giao vãng từ lâu. Chuyện cũ, vãng sự. Ngƣời cũ, 

ngƣời già. 

-以故 Dĩ cố : cho nên, sở dĩ. 

-多故 Đa cố : lắm việc. 

-大故 Đại cố : việc lớn. 

-有故 Hữu cố : có cớ. 

-事故 Sự cố : sự tình, vấn đề. Nguyên nhân, duyên cố. 

-世故 Thế cố : sinh kế. Sự tình trên đời. Ý nói biết xử sự khôn ngoan 

lịch duyệt. 

-無故 Vô cố : không có cớ. 

 

-禁錮 Cấm cố : cấm làm quan hoặc tham dự hoạt động chính trị. Giam 

lại, nhốt lại. Hạn chế, gò bó. 

 

-甘苦 Cam khổ : vị ngọt và vị đắng.  Khốn khổ, gian khổ. Tỉ dụ hoàn 

cảnh tốt đẹp và hoàn cảnh gian khổ.  

-勤苦 Cần khổ : siêng năng khổ sở.  

-極苦 Cực khổ : cực kỳ khổ sở.  

-艱苦 Gian khổ : gian nan khốn khổ. 

-刻苦 Khắc khổ : nhẫn nại chịu khó. Khó khăn tằn tiện (đời sống). 

Khúc mắc, trúc trắc (thơ văn).  

-困苦 Khốn khổ : nghèo khốn, cực khổ. 

-苦難 Khổ nan : gian nan khốn khổ. 
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-勞苦 Lao khổ : siêng năng khổ cực. Cực nhọc vất vả. 

-五苦 Ngũ khổ : thuật ngữ Phật giáo, thƣờng chỉ năm cái khổ: (1) sanh 

lão bệnh tử, (2) ái biệt li (3) oán tăng hội, (4) cầu bất đắc, (5) ngũ âm 

thịnh. 

-冤苦 Oan khổ : oan khuất thống khổ. 

-挖苦 Oạt khổ : mỉa mai, châm chọc. 

-辛苦 Tân khổ : vị cay và vị đắng. Cùng khổ, khốn ách. Nhọc nhằn, lao 

khổ. Cay chua buồn khổ. Chỉ thân thể thống khổ khó chịu. Sáo ngữ dùng 

để ủy lạo, hỏi han. 

-痛苦 Thống khổ : thân thể hoặc tinh thần cảm thấy khổ sở. Sự việc 

làm cho thân thể hoặc tinh thần cảm thấy cực kì khó chịu đựng đƣợc. 

Đau đớn khổ sở. 
 

-功沽 Công cô : tốt xấu, tinh thô, ƣu liệt. 

-屠沽 Đồ cổ : kẻ bán thịt bán rƣợu. 

 

-禁錮 Cấm cố : giam cấm, các triều thần có tội phải cấm chỉ sự tự do 

hành động, vĩnh viễn không đƣợc dùng nữa gọi là cấm cố. 

 

-蟪蛄 Huệ cô : một loại ve sầu nhỏ. 

-螻蛄 Lâu cô : dế nhũi, một thứ côn trùng ở lỗ làm hại lúa và nho. 

 

-香菇 Hương cô : nấm hƣơng (Lentinus edodes). 

 

-拮据 Kiết cư : lao khổ, nhọc nhằn. Quẫn bách, khó khăn, khốn đốn. 

Cũng đọc là Cát cƣ. 
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飢   CƠ  : đói. Họ Cơ. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 
 

1-饑 Cơ : năm mất mùa, đói cơm, mất mùa lúa gọi là cơ. Đói, cùng 

nghĩa với chữ cơ 飢. Có khi đọc là chữ ky. 

 

Dị âm : 

 

-飲 Ẩm : uống, cho uống; ngậm nuốt. Nƣớc để uống hay vật gì uống 

đƣợc. Đồ uống, nhƣ rƣợu, tƣơng gọi là ẩm. Mất, chìm mất, ngập mất. 

-餺 Bác : tên một loại bánh bột. 

-飽 Bão : no, ăn no. Đầy đủ. Nói rộng ra phàm sự gì đƣợc thỏa thích 

đều gọi là bão. 

-餅 Bính : bánh, gọi chung các loại bánh. Vật có hình tròn và dẹp.Tục 

dùng nhƣ chữ bính 餠. 

-餔 Bô : bữa cơm quá trƣa, bữa cơm ăn vào giờ Thân (khoảng từ 3 giờ 

đến 5 giờ chiều). 

-餔 Bố : cho ngƣời ăn. 

-餔 Bộ : mồi nhử ngon ngọt. 

-餑 Bột : bánh bột; bọt nổi lên trên mặt nƣớc trà. Hƣng khởi lên. Dùng 

nhƣ nghĩa chữ bột 浡. 

-餻 Cao : bánh ngọt, cũng viết bằng chữ cao 糕. 
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-饉 Cận : mất mùa rau, đói rau. Tình huống rau không chin. 

-饘 Chiên : cháo đặc. 

-餟 Chuế : vẩy rƣợu xuống đất sau khi tế lễ. 

-饑 Cơ : mất mùa lúa gạo, đói. 

 

Từ    ghép : 

 

-飢寒 Cơ hàn : đói rét. Tỉ dụ nghèo khốn thiếu ăn thiếu mặc. 

-飢渴 Cơ khát : đói khát. 

-飢餓 Cơ ngạ : đói bụng. 

-飽學 Bão học : học rộng. 

-饑飽 Cơ bão : đói và no. Nghĩa bóng: Đời sống khốn khổ hoặc ấm no. 

-饑饉 Cơ cận : năm mất mùa đói khổ. 

-饑荒 Cơ hoang : mất mùa đói kém. 

-饑驅 Cơ khu : bị cái đói bức bách, chạy vạy vì nghèo đói. 

-饑溺 Cơ nịch : nhân dân đói khổ quá lắm. 

-饑年 Cơ niên : năm mất mùa, thu hoạch kém. 

 

-餺飩 Bác đồn :  bánh nƣớc canh. 

-餺飥 Bác thác : bánh nƣớc canh, bánh canh sợi mì. 

-餔時 Bô thì : giờ Thân.  

-餔子 Bô tử : thức ăn sền sệt của trẻ con.  
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-餑餑 Bột bột : tiếng ngƣời phƣơng Bắc nƣớc Tầu gọi bánh.  

 

-蒸餅 Chưng bính : bánh bột hấp. 

-月餅 Nguyệt bính : bánh trung thu. 

-柿餅 Thị bính : hồng khô. 

-鐵餅 Thiết bính : đĩa sắt (để ném). 

-煎餅 Tiên bính : bánh bột nƣớng. 

 

-充飢 Sung cơ : ăn cho qua cơn đói. 

 

 

句     CÚ  : xem chữ câu句 ở phần trên.  

 

 

共 CUNG  : cung cấp, cùng, chung, cả thảy, tổng cộng. Kính, 

cũng nhƣ chữ cung 恭. Ðầy đủ. Phép tắc, luật định. Tên một nƣớc thời 

cổ, nay thuộc tình Cam Túc. Họ Cung. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-供 Cung  : bầy, đặt. Sắp đặt, cung cấp,bày biện, trần thiết. Đƣa tới, 

đem cho. Nuôi nấng. Nói thật về mình.  Vâng. Lời cung. tra hỏi kẻ khác, 

kẻ khác xƣng hết sự mình gọi là cung. 

2-恭 Cung  : cung kính, nghiêm túc, kính cẩn, vâng lệnh. Sự kính đã tỏ 

lộ ra ngoài gọi là cung. Nghiêm trang kính cẩn. Họ Cung. 
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3-龔 Cung : kính. Cho. Nghiêm cẩn, cung kính. Cùng nghĩa với chữ 

cung 恭. Cung cấp. Họ Cung. 

4-龔 Cung : cung kính. 

5-栱 Cung : cái bè lớn. 

6-舼 Cung : thuyền nhỏ. 

7-蛬 Cung : một tên chỉ con dế. 

 

Biến âm : 

 

-共 Cộng : cộng, tính gộp cả các món lại làm một gọi là cộng. 

-共 Củng : hƣớng về, chầu về, quay chầu về. 

-拱 Củng : cong tay, chắp tay, chắp tay tỏ ý cung kính gọi là củng. 

Chét, hai bàn tay vùng lại với nhau gọi là củng. Vùng quanh, nhiễu 

quanh, vây quanh. Cầm nắm. Một vòng tay. Viên ngọc lớn, vốn viết 

bằng chữ củng 珙. 

-栱 Củng  : trụ ngắn trên xà nhà; cái cọc gỗ lớn để cột trâu. 

-珙 Củng : viên ngọc bích lớn. Tên một huyện, huyện Củng, thuộc tỉnh 

Tứ Xuyên. 

-蛬 Củng : tên gọi khác của con dế. 

-輁 Củng : chắp tay.dùng nhƣ chữ 拱. 

 

Từ   ghép : 
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-共張 Cung trương : bầy đặt đủ hết mọi cái, thƣờng dùng nhƣ chữ 供

帳 Cung trướng hay供張 Cung trương . 

 

 

-供給 Cung cấp : cấp, cho, đem tới cho dùng. 

-供求 Cung cầu : sự đƣa tới cho dùng và sự cần dùng. 

-供招 Cung chiêu  : khai hết và nhận tội. 

-供職 Cung chức : vâng giữ chức việc mình. 

-供用 Cung dụng : đƣa cho mà dùng. 

-供養 Cung dưỡng : đem tới để nuôi dƣỡng. 

-供頓 Cung đốn : dâng biếu. Khoản đãi đầy đủ. 

-供獻 Cung hiến : dâng biếu. 

-供開 Cung khai : nói rõ hết về việc mình đã làm. 

-供認 Cung nhận : khai nhận. 

-供需 Cung nhu : đem tới những thứ cần có. 

-供應 Cung Phật : cúng Phật. 

-供奉 Cung phụng : dâng biếu. Còn hiểu là nuôi nấng thật đầy đủ. 

Khoản đãi thật hậu hỹ. 

-供事 Cung sự : phụng sự, hầu hạ. 

-供狀 Cung trạng : cung khai,trình ra tờ cung khai. Phiếm chỉ văn tự 

bày tỏ sự thật. 

-供述 Cung thuật  : kể ra, kê khai. 
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-供陳 Cung trần : cùng nghĩa nhƣ cung thuật ngay trên. 

-供帳 Cung trướng : bỏ màn sẵn cho ngƣời ngủ. 

-供應 Cung ứng : cấp cho.  

-供出 Cung xuất : khai ra. 

-供稱 Cung xưng : trả lời thẩm vấn. Lời kể, trần thuật. 

 

-恭謹 Cung cẩn : thận trọng kính cẩn. 

-恭祝 Cung chúc : kính cẩn nói điều lành. 

-恭惟 Cung duy : kính cẩn suy tƣ. 

-恭賀 Cung hạ : kính mừng. 

-恭喜 Cung hỷ : kính mừng. Chúc mừng. 

-恭謙 Cung khiêm : kính cẩn nhún nhƣờng. Cũng nói là khiêm cung. 

-恭虔 Cung kiền : nghiêm trang kính trọng. 

-恭敬 Cung kính : kính trọng (lễ phép đối với tôn trƣởng hoặc tân 

khách). Kính cẩn. 

-恭己 Cung kỷ : tự thân cung kính. 

-恭人 Cung nhân : ngƣời ôn hòa. Tƣớc phong cho vợ quan lớn. 

-恭請 Cung thỉnh : kính mời. Kính xin. 

-恭順 Cung thuận : ngoan ngoãn, dễ bảo. 

-恭丞 Cung thừa : kính cẩn vâng lời. 
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-共同 Cộng đồng : cùng chung. 

-共和 Cộng hòa : nƣớc nào do dân cùng công cử quan lên để trị nƣớc. 

Chính quyền quốc gia nằm ở toàn thể nhân dân. 

-共計 Công kế : tính gồm cả. 

-共鳴 Cộng minh : cùng kêu. 

-共産 Cộng sản : chủ nghĩa chính trị, trong đó quyền tƣ hữu bị chối bỏ, 

mọi tài sản đều thuộc quốc gia, và toàn dân chỉ có giai cấp duy nhất là 

giai cấp vô sản lao động. 

-共生 Cộng sinh : hai loại sinh vật cùng sống dựa vào nhau. 

-共事 Cộng sự : làm việc hung hoặc cùng làm một công việc. 

-共作 Cộng tác : chung nhau làm việc. 

-共識 Cộng thức : quan niệm, ý tƣởng nhƣ nhau. 

-共存 Cộng tồn : cùng tồn tại hoặc cùng sinh tồn với nhau. 

 

-珙碧 Củng bích : viên ngọc bích cực lớn. 

 

-拱極 Củng cực : hƣớng về sao Bắc cực. Chỉ trăm quan chầu hƣớng về 

vua. 

-拱辰 Củng thần : hƣớng về. 

-拱手 Củng thủ : chắp tay. 

 

-輁軸 Củng trục : cái đồ kê áo quan, có bánh xe để đẩy đi. 
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-斗栱 Ðẩu củng: cái trụ ngắn trên xà. 

 

-招供 Chiêu cung : thừa nhận tội trạng. 

-口供 Khẩu cung : lời khai. 

-反供 Phản cung : lời khai lật trái lại những điều đã cung khai trƣớc. 

-翻供 Phiên cung : lật ngƣợc lời khai, phản cung. 

-親供 Thân cung : lời cung. Tự xƣng hết sự mình v.v. 

 

-不恭 Bất cung : bất kinh, không tôn trọng. 

-打恭作揖 Đả cung tác ấp :  chắp tay vái chào. 

-謙恭 Khiêm cung : nhún mình trƣớc ngƣời khác và tỏ ra kính trọng 

ngƣời khác, đó là đức độ của bậc quân tử. 

-謙恭有禮 Khiêm cung hữu lễ : kính cẩn lễ phép. 

-溫恭 Ôn cung : chỉ tính tình êm đềm và cử chỉ thận trọng. 

-扶恭 Phủ cung : sông Phù Cung ,ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, còn 

gọi là sông Trá 溠. 

-洗耳恭聽 Tẩy nhĩ cung thính :  rửa tai để kính cẩn lắng nghe. 

-出小恭 Xuất tiểu cung : tiểu tiện.  

 

 

  弓  CUNG :  cái cung : dung để bắn mũi tên đi. Số đo đất, 

năm尺 xích (thƣớc) là một cung, tức là một bộ, 360 bộ là một 
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dặm. Cong, vật gì hình cong nhƣ cái cung đều gọi là cung. Cái 

càng trên mui xe đời cổ. Họ Cung 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-躬 Cung : bản thân mình. Thân làm. Tự mình làm, đích than. Cúi 

mình xuống. Cha mẹ. Cung kính. 

2-匑 Cung : dáng kính cẩn. Vái, chào. 

 

Biến âm : 

 

-窮 Cùng : cuối hết, cùng cực, cái gì đến thế là hết nƣớc đều gọi là 

cùng. Dừng lại. Nghiên cứu đến chỗ cùng tận. Cùng khốn, gian khổ. 

Nghèo nàn. 

-藭 Cùng : tên một loại cỏ, thuộc loại xuyên khung, tên là 芎藭 Khung 

cùng (ligusticum chuanxiong hort), lá giống lá rau cần nƣớc, củ dùng làm thuốc, 

mọc ở đất Thục (Tứ Xuyên 四川) nên còn gọi là Xuyên khung 川芎. 

 

Dị âm : 

 

-弝 Bá : chỗ tay nắm ở cây cung, cũng viết là bả 把. 

-弸 Bằng : tràn đầy, dây cung. Cây cung cứng mạnh. Đầy đủ sung mãn. 

-弼 Bật : khí cụ dùng để chỉnh cây cung cho ngay ngắn. Giúp đỡ. Tên 

chức quan thời cổ. 

-弻 Bật : lấy cho ngay, khí cụ để sửa cho cây cung đƣợc ngay thẳng. 

nghĩa nhƣ chữ bật 弼 
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-彀 Cấu : Cái đích cung. Giƣơng cung, giƣơng nỏ. Cái vòng, cạm bẫy. 

Đầy đủ, sung túc. 

-粥 Chúc : cháo. Một âm là Dục : bán. 

-鬻 Chúc : nguyên là chữ chúc 粥 cháo. 

-彊 Cƣờng : cái cung cứng; không mềm mỏng. Họ Cƣờng. Một âm là 

Cƣỡng : ép buộc; và một âm là Cƣơng nhƣ chữ cƣơng 疆 ở dƣới. 

-疆 Cƣơng : ranh giới, cảnh giới. Vạch rõ bờ cõi, làm rõ ranh giới. 

-弶 Cƣơng : cái bẫy dùng để bắt chim hay chuột. Đặt bẫy. 

-强 Cƣờng : mạnh, cũng nhƣ chữ cường 疆. Con mọt thóc gạo mầu đen. 

Mạnh mẽ. Có sức mạnh. Có thừa. Hơn. Tục dùng nhƣ chữ cường 強. 

-強 Cƣờng : Con mọt đen nhỏ trong gạo. Dƣ thừa, hơn, có hơn. Họ 

ngƣời. 

-鏹 Cƣờng : dây xâu tiền Phiếm chỉ tiền.  

-糨 Cƣỡng : sánh, đặc, quánh. 

-強 Cƣỡng : miễn cƣỡng, ép buộc, khuyên răn 

-彊 Cƣỡng : gắng gƣợng. 

-襁 Cƣỡng : cái địu con trẻ ở sau lƣng. 

-繈 Cƣỡng  : quan tiền. Cái địu, buộc ở sau lƣng để đèo trẻ con. Sợi dây 

để xâu tiền thời cổ xƣa. 

-鏹 Cƣỡng : quan tiền. Cùng nghĩa với chữ cưỡng 繈. 

-强 Cƣỡng : chống lại, không chịu tuân phục. Gắng sức. Cố dùng sức 

mà làm cho bằng đƣợc. Gò bó, không tự nhiên, gƣợng ép. 
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-彈 Đàn : dây cung dãn ra, dùng cung bắn đạn ra. Đánh, đập. Gẩy, 

búng. Hạch hỏi. Co dãn. Trách điều lỗi. 

-彈 Đạn : một hòn, một viên tròn; viên đạn, cung bắn ra viên đạn. Một 

âm khác là Đàn : bắn. 

-弧 Hồ : cung bằng gỗ. Tên ngôi sao. Dữ dằn. Danh từ toán học, chỉ góc 

cong. Hình vòng cung. 

-弦 Huyền : dây cung. Dùng dây tơ căng trên các loại đàn. Trăng 

khuyết, trong tháng lúc mặt trăng mới có hình nhƣ cây cung. Huyền là 

tên gọi của nửa mặt trăng nhƣ cái cung giƣơng lên. Danh từ toán học, 

cạnh huyền là cạnh đối diện với góc vuông trong tam giác vuông; một 

cung, chỉ một đoạn của đƣờng tròn. Tên nƣớc ổ đời Chu, đến thời Xuân 

Thu bị nƣớc Sở diệt, nay ở tây-nam tỉnh Hà Nam có Huyền thành là di 

tích của nƣớc ấy. Họ Huyền. 

 

Từ   ghép : 

 

-弓裘 Cung cừu : con nối đƣợc nghiệp cha. 

-弓冶 Cung dã : sự nghiệp do cha truyền cho con. 

-弓鞋 Cung hài : chiếc hài cong dùng cho phụ nữ bó chân thời cổ. 

-弓形 Cung hình : cong nhƣ hình vòng cung. Hình vòm. 

-弓弦 Cung huyền : dây cung. 

-弓月 Cung nguyệt : tên một bộ lạc Đột Quyết. 

-弓人 Cung nhân : ngƣời thợ chế tạo cung. 

-弓兒 Cung nhi : cái cần bật bong. 
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-弓弩 Cung nỗ : cung và nỏ. Cũng chỉ thuật bắn. Sử dụng cung nỏ, ý 

nói tập bắn. 

-弓矢 Cung thỉ : cung và tên. Mƣợn chỉ võ nghệ. 

-弓手 Cung thủ : ngƣời có tài bắn cung ; ngƣời đo đất. 

-弓箭 Cung tiễn : cung tên. 

-弓子 Cung tử : cái cung. Vật hình cánh cung 

-弓衣 Cung y : cái túi đựng cung. 

-弓腰 Cung yêu : lƣng cong. 

 

-彀騎 Cấu kỵ : quân lính cƣỡi ngựa cầm cung nỏ. 

-彀率 Cấu suất : độ giƣơng cung. 

-彀中 Cấu trung : cái đích để tên bắn trúng. 

 

-粥粥 Chúc chúc : nhút nhát, rụt rè, tả cái dáng hèn yếu.  

 

-躬耕 Cung canh : tự thân trồng trọt. Thời cổ, thiên tử tự mình làm 

ruộng, để khuyến khích việc nhà nông. 

-躬行 Cung hành : chính mình ra tay làm. 

-躬桑 Cung tang : ngày xƣa, hoàng hậu cung phi tự mình hái dâu gai để 

khuyến khích việc làm dâu tằm. 

 

-窮迫 Cùng bách : khốn cùng quẫn bách. 

-窮竟 Cùng cánh : truy cứu triệt để. Nghiên cứu sâu xa, thâm nhập 

nghiên cứu.  
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-窮谷 Cùng cốc : hốc núi sâu xa. Chỉ nơi xa xôi vắng vẻ. 

-窮骨 Cùng cốt : tƣớng mạo nghèo khổ bần tiện. 

-窮居 Cùng cư : ở nơi thật xa, ở ẩn. Ở vào cảnh nghèo. 

-窮極 Cùng cực : tới chỗ tận cùng. Rất nghèo khổ. 

-窮究 Cùng cứu : thâm nhập, giùi mài, nghiên cứu.  

-窮九 Cùng cửu : tìm hiểu xem xét tới cỗi rễ. Lễ đƣa tiễn cái nghèo ở 

Trung Hoa, vào ngày 29 tháng Giêng, âm lịch. 

-窮民 Cùng dân : kẻ nghèo khổ; những ngƣời dân trôi nổi không nơi 

nƣơng nhờ. 

-窮閻 Cùng diêm : nơi làng xóm xa xôi hẻo lánh. 

-窮鳥入懷 Cùng điểu nhập hoài : con chim tới bƣớc cùng thì cũng 

bay vào lòng ngƣời. Ý nói tới bƣớc khốn cùng thì cũng phải nhờ cậy 

ngƣời khác. 

-窮途 Cùng đồ : bƣớc đƣờng cùng, không xoay trở gì đƣợc nữa. 

-窮丁 Cùng đinh : ngƣời bần hàn; cùng nghĩa nhƣ cùng dân ở ngay 

trên. 

-窮寇勿追 Cùng khấu vật truy : giặc tới đƣờng cùng thì chớ nên đuổi 

theo. Ý nói đừng dồn ngƣời khác tới bƣớc đƣờng cùng, chỉ có hại lại cho 

mình. 

-窮苦 Cùng khổ : nghèo nàn đau khổ. 

-窮困 Cùng khốn : không còn xoay trở gì đƣợc nữa. 

-窮竭 Cùng kiệt : hết sạch, không còn gì. 

-窮奇 Cùng kỳ : kẻ xấu xa, kẻ ác. 
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-窮臘 Cùng lạp : cuối năm, gần hết năm. 

-窮里 Cùng lý : làng xóm vắng vẻ hoang tàn, nơi làng xóm xa xôi hẻo 

lánh. 

-窮忙 Cùng mang : nghèo khổ, suốt ngày bận rộn kiếm ăn. 

-窮日 Cùng nhật : hết một ngày, hết ngày. Ngày Quý Hợi (cuối can, 

cuối chi) theo âm lịch. 

- 窮乏 Cùng phạp : nghèo nàn túng thiếu. 

-窮髮 Cùng phát : đất phƣơng Bắc xa xôi không có cây cỏ. 

-窮窘 Cùng quẫn : nghèo khổ quá, hoặc ở bƣớc đƣờng cùng, rối loạn 

không biết tính sao. 

-窮鬼 Cùng quỷ : con ma nghèo khổ, làm cho ngƣời ta nghèo khổ. 

-窮盡 Cùng tận : chỗ cuối cùng. Hết sạch không còn gì. 

-窮僻 Cùng tịch : xa xôi hẻo lánh. 

-窮泉 Cùng tuyền : chỉ cõi chết, cũng nhƣ hoàng tuyền. 

-窮子 Cùng tử : kẻ nghèo khổ bần tiện. Lời chửi mắng. Có nghĩa nhƣ 

“đồ khốn nạn”. Cũng nói là Cùng tiểu tử. 

-窮相 Cùng tướng : nghĩa nhƣ cùng cốt . 

-窮醋大 Cùng thố đại : chỉ kẻ sĩ hàn vi, học trò nghèo. 

-窮通 Cùng thông : lúc tận cùng và lúc thông suốt. Chỉ cảnh giàu 

nghèo, vui buồn sƣớng khổ ở đời. 

-窮鼠齧貍 Cùng thử niết ly : con chuột ở bƣớc đƣờng cùng thì cũng 

cắn lại con cáo. Ý nói kẻ cùng đƣờng dám làm liều. 
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-疆界 Cương giới : bờ cõi đất nƣớc. Giới hạn. 

-疆埸 Cương dịch : quốc giới, biên cảnh. 

-疆吏 Cương lại : viên quan coi giữ biên giới 

-疆理 Cương lý : sửa sang đất ruộng và vạch ranh giới đất đai. 

-疆土 Cương thổ : đất bên trong cƣơng giới một nƣớc. 

-疆場 Cương trường : ranh giới, giới hạn. 

-疆域 Cương vực : tanh giới một ngƣớc. 

 

-強半 Cường bán : hơn một nửa, quá nửa. 

-強暴 Cường bạo : mạnh mẽ hung tợn. 

-強誌 Cường chí : nhớ lâu, nhớ dai. Ý chí mạnh. 

-強大 Cường đại : to lớn, mạnh mẽ. 

 

-強姦 Cường gian : dùng sức mạnh hay thủ đoạn ép ngƣời cùng gian 

dâm. 

-強諫 Cường gián : van gián, biện luận mạnh mẽ. 

-強項 Cường hạng : ngƣời có tính thẳng cứng, không chịu cúi đầu dƣới 

ngƣời. 

-強盜 Cường đạo : dùng sức mạnh cƣớp tiền ngƣời khác. 

-強度 Cường độ : cái mức ghi nhận sức mạnh (intensite1, intensity). 

-強項 Cường hạng : cứng cổ bƣớng bỉnh. 

-強記 Cường ký : trí nhớ mạnh mẽ, nhớ lâu. 
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-強鄰 Cường lân : nƣớc láng giềng mạnh. 

-強飯 Cường phạn : ăn một cách miễn cƣỡng. 

-強權 Cường quyền : cái thế lực mạnh mẽ chế ngự đƣợc ngƣời khác. 

-強國 Cường quốc : nƣớc mạnh.  

-強壯 Cường tráng : khỏe mạnh, có sức lực. 

-強酸 Cường toan : chất chua mạnh, tức chất acide. 

-強宗 Cường tông : dòng họ lớn, gia tộc lớn. 

-強詞 Cường từ : biện luận một cách vô lý, cường từ đoạt lý : cãi vô lý 

để quyết dành lấy lẽ phải. 

-強死 Cường tử : ép chết, tức bị giết. 

 

-彊志 Cường chí : nhớ dai, nhớ lâu. 

-彊對 Cường đối : đối kháng, chống lại kẻ địch mạnh. 

-彊家 Cường gia : nhà có thế lực mạnh. 

-彊記 Cường ký : mạnh mẽ về ghi nhớ, nhớ dai, nhớ lâu. 

-彊粱 Cường lương : mạnh mẽ, dữ dội. 

-彊顏 Cường nhan : mặt dầy không biết thẹn. 

 

-強迫 Cưỡng bách : dùng sức mạnh ép buộc ngƣời khác. Có tính cách 

bắt buộc. 

-強辯 Cưỡng biện : gắng gƣợng cãi lý, trong khi đã đuối lý. 

-強制 Cưỡng chế : có nghĩa nhƣ cưỡng bách. 
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-強淫 Cưỡng dâm : dùng sức mạnh hay quyền lực mà làm thỏa mãn 

ham muốn xác thịt. 

-強姦 Cưỡng gian : cùng nghĩa nhƣ cưỡng dâm. 

-強行 Cưỡng hành : gắng gƣợng mà làm. 

-強脅 Cưỡng hiếp : dùng sức mạnh mà ép buộc. Cùng nghĩa nhƣ cưỡng 

dâm và cưỡng gian. 

-強死 Cưỡng tử : chết một cách gƣợng ép, không do tự ý muốn, ý nói 

bị giết chết. 

 

-弧度 Hồ độ : độ cung (radian). 

-弧形 Hồ hình : hình vòng cung. 

-弧矢 Hồ thỉ : tên ngôi sao, nằm phía đông-nam sao Lang, hình giống 

cái cung trên trời. 

-弧張 Hồ trương : giƣơng cung. 

 

-盤馬彎弓 Bàn mã loan cung : quay ngựa giƣơng cung, sắp bắn đến 

nơi, chỉ dáng điệu hăm hở làm việc ngay. 

-杯弓蛇影 Bôi cung xà ảnh : bóng cái cung trong chén rƣợu. Nhạc 

Quảng đời Tấn có mời một ngƣời bạn là Đỗ Tuyên tới uống rƣợu, ngƣời 

bạn thấy trong chén rƣợu có bóng của chiếc cung treo trên tƣờng nhà, 

tƣởng trong chén rƣợu có con rắn, sợ rắn nhƣng không dám không uống. 

Tiệc xong, cảm thấy trong bụng cực kì đau đớn, chữa trị không thuyên 

giảm. Sau biết, bóng rắn trong chén chính là hình cái cung treo tƣờng 

phản chiếu, lập tức khỏi bệnh. Về sau thành ngữ này chỉ sự lo sợ nghi 

ngờ hão huyền. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BC%A7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BC%A7
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-驚弓之鳥 Kinh cung chi điểu : con chim sợ cây cung. Chỉ tâm trạng 

của ngƣời đã bị sợ hãi, bây giờ thấy gì cũng sợ. 

-良弓 Lương cung : cây cung tốt, bắn mạnh và dễ trúng. 

-蛇弓 Xà cung : cái cung trông nhƣ hình con rắn. Thấy cái cung mà 

tƣởng là con rắn. Chỉ sự lo sợ vẩn vơ.  

 

-彈弓 Đàn cung : cung bắn đạn. 

-彈丸 Đàn hoàn : viên đạn dùng cung để bắn. 

-彈射 Đàn xạ : bắn cung. Dùng lời chỉ trích ngƣời. 

-彈丸 Đạn hoàn : viên đạn để bắn đi. 

-彈子 Đạn tử : nghĩa nhƣ chữ đạn hoàn ở trên. 

 

-彈琵琶 Đàn tỳ bà : gảy đàn tì bà. 

-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 ngƣời 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). 

-彈劍 Đàn kiếm : gõ vào gƣơm. 

-彈參 Đàn tham : hạch hỏi kẻ có lỗi. 

 

-彈丸 Đạn hoàn : hòn bi. 

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.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=%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
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-豆粥 Đậu chúc : cháo đậu. 

-一鍋粥 Nhất oa chúc : loạn xà ngầu, tùm lum tà la, lung tung.  

 

-異疆 Dị cương : không cùng một đất nƣớc. 

-海疆 Hải cương : khu vực ven biển. 

-分疆 Phân cương : ngăn chia biên giới. 

 

-懸弧 Huyền hồ : treo cung. 

-桑弧 Tang hồ : cung làm bằng gỗ dâu. 

 

-更張 Canh trương :  nghĩa là phải thay đổi lại nhƣ đàn hỏng dây phải 

căng dây khác. 

-譸張 Chu trương :  dối giả đa đoan. 

-主張 Chủ trương : lấy ý mình mà xếp đặt. 

-共張 Cung trướng : bầy đặt. 

 

-鞠躬 Cúc cung : cúi mình xuống vái.  

 

-剛强 Cương cường : cứng cỏi mạnh mẽ. 

 

-糾彈 Củ đàn : xét hạch tội trạng của quan lại, củ chính. Cũng nhƣ 糾劾 

củ hặc 
 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B1%86
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B1%86
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%95%B0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%95%B0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%87%B8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%87%B8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%A1%91
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%A1%91
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-匡弼 Khuông bật : sửa lại cho đúng. 

-輔弼 Phụ bật : chức quan Tể tƣớng, cũng gọi là 元弼 Nguyên bật là 

ngƣời giúp đỡ vua vậy. 
 

-開弓 Khai cung : giƣơng cung. 

 

-入彀 Nhập cấu : rơi vào cạm bẫy. 

 

-斷弦 Đoạn huyền : chỉ những ngƣời góa vợ. 

-下弦 Hạ huyền : chỉ mặt trăng vào những ngày 22, 23 âm lịch. 

-初弦 Sơ huyền : mặt trăng hình vành cung lúc đầu tháng, chỉ khoảng 

thời gian thƣợng tuần của tháng âm lịch. 

-上弦 Thượng huyền : chỉ mặt trăng vào những ngày mồng 7, 8 âm 

lịch. 

-箏弦 Tranh huyền :  dây đàn tranh. 

-張弓 Trương cung : dƣơng cung. 

-續弦 Tục huyền : lấy vợ kế. 

 

 

 

狂 CUỒNG  : bệnh hóa rồ, bệnh điên cuồng, bệnh dại. Cuồng bạo 

khinh xuất. Thế mạnh dữ. Chí to nói ngông cũng gọi là cuồng. Ngông 

cuồng, ngạo mạn. Chó điên, chó dại. Họ Cuồng. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8C%A1
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8C%A1
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BC%94
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BC%94
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%85%83
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%85%83
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%96%B7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%96%B7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%8B
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%8B
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=%E7%AE%8F
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AE%8F
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%BA%8C
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%BA%8C
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1-鵟 Cuồng : tên loài chim có mào, lông ngũ sắc. 

 

Biến âm : 

 

-逛 Cuống : dáng bƣớc đi, đi dạo, đi đủng đỉnh, ngao du. Chỉ sự đi ra 

ngoài chơi, đi chơi là cuống. 

-誑 Cuống : nói dối, lừa dối. Mê hoặc. Lừa bịp, lừa gạt. 

-俇 Cuống : dáng vẻ luống cuống hoảng hốt. Vẻ lo sợ. 

 

Từ   ghép : 

 

-狂飲 Cuồng ẩm : uống rƣợu thỏa thích. 

-狂暴 C ạo : hung bạo, tàn bạo. Dữ dội, mãnh liệt. 

-狂奔 Cuồng bôn : chạy nhanh.  

-狂悖 Cuồng bột  : điên rồ mạnh bạo. 

-狂歌  : buông thả theo mối tình tự trong lòng mà cất tiếng hát 

lớn.  

-狂瞽 Cuồng cổ : điên rồ mù quáng, ngu muội không biết gì. Thƣờng 

dùng làm tiếng tự khiêm. 

-狂易 Cuồng dịch : điên rồ thay đổi cả bản tính cũ. 

-狂藥 Cuồng dược :  loại thuốc uống vào làm cho ngƣời ta thần chí thất 

thƣờng.  

-狂蕩  : phóng đãng, không chịu trói buộc. Khinh cuồng, 

phóng lãng. Du đãng, rong chơi. Điên rồ, ngang ngƣợc. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%8B%82
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%8B%82
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-狂癲 Cuồng điên : bệnh rồ dại, mất trí. 

-狂童 Cuồng đồng : đứa bé rồ dại gian xảo. 

-狂崋 Cuồng hoa : hoa nở không đúng mùa. Hoa nở quá nhiều nhƣng 

không kết trái. 

-狂犬 Cuồng khuyển : chó dại. 

-狂瀾 Cuồng lan : sóng dữ mạnh. Biến động dữ dội. Tỉ dụ thời thế, xã 

hội suy đồi. 

-狂言 Cuồng ngôn : lời nói ngông nghênh. 

-狂人 Cuồng nhân : ngƣời rồ. 

-狂熱 Cuồng nhiệt : hăng say cùng cực, cực độ nhiệt tình. Độ nóng 

cao. 

-狂風 Cuồng phong :gió dữ. 

-狂放不羈 Cuồng phóng bất ky :  phóng túng không kiềm chế. 

-狂夫 Cuồng phu : ngƣời không giữ khuôn phép, ngƣời điên rồ. 

-狂癡  : điên rồ mê muội. Cũng chỉ ngƣời điên khùng ngu 

muội. 

-狂士  Cuồng sĩ : chỉ kẻ sĩ có chí hƣớng cao xa, dũng mãnh tiến 

thủ. Phiếm chỉ ngƣời cuồng phóng, không chịu trói buộc.  

-狂且 Cuồng thả : lời nói điên rồ.  

-狂且 Cuồng thư : kẻ trai gái vô hạnh. 

-狂醉  : say khƣớt, đại túy. 

-狂妄 Cuồng vọng : ngông nghênh. 
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-誑誕 Cuống đản : lời nói láo, viển vông không thật. 

-誑惑 Cuống hoặc : dối trá, lừa gạt. 

-逛街 Cuống nhai : đi dạo phố, tản bộ. 

 

-佯狂 D  : giả khùng, giả trang điên rồ. Cũng viết là dƣơng 

cuồng 陽狂. 

-瘨狂 Điên cuồng : mất trí, rồ dại. Hùng hổ làm theo ý mình, không 

cần biết suy nghĩ gì nữa. 

-熱狂 Nhiệt cuồng : nóng nảy điên rồ. Cũng nói Cuồng nhiệt. 

-發狂 Phát cuồng :  phát bệnh rồ dại. 

-喪心病狂 Táng tâm bệnh cuồng : dở điên dở dại.  

-躁狂 Táo cuồng : nóng nảy, điên rồ. 

-詐狂 Trá cuồng : giả điên. 

-猖狂 Xương cuồng : hung dữ, điên rồ làm càn. 

 

-閒逛 Nhàn cuống : đi dạo chơi, đi lang thang, tùy ý đi không mục 

đích. 

 

-佯誑 Dương cuống : nói dối để lừa gạt ngƣời ta. 

 

 
 

具  CỤ   : đồ dùng; có, có đủ, bày biện đầy đủ, chuẩn bị đầy đủ. 

Thuật lại, bày tỏ ra. Thêm vào cho đủ. Đầy đủ, toàn bộ. Tài 
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năng, tài cán. Dùng làm tiếng đếm đồ vật. Dùng nhƣ chữ câu俱. 

Họ Cụ. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-埧 Cụ : đê ngăn nƣớc, đê điều, bờ đê. Con đê nhỏ 

2-颶 Cụ : gió cuốn dữ dội, gió lốc, giông tố, bão cuốn. 

3-犋 Cụ : một cặp. 

 

Biến âm : 

 

-俱 Câu : đi cùng, đi theo. Đều, cùng, giống, đủ cả. Đi theo, đi cùng. 

Họ Câu. 

-椇 Củ : cây củ, quả ngọt nhƣ mật, nên cũng gọi là cây mộc mật 木密 

 

Từ   ghép : 

 

-具備 Cụ bị : đầy đủ sẵn sang có sẵn đủ. 

-具瞻 Cụ chiêm : dân chúng trông vào chiêm ngƣỡng. 

-具名 Cụ danh : viết tên, ký tên. 

-具有 Cụ hữu : có sẵn, có đủ. 

-具慶 Cụ khánh : cùng nhau vui mừng. Cha mẹ đều còn sống. 

-具獄 Cụ ngục : văn tự đầy đủ của vụ án. Toàn bộ ngục án căn cứ theo 

đó mà định tội. 

-具眼 Cụ nhãn : có nhãn quan phân biệt sự vật. 
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-具服 Cụ phục : tên khác gọi quần áo triều phục. 

-具臣 Cụ thần :gọi là dự số bầy tôi chứ chẳng có tài cán gì. 

-具體 Cụ thể : rõ ràng. 

-具食 Cụ thực : bầy biện đủ các đồ ăn.  

-具象 Cụ tượng : nhƣ chữ cụ thể. 

-具文 Cụ văn :gọi là đủ câu đủ cách, chẳng có hay gì.  

 

-颶風 Cụ phong : sức gió rất mạnh, phá hoại cực lớn. Tormado. 

 

-俱樂部 Câu lạc bộ : phiên âm của tiếng Club, lại cũng có nghĩa nhƣ 

chữ Club, nghĩa là chỗ cùng vui chơi. 

 

-薄具 Bạc cụ : món ăn sơ sài đơn bạc, không thịnh soạn. Chuẩn bị sơ 

sài. 

-不具 Bất cụ : không hết, bất tƣờng tận (tiếng dùng cuối thƣ từ). Không 

đầy đủ, không hoàn bị. 

-戰具 Chiến cụ : vũ khí của quân đội. 

-工具 Công cụ : dụng cụ, khí cụ để làm việc. Tỉ dụ phƣơng tiện, sự vật 

nào đó dùng để đạt đƣợc mục đích. 

-用具 Dụng cụ : đồ dùng để làm việc. 

-家具 Gia cụ : đồ dùng trong nhà, nhƣ bàn ghế, tủ, rƣơng. 

-寒具 Hàn cụ : bánh rán. 

-器具 Khí cụ : đồ dùng để làm việc. 

-臥具 Ngọa cụ : đồ nằm. 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%87%A5
http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%87%A5
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-農具 Nông cụ : đồ làm ruộng. 

- 才具 Tài cụ : có tài năng. 

-茶具 Trà cụ : khí cụ dùng để pha hoặc uống trà (ấm, chén, v.v.). 

-文具 Văn cụ : đồ dùng văn phòng. 

-雨具 Vũ cụ : đồ đi mƣa. 

 

-傢俱 Gia câu : đồ dùng trong nhà, nhƣ bàn ghế, tủ, rƣơng... 

-父母俱存 Phụ mẫu câu tồn : cha mẹ đều còn. 

-贓證俱在 Tang chứng câu tại :  tang chứng đều có cả. 

-聲色俱厲 Thanh sắc câu lệ : giọng nói vẻ mặt cực kì nghiêm khắc. 

-齒德俱增 Xỉ đức câu tăng : tuổi tác và đạo đức đều tăng trƣởng. 

 

 

 

匊  CÚC  :  bƣng, nắm, cầm, nắm đồ trong tay. Lấy tay mà vốc, 

bốc. Đơn vị đo lƣờng, cúc nhỏ hơn thăng. Có khi dùng chữ cúc 

掬. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-掬 Cúc : chét, hai tay chét lại với nhau gọi là cúc. Hai tay bƣng lấy. 

Rút lấy, lƣợm lấy. Dùng hai tay mà vốc, bốc, hốt. Đơn vị đo lƣờng thời 

cổ, một cúc bằng nửa thăng. 
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2-菊 Cúc: một loại cây có hoa, hoa cúc nở hoa mùa thu, có nhiều loại, 

dung làm trà hay chế thuốc. Chrysanthemmum Sinense. 

3-踘 Cúc : quả cầu để đá bằng chân, quả bóng làm bằng da, có khi dùng 

nhƣ chữ cúc 鞠. 

4-鞠 Cúc : quả bóng da. Nuôi dƣỡng. Trẻ con. Khốn cùng, khổ sở. 

Cong. Khom lƣng. Dáng cao lớn. Nhiều. Hỏi vặn. Bảo cho biết. Họ Cúc.   

5-鵴 Cúc : chim tu hú, chim cƣu. 

6-蘜 Cúc : cách viết khác của chữ cúc 菊 

7-毱 Cúc : dung nhƣ chữ蘜. 

8-椈 Cúc : một tên của cây Bách, thuộc giống thông. 

 

Dị âm : 

 

-麴 Khúc : men rƣợu. Họ Khúc. 

 

Từ   ghép :  

 

-掬水 Cúc thủy :  vốc nƣớc. 

-掬水而飲 Cúc thủy nhi ẩm :  vốc nƣớc mà uống. 

 

-鞠躬 Cúc cung : khom mình làm lễ chào. 

-鞠躬盡瘁 Cúc cung tận tụy : cúi gập thân mình xuống, chịu hết cách 

khó nhọc, ý nói hết sức hết lòng phụng sự theo đuổi. 

-鞠育 Cúc dục : nuôi nấng dạy dỗ, chỉ công ơn cha mẹ. 

javascript:animation('6bf1');
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-鞠養 Cúc dưỡng : cùng nghĩa nhƣ cúc dục. 

-鞠凶 Cúc hung : tai họa rất lớn. Xấu lắm, không tốt lành. 

-鞠劾 Cúc hặc : tra xét, xét hỏi, tra hỏi ngƣời có tội. 

-鞠詾 Cúc hung : loạn lạc, nhiều kiện tụng. 

-鞠凶 Cúc hung : tốt và xấu.Nghĩa nhƣ chữ cát hung. Báo trƣớc tai 

họa. 

-鞠子 Cúc tử : đứa con còn nhỏ đang cần nuôi dƣỡng. 

-鞠衣 Cúc y : tên một loại áo lễ của hoàng hậu. 

 

-菊花 Cúc hoa : hoa cúc, màu vàng, nở vào mùa Thu. Còn gọi là 

Hoàng Hoa. 

-菊花酒 Cúc hoa tửu : rƣợu cất với hƣơng thơm của hoa cúc, cũng gọi 

tắt là Cúc tửu (rƣợu cúc). 

-菊月 Cúc nguyệt : tên chỉ tháng chín âm lịch (vì là mùa hoa cúc nở 

rộ). 

 

-麴糵 Khúc nghiệt : men rƣợu. 

-麴車 Khúc xa : xe chở rƣợu. 

 

-黃菊 Hoàng cúc : giống hoa cúc mầu vàng. 

 

-笑容可掬 Tiếu dung khả cúc : dáng cƣời xinh tƣơi, nét mặt tƣơi cƣời 

rạng rỡ. 
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-蹋鞠 Đạp cúc :  đá bóng, đá cầu (ngày xƣa tập võ, đá cầu để chơi đùa). 

-撫鞠 Phú cúc : vỗ về săn sóc. 

-蹋鞠 Tháp cúc : tên ngày xƣa gọi quả bóng da. 

-蹙鞠 Túc cúc : nghĩa nhƣ chữ tháp cúc ở trên. 

 

 

 局 CỤC  : một bộ phận, một phần. Đơn vị tổ chức. Co nhỏ lại. 

Bàn chơi cờ. Thời thế đổi thay. Khí phách độ lƣợng của ngƣời. 

Sòng bạc. Canh bạc. Vận hội. Sự sắp đặt cho một việc gì. Sự 

rộng hẹp của lòng dạ một ngƣời. Tụ tập ăn uống vui vẻ. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-梮 Cục : dụng cụ đựng thức ăn, cái mâm, cái khay để bƣng đồ ăn. Cái 

xe đặc biệt dùng đi trên núi, cái dụng cụ lót sắt ở dƣới để đi lên núi. 

2-侷 Cục : nhỏ hẹp, co quắp, bị vật gì hạn chế làm cho không duỗi 

thẳng đƣợc, tù túng. 

3-跼 Cục : cong, gẫy khúc. Co lại, gò bó. Dáng sợ hãi. 

4-鋦 Cục : đinh móc hai đầu đều nhọn và cong dùng để ghép hai vật lại 

với nhau. Cũng viết là 鋸 Cứ : cái cƣa. To ment by stapling or cramping 

broken pieces together. 

 

 
Biến âm : 

-挶 Cƣ : dụng cụ để khiêng đất. Nắm lấy. Nặng tai, lãng tai. 

-鋦 Cƣ : một loại đinh để vá đồ  sứ vỡ. Chất hóa  Curium, kí hiệu Cm. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B9%8B
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Từ   ghép : 

 

-局騙 Cục biển : tạo thành âm mƣu để lừa lấy tiền của. 

-局部 Cục bộ : một bộ phận trong toàn thể. 

-局局 Cục cục : dáng cƣời lớn. 

-局面 Cục diện : tình hình cục thế. 

-局度 Cục độ : khí lƣợng. Lòng dạ rộng hẹp của một ngƣời. 

-局限 Cục hạn : giới hạn. 

-局戲 Cục hí : cuộc chơi cờ. 

-局內 Cục hội : trong cuộc, tham dự vào việc xảy ra. Ngƣời trong cuộc. 

-局量 Cục lượng : cái độ lƣợng dung đƣợc là bao nhiêu.  

-局外 Cục ngoại : ngoài cuộc, không dính dấp gì. 

-局內 Cục nội : trong cuộc, tham dự vào việc xẩy ra. Ngƣời trong cuộc. 

-局內人 Cục nội nhân : ngƣời trong cuộc, ngƣời tham dự sự việc. 

-局勢 Cục thế : tỉnh hỉnh, tình thế, thời thế đổi thay. 

-局促 Cục xúc : co nhỏ lại, co quắp. Cũng viết 跼促 cục xúc. 

-跼蹟 Cục tích : co quắp, không duỗi ra đƣợc. Chỉ hoàn cảnh khốn 

cùng, không xoay trở đƣợc. Vẻ sợ hãi căng thẳng. 

 

-跼躅 Cục trục : do dự, luẩn quẩn, không đi tới đƣợc. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B1%80
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-跼促 Cục xúc : co quắp, luẩn quẩn, hẹp hòi. 

 

-侷促 Cục xúc : tinh thần, khí lƣợng nhỏ hẹp. Chật chội. 

 

-鋦碗 Cục uyển : gắn bát. 

 

-博局 Bác cục : bàn cờ. Sòng bạc, chỗ họp đánh cờ bạc. 

-牌局  Bài cục : bài bạc. 

-敗局 Bại cục : thua cuộc, thua trận. 

-布局 Bố cục : sự phân bố mạch lạc, cấu trúc. 

-郵政局 Bưu chính cục : nhà bƣu điện. Post office. 

-格局 Cách cục : cấu trúc từng phần có lề lối. 

-製造局 Chế tạo cục : xƣởng chế tạo chiến cụ. 

-戰局 Chiến cục : tình hình chiến tranh, cục thế chiến tranh (vào một 

thời gian nhất định, tại một khu vực). Mƣợn chỉ tình huống cuộc tranh 

đua.  

-政局 Chính cục : tình hình chính trị. 

-政治局 Chính trị cục : bộ chính trị. 

-終局 Chung cục : kết cục. Sau cùng, rốt cuộc. 

-専局 Chuyên cục : việc quan chia riêng từng bọn để làm riêng từng 

việc. 

-幹局 Cán cục : tài ba và độ lƣợng. 

-拘局 Câu cục : vụng về, thô lỗ. 
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http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%A0%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%94%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%94%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%80
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-僵局 Cương cục : bế tắc, đình đốn công việc. 

-藥局 Dược cục : tiệm thuốc. 

-大局 Đại cục : thời thế biến thiên nhƣ thể bàn cờ, cho nên việc nƣớc 

vận đời biến đổi cũng gọi là đại cục. 

-當局 Đương cục : ngƣời đƣơng sự. 

- 教育局 Giáo dục cục :  cục giáo dục. 

-結局 Kết cục : cuối cùng, kết quả, rốt cuộc. 

-器局 Khí cục : khí phách độ lƣợng của ngƣời. 

-氣局 Khí cục : chỉ tính tình, long dạ một ngƣời. 

-棋局 Kỳ cục : ván cờ, cuộc đánh cờ. Chỉ cuộc đời ( vì cũng nhƣ một 

cuộc cờ ). 

-美人局 Mỹ nhân cục : mỹ nhân kế. 

-危局 Nguy cục : tình huống nguy hiểm. 

-入世局 Nhập thế cục : vào cuộc đời, ý nói sống ở đời.  

-飯局 Phạn cục : tiệc tùng. 

-分局 Phân cục : chức ti, chức phận.  

-騙局 Phiến cục : trò lừa. 

-鏢局 Phiêu cục : cơ quan. Tổ chức nhận hộ tống hàng hoá từ nơi này 

tới nơi khác để lấy tiền công. 

-蜷局 Quyền cục : cong lại, uốn cong, không duỗi, không thẳng ra 

đƣợc. 

-踡局 Quyền cục : co quắp, không duỗi ra đƣợc. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%97%A5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%97%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%95%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%95%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%80
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%BE%8E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%BE%8E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B1%80
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8D%B1
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8D%B1
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A3%AF
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A3%AF
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A8%99
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A8%99
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-史局 Sử cục : cơ quan triều đình hoặc nhà nƣớc, lo việc soạn chép lịch 

sử quốc gia. 

-世局 Thế cục : đƣờng đời, thế đạo. Cũng phiếm chỉ tình thế. Cục thế 

thế giới.  

-鐵路局 Thiết lộ Cục : cục đƣờng sắt. 

-時局 Thời cục : thời cuộc, có cùng nghĩa nhƣ đại cục ở trên. 

-書局 Thư cục  : nhà sách, hiệu sách. 

-商局 Thương cục : hang buôn bán. 

-鮮果局 Tiên quả cục :  tiệm bán hoa quả. 

-省公安局 Tỉnh công an cục : ty công an . 

-總局 Tổng cục : cơ quan đầu não, bao gồm nhiều cơ sở nhỏ. Ta cũng 

đọc là Tổng cuộc. 

 

 

 

居 Cƣ :  ở, nơi ở, cƣ trú. Nơi ở. Ngồi xuống. Ngồi xổm. Cất 

chứa. Tích chứa. Dự trữ. Ở vào địa vị. Họ Cƣ. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-崌 Cƣ : núi Cƣ ở tỉnh Tứ Xuyên. 

2-椐 Cƣ : cây  Cƣ, cây Linh Thọ靈壽, gọi là linh thọ trượng 靈壽丈, 

hay dùng làm roi ngựa . Tên một loại gỗ tốt, xƣa dùng làm gậy chống 

(baton). 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%90%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%90%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AE%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AE%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%89
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3-琚 Cƣ : ngọc Cƣ, Tên một loại ngọc đẹp dùng làm đồ trang sức mang 

trên ngƣời. 

4-蜛 Cƣ : con sâu răng. 

5-裾 Cƣ : vạt áo. 

6-鋸 Cƣ : dùng nhƣ chữ Cƣ鋦 : đinh dùng để vá đồ sứ bị bể, vỡ. 

7-鶋 Cƣ : Xem chữ Viên cƣ ở dƣới. 

8-据 Cƣ : bệnh ở tay. Quẫn bách, lúng túng. 

 

Biến âm :   

 

-倨 Cứ : nghênh ngang, ngạo mạn, ngạo nghễ, ngông láo, vô lễ. Bƣớng 

bỉnh, không chịu tuân lời. 

-踞 Cứ : ngồi dãi thẻ, ngồi xoạc chân ra, ngồi xoạc chân chữ bát, ngồi 

xổm. Chiếm giữ. 

-裾 Cứ : vạt áo. 

-鋸 Cứ : cái cƣa. Một thứ hình cụ thời xƣa dùng để cƣa cắt chân tay, thân thể. 

-据 Cứ : dựa theo, căn cứ vào. Ngạo nghễ, không khiêm nhƣợng. Cũng 

nhƣ chữ cứ 據. 

 

Dị âm : 

 

-居 Kí : lời nói giúp lời. Trợ từ nghi vấn : thế ? vậy ? 

 

 

 

Từ ghép : 
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-居安思危 Cư an tư nguy : đƣơng lúc yên ổn phải nghĩ đến lúc nguy 

cấp để phòng bị. Đang ở trong lúc yên ổn thì phải nghĩ tới lúc nguy cấp, 

để phòng ngừa trƣớc. 

-居正 Cư chánh : xử sự theo đạo thƣờng. Đế vƣơng lên ngôi. Ăn ở 

theo lẽ ngay thẳng. 

-居諸 Cư chư : thời gian, ngày tháng, chữ trong Kinh Thi. 

-居民 Cư dân : ngƣời dân. Phiếm chỉ ngƣời dân ở trong một khu vực 

nhất định. Chỉ chung những ngƣời hiện đang sống tại một địa phƣơng 

nào.  

-居易 Cư dị : bình an, bình dị. Ăn ở dễ dãi xuề xoà. Cƣ xử trong hoàn 

cảnh bình thƣờng. 

-居第 Cư đệ : nhà ở. Thƣờng chỉ loại nhà cao lớn sang trọng.  

-居停 Cư đình :  chỗ ở trọ, chỗ nghỉ chân.  Ngƣời ở trọ. 

-居家 Cư gia : ở nhà, nhàn cƣ tại gia. Sinh hoạt hằng ngày ở nhà. 

-居間 Cư gian : ở giữa hai bên giới thiệu, điều đình hoặc làm 

chứng. Ngƣờ ảng giữa. Ngƣời đứng giữa, dàn xếp 

công việc cho hai bên. 

-居奇 Cư kỳ : nhà buôn tích chứa hàng hóa để chờ dịp bán giá cao trục 

lợi. 

-居留 Cư lưu : cƣ trú, ở lại. 

-居留權 Cư lưu quyền : quyền cƣ trú. 

-居然 Cư nhiên : đã, lại, mà vẫn (bày tỏ sự khác thƣờng, bất ngờ). yên 

ổn, bình yên. Rõ ràng, hiển nhiên, tự nhiên. Y nhƣ là, giống nhƣ. 

-居攝 Cư nhiếp : vua còn nhỏ, tôi thần thay thế nắm quyền hành. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AC%8A
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-居官 Cư quan : đang làm quan, đảm nhậm chức quan. 

-居士 Cư sĩ : chỉ ngƣời ở ẩn. Ngƣời ở nhà không chịu ra làm quan. 

Ngƣời tu theo Phật giáo tại gia, không xuất gia làm tăng, ở nhà tu theo 

Phật pháp, giữ năm điều giới thanh tịnh gọi là cƣ sĩ, các nhà học giả ở ẩn 

không ra đời bôn tẩu cũng gọi là cƣ sĩ. 

-居所 Cư sở : nơi ở, chỗ ở. 

-居心 Cư tâm : chú tâm. Mang lòng, dụng ý, tâm địa. Để lòng dạ vào, 

chú ý vào. 

-居喪 Cư tang : đang để . 

-居室 Cư thất : nhà ở, phòng ốc.  Ở chung nhà. Cai quản, quán xuyến 

việc nhà. Chỗ giam cấm tội nhân ở sở quan. 

-居常 Cư thường : bình thƣờng, thƣờng ngày. Ăn ở theo đạo thƣờng. 

-居積 Cư tích : tích chứa của cả. 

-居宅 Cư trạch : nhà ở. 

-居貞 Cư trình : tuân thủ theo đạo cả. 

-居中 Cư trung : ở chính giữa. Làm trung gian. Không nghiêng về một 

bên, bất thiên ỷ. Giữ đạo vừa phải, bình thƣờng. 

-居住 Cư trú : lƣu trú, ở tạ ại địa phƣơng nào. 

-居憂 Cư ưu : để tang cha mẹ. 

-居無求安 Cư vô cầu an : Ở không cần cho an nhàn sƣớng thích.  

-居處 Cư xứ : chỗ ở. Chỉ nghi dong cử chỉ hằng ngày. Chỉ sinh hoạt 

thƣờng ngày. Xếp đặt, an bài, xử trí. 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%85
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-倨傲 Cứ ngạo :  hỗn láo, xấc xƣợc. Ngang bƣớng, khinh thƣờng ngƣời 

khác. Đứng xoạc chân. 

 

-鋸牙 Cứ nha : răng thú sắc nhƣ cƣa. 

-鋸屑 Cứ tiết : mạt cƣa. Chỉ tài nói năng bàn luận lƣu loát nhƣ mạt cƣa 

bắn ra không ngừng. 

-鋸齒 Cứ xỉ : răng cƣa. Răng sắc nhƣ cƣa. Lá có hình răng cƣa. 

 

-安居 An cư : ở yên, sống yên ổn, không lo nghĩ. 

-安居樂業 An cư lạc nghiệp : Thời thái bình, ai cũng yên chỗ ở, ai có 

chức phận nấy. Sống yên ổn mà vui với việc làm ăn của mình. 

-隱居 Ẩn cư : ở ẩn, lui về nơi sơn dã, không bận việc đời. Sống kín 

đáo, tức ở ẩn, không ra làm quan. 

-屏居 Bính cư : tránh đời, ở ẩn. 

-部居 Bộ cư : ngành loại. 

-卜居 Bốc cư : chọn chỗ ở, lựa chọn nơi ở. Tên một thiên trong “Sở 

từ” 楚辭, “Khuất Nguyên” 屈原 sáng tác. Khuất Nguyên là ngƣời trung 

trinh nhƣng bị sàm báng làm hại, trong lòng mê hoặc, bèn hỏi trƣởng 

quan bốc thệ để giải quyết nghi vấn. 

-高居 Cao cư : ở chỗ cao. Chỉ chỗ ở của ngƣời khác. Cũng chỉ ở địa vị 

cao. 

-故居 Cố cư : chỗ ở cũ. 

-窮居 Cùng cư : ở một nơi thật xa, ở ẩ ảnh nghèo. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%80%A8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%80%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A5%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A5%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%95%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%95%85
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-鳩居 Cưu cư : chỗ ở của con chim cƣu, tức chim tu hú. Nghĩa bóng: 

Tiếng tự khiêm nói về nhà xấu xí nghèo hèn của mình. 

-民居 Dân cư : chỉ chung những ngƣời sinh sống trong một vùng. 

-逸居 Dật cư : ở ẩ , sống yên vui. 

-移居 Di cư : dời chỗ ở, từ vùng này tới vùng khác. 

-帝居 Đế cư : nơi vua ở. 

-囤積居奇 Độn tích cư kỳ : đầu cơ tích trữ. 

-同居 Đồng cư :  ở chung. Cùng ở một nơi, cùng nhau sinh sống. Cùng 

ở một nhà. 

-何居 Hà kí : sao đến nhƣ thế? 

-化居 Hoá cư : đổi cái của mình đã tích ra. 

-穴居 Huyệt cư : ở hang, sống trong hang, chỉ thời tối cổ, ăn lông ở lỗ. 

-起居 Khởi cư : chỉ chung các công việc trong cuộc sống hàng ngày, 

nhƣ đi đứng ăn uống. . . 

-僑居 Kiều cư : ở quê ngƣời, ở đất khác. Sống ở nƣớc ngoài. 

-寄居 Ký cư : ở nhờ, ở đậu, ở tạm. 

-寓居 Ngụ cư : ở đậu, ở tạm. 

-巖居 Nham cư : ở trên núi, chỉ sự ở ẩn. 

-閒居 Nhàn cư : sống rảnh rang. Sống an nhàn. 

 -分居 Phân cư :  ở riêng. Ở chỗ khác biệt. Chia gia sản, mỗi ngƣời con 

ra sống riêng. 

-寡居 Quả cư : ở goá. Ở vậy, không lấy chồng khác. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9B%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9B%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%88%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%88%86
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-羣居 Quần cư : họp lại mà ở đông đảo. 

-巢居 Sào cư : ở trong tổ. Làm tổ mà ở. Làm nhà nhỏ trên cây mà ở, để 

tránh thú dữ. 

-山居 Sơn cư : sống ở trên núi. Ngƣời vào núi ở ẩn. 

-孀居 Sương cư : để tang  chồng . Ở vậy thờ chồng, không tái giá. 

-暫居 Tạm cư : ở tạm trong một thời gian ngắn. 

-散居 Tán cư : ở rải rác ra nhiều nơi, không gom lại. 

-新居 Tân cư : chỗ ở mới. 

-齊居 Tề cư : ở cùng nhau. Sống chung. 

-遷居 Thiên cư : dời chỗ ở. 

-潛居 Tiềm cư : ở ẩn. 

-幽居 U cư : ở ẩn. 

-燕居 Yến cư :  ở nhàn. 

-無家居 Vô gia cư : không có nhà cửa nơi ở nhất định. Chỉ ngƣời sống 

trôi nổi. 

 

-鶢鶋 Viên cư : một loài chim biển trong sách cổ, cũng viết là 爰居. 

 

-裾裾 Cư cứ : vẻ ăn mặc súng sính. 

 

-蟠踞 Bàn cứ : ngồi xổmchiếm cứ. Nằm cuộn khúc. Quanh co chằng 

chịt. 

-虎踞 Hổ cứ : cọp ngồi xổm. Chỉ địa thế hiểm trở. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%87%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%87%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%88%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%88%B0
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-箕踞 Ky cứ : ngồi duỗi hai chân (một cách tùy tiện, không câu nệ lễ 

tiết, nhƣ hình cái ky hốt rác).  

-龍蟠虎踞 Long bàn hổ cứ : rồng nằm hổ ngồi. Chỉ địa thế hiểm yếu. 

 

-拮据 Kiết cư (cát cƣ) : lao khổ, nhọc nhằn. Quẫn bách, khó khăn, khốn 

đốn. 

 

-電鋸 Điện cứ :  cƣa điện. 

-拉鋸 Lạp cứ : kéo cƣa. 

-手鋸 Thủ cứ : cƣa cầm tay. 

 

 

瞿  CÙ  : thấy mà nao lòng, nhìn thấy mà giật mình (ngơ ngác). 

Nhìn nhƣ vọ, nhìn gƣờm gƣờm nhƣ chim cú. Nhìn trừng trừng. 

Sợ hãi. Một thứ đồ binh nhƣ cái kích. Chỉ rễ, lá cây mọc ngang 

ra. Họ Cù. Cũng đọc là cụ : kinh sợ. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-衢 Cù  : đƣờng lớn, thuận tiện thông thƣơng bốn ngả, ngã tƣ. Cành 

cây giao chéo nhau. Chỗ cành cây tẻ ra làm bốn cành nhỏ. 

2-鸜 Cù  : cũng nhƣ chữ cù 鴝: con yểng, con sáo. 

3-欋 Cù : cái bồ cào có 4 răng, dụng cụ của nhà nông. Rễ cây quấn vào 

nhau chằng chịt. 

4-氍 Cù : dệt lông làm thảm. 

5-臞 Cù : gầy gò, gầy ốm. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8B%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8B%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%89%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%89%8B
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6-躣 Cù : dáng bƣớc đi. 

7-癯 Cù : gầy, mệt mỏi, hốc hác, tiều tụy. Gầy gò, mảnh khảnh. Thin, 

emaciated, worn, tired. 

8-蠷 Cù : tên một loại sâu. 

9-鸜 Cù : cùng nghĩa nhƣ chữ Cù 鸜: con yểng, con sáo. 

10-衢 Cù : đƣờng lớn, thuận tiện thông thƣơng các ngả. Họ Cù. 

11-戵 Cù : cây kích có bốn mũi, một loại binh khí thời xƣa. 

12-灈 Cù : tên sông thuộc tỉnh Hà Nam, còn gọi là Cù thuỷ. 

 

 

Biến âm : 

 

-懼 Cụ  : sợ hãi. Hoảng hốt vì sợ. 

-戄 Cụ : hoảng, sợ hãi; cung kính, kính phục. Thƣờng đọc là Quặc. 

 

Dị âm : 

 

-矍 Quắc : sợ, nhớn nhơ, nhớn nhác. 

 

Từ  ghép : 

 

-瞿曇 Cù đàm : kinh sách gọi tên Phật Thích Ca Mâu Ni là Cù Đàm 瞿

曇(âm tiếng Phạn là Gautama), còn gọi làCừu Đàm 裘曇  hay Cam 

Giá 甘蔗(nghĩa đen là cây mía). Nguyên trƣớc họ Phật là Cù Đàm, sau 

mới đổi là họ Thích釋. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9E%BF
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9E%BF
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9E%BF
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A3%98
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A3%98
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%94%98
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%94%98
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%87%8B
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-瞿然 Cù nhiên : dáng kinh sợ, kinh hoảng. Vẻ hớn hở, mừng rỡ. 

 

-躣躣 Cù cù : dáng bƣớc đi. 

 

-氍毹 Cù du : cái thảm trải dƣới đất dệt bằng lông thú. 

 

-鸜鵒 Cù dục : con yểng (vẹt), con sáo. Mình và đầu nó đen, dƣới hai 

cánh lốm đốm trắng, đem cạo lƣỡi đi, học nói đƣợc tiếng ngƣời.  

 

-衢道 Cù đạo : đƣờng có nhiều nhánh rẽ.  

-衢路 Cù lộ : đƣờng có nhiều ngã rẽ, có nghĩa nhƣ chữ cù đạo. 

 

-蠷螋 Cù sưu : tên một loại sâu sống ở nơi ẩm thấp, đầu và đuôi chẻ ra. 

 

-癯清 Cù thanh  : gầy ốm xanh xao. 

 

-九衢 Cửu cù : đƣờng lớn, tứ thông bát đạt. 

-堯衢 Nghiêu cù : con đƣờng vua Nghiêu đi, chỉ cảnh thái bình. 

-通衢 Thông cù : con đƣờng lớn thông với các ngả. 

-雲衢 Vân cù : đƣờng mây, chỉ con đƣờng công danh.  

 

-矍鑠 Quắc thước : khỏe mạnh, ngƣời già mà sức vóc tinh thần còn 

khỏe mạnh.  
 
 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%9A
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劬 Cù : nhọc nhằn, lao khổ. Mệt nhọc. Chăm chỉ. 

 

Đồng âm khác nghĩa :  

 

1-鴝 Cù : con chim yểng, con sáo. 

2-胊 Cù : thịt khô cong queo. 

3-拘 Cù :  bị bắt. Gò bó. Cố chấp, thủ cựu, câu nệ. 

4-鴝 Cù : xem từ Cù dục ở dƣới. 

5-斪 Cù : cái rìu chặt cây. 

6-軥 Cù : bộ phận cong ở ách xe, chỗ mắc vào cổ trâu bò. 

7-翑 Cù : chỗ cong lên ở đầu lông chim. Tên gọi giống ngựa có hai 

chân sau trắng. 

8-絇 Cù : đƣờng thêu ở mũi giầy. Hoa lụa gắn ở mũi giầy. 

9-鼩 Cù : con chuột xạ, có bộ da rát quý. 

10-葋 Cù : tên một loại cỏ. 

 

Biến âm :  

 

-蒟 Củ : xem từ Củ Nhƣợc, Củ tƣơng ở dƣới. 

-枸 Củ : tên một giống cây. 

-拘 Câu : câu nệ, hay tin nhảm. Câu thúc. Bƣng. 

-痀 Câu : xem từ Câu lu ở dƣới. Có khi đọc là Củ. 

-耇 Cẩu : già cả, cũng thƣờng đọc là củ. Có khi viết là耈. 
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Dị âm : 

 

-枹 Bao : cây bao, một thứ cây to dùng làm củi đun. 

-枹 Phu : cái dùi trống, đời xƣa dùng trống để làm hiệu tiến binh, cũng 

đọc là Phù. 

 

Từ ghép : 

 

-劬劬 Cù cù : vẻ cần cù, nhọc nhằn. Dáng vội vàng, gấp rút. 

-劬勞 Cù lao : siêng năng khó nhọc, lao lụy, lao khổ; chỉ công ơn cha 

mẹ sinh đẻ nuôi nấng con cái khó nhọc.  

 

-勤劬 Cần cù : siêng năng, chịu khó. 

 

-株拘 Châu cù : gốc cây gỗ khô. 

 

-痀瘻 Câu lu  : còng lƣng (gù). 

 

-蒟蒻 Củ nhược : một thứ cỏ, rễ rất mềm, vứt vỏ đi, cho nƣớc tro vào 

đun sôi năm sáu lƣợt, rót từng mảng nhƣ mỡ, dùng làm đồ ăn. 

-蒟醬 Củ tương :  cây trầu không. 

 

 

豦    CỨ  : tranh chấp mãi. Mạnh mẽ. Con lợn lòi. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A0%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A0%AA
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1-據 Cứ : nƣơng cậy, dựa nhờ. Đè xuống. Chiếm cứ. Chứng cứ, bằng 

cứ. Chống giữ. Họ ngƣời. 

2-鐻 Cứ : cái chuông nhỏ, một thứ nhạc khí thời cổ. Còn đọc là Cừ, Cự. 

3-懅 Cứ : hổ thẹn. 

4-躆 Cứ : một lối viết của chữ 踞 Cứ : ngồi dãi thẻ, ngồi xoạc chân ra, 

ngồi xoạc chân chữ bát, ngồi xổm 

 

Biến âm : 

 

-據 Cứ : nƣơng cậy.  Chứng cứ. Chống giữ. 

-璩 Cừ  : cái vòng đeo tai; nhẫn. Loại ngọc giống nhƣ vòng nọc hoàn 

-蘧 Cừ  : cây trúc lớn. Cây hoa sen. Kinh ngạc một cách vui vẻ. Họ Cừ. 

-籧 Cừ  : cái chiếu chúc; chiếu tre thô. 

-鐻 Cừ : một loại vòng đeo tai của các dân tộc thiểu số. 

-醵 Cự  : góp tiền để làm tiệc rƣợu tiễn. Góp tiền bạc lại, thu góp tiền 

bạc. 

-籧 Cử : cái nong để nuôi tằm. 

-遽 Cự : đƣa tin, truyền tin; xe đƣa tin. Nhanh lẹ, vội vàng mau chóng. 

Cùng quẫn, hốt hoảng. Sao lại. 

-鐻 Cự : cái tai chuông hoặc tai trống. Một loại nhạc khí cổ hình nhƣ cái 

chuông, xƣa làm bằng gỗ sau làm bằng đồng. Giá chuông, giá trống. 

-臄 Cược : hàm ếch, chỗ hàm trên miệng. 

 

Dị âm : 
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-噱 Cược  : cƣời lớn tiếng. Ở bên trong miệng. 

-臄 Cƣợc  : hàm ếch; miếng thịt cong trên miệng, hàm ếch trong miệng, 

chỗ hàm trên của miệng. Món ăn nhƣ là dồi, lấy gan, cật nhồi trong ruột, 

đem nƣớng, quay. 

 

Từ   ghép : 

 

-據有 Cứ hữu : chiếm giữ làm của mình, chiếm hữu.  

-據理 Cứ lý : theo đúng lý lẽ. 

-據理力爭 Cứ lý lực tranh : cứ nhè lẽ phải mà hết sức tranh. 

-據悉 Cứ tất : theo tin đồn, nghe đồn rằng, nghe nói rằng. 

-據實 Cứ thật : dựa theo sự thật, căn cứ theo tình hình thật tế. 

-據說 Cứ thuyết : nghe nói rằng, nghe tin đồn rằng. 

-據實 Cứ thực : dựa theo sự thật, căn cứ theo tình hình thật tế. 

-據為己有 Cứ vi kỉ hữu : chiếm cứ làm của mình. 

 

-蘧蘧 Cừ cừ : kinh động, kinh ngạc, nhơn nhơn tự đắc, kinh động, ngạc 

nhiên. Tiếng ngáy ngủ : khò khò. 

-蘧廬 Cừ lư : quán trọ, lữ quán.  Ngày xƣa là phòng xá ở dịch trạm cho 

ngƣời đi đƣờng nghỉ chân.  

-蘧麥 Cừ mạch : một thứ cỏ, có hạt nhƣ hạt thóc, dùng làm thuốc. 

-蘧然 Cừ nhiên : dáng kinh hỉ, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. 

 

-籧筐 Cử khuông : cái nong nuôi tầm làm bằng tre. 
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-籧篨 Cừ trừ : cái chiếu bằng tre; chiếu cói. Bệnh ỏng bụng. 

 

-醵金爲壽 Cự kim vi thọ : góp tiền làm lễ thọ. 

 

-遽步 Cự bộ : đi vội, rảo bƣớc. 

-遽驛 Cự dịch : xe và ngựa trạm (truyền tin). 

-遽容 Cự dong : vẻ mặt hoảng hốt. 

-遽人 Cự nhân : lính giữ dịch trạm truyền đƣa tin, ngƣời truyền đạt 

mệnh lệnh. 

-遽然 Cự nhiên : đột nhiên, thình lình 

-遽爾如此 Cự nhĩ như thử : sự gì thốt nhiên đồn đến, dồn dập đến 

nhƣ thế. 

 

-噱頭 Cược đầu : lời nói hoặc cử chỉ làm cho ngƣời khác buồn cƣời. 

Mánh khóe, thủ đoạn, bổn lĩnh. Làm cho buồn cƣời.  

 

-不能遽下定論 Bất năng cự hạ định luận : không thể vội kết luận 

đƣợc 

-急遽 Cấp cự : vội vàng. 

-醵金爲壽 Cự kim vi thọ : góp tiền làm lễ thọ. 

-遑遽 Hoàng cự : kinh hoàng. 

-可發一噱 Khả phát nhất cược : sự đáng nực cƣời. 

-老至何遽 Lão chí hà cự : sao mau già thế? 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%81%BD
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%81%BD
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%81%BD
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%81%BD
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-言畢遽行 Ngôn tất cự hành : nói rồi thì làm ngay. 

-吜噱 Ốt cược : cƣời to. 

-發噱 Phát cược : Nực cƣời. 

-芙籧 Phù cừ : tên một loại hoa sen. 

-竊據 Thiết cứ : chiếm cứ một phƣơng. 

-乘遽而至 Thừa cự nhi chí : cỡi ngựa trạm mà tới. 

 

-盤據 Bàn cứ : chiếm đóng, cát cứ. 

-憑據 Bằng cứ : sự vật dùng làm chứng. 

-本據 Bổn cứ : đất chiếm ở từ trƣớc. Thuận tòng, tuân theo. 

-筆據 Bút cứ : chữ tự tay viết dùng làm bằng.  

-割據 Cát cứ : cắt chiếm riêng một vùng đất, phân chia cục diện. 

-根據 Căn cứ : dựa vào. Dựa theo, y cứ. Căn cơ, cơ sở. Nguồn gốc, căn 

nguyên. 

-占據 Chiếm cứ : đoạt lấy, chiếm giữ lấy làm của mình. § Cũng viết 

là chiếm cứ 佔據. 

-證據 Chứng cứ : bằng cớ, tài liệu chứng minh sự thật. Cái bằng cớ 

dựa vào mà biết sự thật. 

-據險固守 Cứ hiểm cố thủ : dựa vào chỗ hiểm yếu để cố thủ. 

-據為己有 Cứ vi kỷ hữu : chiếm làm của mình. 

-引經據典 Dẫn kinh cứ điển :  viện dẫn kinh điển.  

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BD%94
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BD%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%93%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%93%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9B%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9B%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%93%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%93%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B7%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B7%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BC%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BC%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%93%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%93%9A
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-單據 Đơn cứ : hóa đơn, biên lai. 

-論據 Luận cứ : sự kiện dùng làm chỗ nƣơng tựa cho sự bàn cãi. 

-數據 Số cứ : dữ liệu, dữ kiện. Tiếng Anh: data; tiếng Pháp: données.  

-借據 Tá cứ : bằng chứng cho vay mƣợn. 

-贓據 Tang cứ : đồ vật nhắm vào để làm bằng chứng. Cùng nghĩa với 

Tang chứng. 

-竊據 Thiết cứ :  chiếm cứ một phƣơng. 

-收據 Thu cứ : giấy biên lai nhận. Receipt. 

-鎮據 Trấn cứ : đóng quân giữ một cùng. 

-責據 Trách cứ : viện vào sự việc mà bắt lỗi. 

-援據 Viện cứ : vin vào để làm bằn cớ, cùng nghĩa nhƣ Viện chứng 

援證 

-確據 Xác cứ :  bằng cớ chắc chắn. 

-依據 Y cứ : theo nhƣ, dựa trên. 

 
 

久   CỬU  : lâu dài; lâu ngày. Xƣa, cũ. Chờ đợi, nói thì giờ đã 

lâu. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-玖 Cửu  : thứ đá đen giống ngọc. Một lối viết trang trọng của chữ cửu 

久. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AB%8A
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AB%8A
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A2%BA
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A2%BA
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Biến âm :  

 

-柩 Cữu  : cái áo quan, áo quan đã để xác ngƣời chết gọi là cữu. 

-疚 Cứu  : bệnh trong ngƣời lâu ngày.  Lo lắng buồn khổ. Sự nghèo 

khổ, bần cùng. 

-灸 Cứu  : cứu, lấy ngải cứu châm lửa đốt vào các huyệt để chữa bệnh 

gọi là cứu. 

 

 

Từ   ghép : 

 

-久別 Cửu biệt  : xa cách đã lâu. 

-久別重逢 Cửu biệt trùng phùng : xa cách lâu đƣợc gặp lại nhau. 

-久假不歸 Cửu giả bất quy : vay mƣợn lâu ngày không trả. 

-久旱逢甘雨 Cửu hạn phùng cam vũ : nắng hạn lâu ngày mà gặp 

đƣợc mƣa lành, ý nói chờ đợi lâu ngày mà đƣợc thỏa lòng. 

-久恨 Cửu hận : thù xƣa. 

-久立 Cửu lập : phiền đứng lâu. 

-久留 Cửu lưu : ở lại lâu.  

-久慕 Cửu mộ : mến mộ đã lâu. 

-久仰 Cửu ngưỡng : lời tôn kính khi mới gập ngƣời khác lần đầu. 

-久視 Cửu thị : ý là không già lão. 

-久違 Cửu vi : dùng nhƣ chữ cửu biệt. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B9%85
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B9%85
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%87%8D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%87%8D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B9%85
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B9%85
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B9%85
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B9%85
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B9%85
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-久遠 Cửu viễn : khoảng thời gian rất lâu dài. 

 

-久要 Cửu yếu : lời ƣớc hẹn cũ. 

 

-疚心 Cứu tâm : trong lòng thẹn thùng đau khổ.  

 

-不久 Bất cửu : không lâu dài. 

-悠久 Du cửu : lâu dài, xa xƣa. 

-恆久 Hằng cửu  : lâu dài vĩnh viễn. 

-經久 Kinh cửu : trải qua một thời gian rất lâu. 

-良久 Lương cửu : hồi lâu. Một lúc lâu. Lâu ngày. 

-耐久 Nại cửu : chịu đựng lâu dài. 

-持久 Trì cửu : lâu, chậm trễ. Giữ lâu, ý nói lâu ngày không đổi. 

-長久 Trường cửu  :  dài lâu mãi mãi. 

-永久 Vĩnh cửu : lâu dài, trƣờng cửu. Vĩnh viễn, mãi mãi. 

 

-內疚 Nội cứu : trong lòng hổ thẹn thắc thỏm không yên. 

-在疚 Tại cứu : cƣ tang, để tang. Còn đang trong thời gian để tang cha 

mẹ. 

 

-針灸 Châm cứu : phép chữa bệnh cổ truyền, dùng kim chích vào huyệt 

kinh mạch hoặc dùng ngải đốt. Cũng viết là “châm cứu” 鍼灸.  

-艾灸 Ngải cứu : phép chữa bệnh bằng cách nƣớng ngải. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%81%86
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%81%86
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https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%8D%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%8D%BC
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巨  CỰ  : to lớn, đồ sộ, khổng lồ, kếch sù, lừng lẫy, vĩ đại. Cái 

khuôn hình vuông. Họ Cự. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-拒 Cự : chống cự, chống lại. Khoảng cách đến, dùng nhƣ chữ cự 歫. 

2-柜 Cự : cây cự, một loại liễu lớn, gỗ dùng đóng đồ đạc. Cái quầy. Đây 

là giản thể của chữ 櫃. Dùng nhƣ chữ cử 櫸. 

3-炬 Cự : bó đuốc. Cột nhiều gốc cây vào nhau để đốt sáng. Nến, đèn 

cầy. 

4-秬 Cự : lúa nếp đen, nếp than, dung để nấu rƣợu. 

5-詎 Cự : há; nếu, làm sao, lẽ nào. Không ngờ, ngờ đâu. Từng đã, có 

lần. 

6-距 Cự : cựa gà, móng chân gà. Khoảng cách. Lớn. Đến.  Chống cự, 

cùng nghĩa nhƣ chữ cự拒. 

7-鉅 Cự : to lớn. Sắt cứng. Cái móc. Sao, làm sao, há. Cùng nghĩa với 

chữ cự 詎, và với chữ cự 巨.  

8-岠 Cự : núi lớn. Đi, đến. 

9-粔 Cự : bánh bằng bột và mật chiên, bánh rán. Cakes made from rice 

flour twisted into rings. 

10-苣 Cự : bó đuốc, bó rơm lại đốt thành đuốc. rau diếp, xem chữ oa cự 

ở dƣới. 

11-駏 Cự : xem chữ cự hư ở dƣới. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%AB%83
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%AB%B8
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12-蚷 Cự : một loại sâu có mùi thơm, nhƣ con sâu mã huyền 馬蚿. 

13-歫 Cự : dùng nhƣ chữ cự 距 và chữ cự 拒. 

14-渠 Cự : dùng nhƣ chữ cự 遽 có nghĩa vội vàng, sợ hãi. 

                                                                                                                                 

Biến âm : 

 

-矩 Củ : cái khuôn làm đồ vuông. Khuôn phép, phép tắc. Cái thƣớc đo 

hình vuông. Khắc dấu để ghi nhớ 

-榘 Củ : cũng nhƣ chữ củ 矩. 

-拒 Củ : trận thế hình vuông, giàn quân ra từng phƣơng. Có khi dùng 

nhƣ chữ củ 矩. 

-磲 Cừ : xem chữ xa cừ ở dƣới. 

-渠 Cừ : con kinh, con ngòi, con lạch.  Chỗ nƣớc tích lại. Ao, đầm. Lớn, 

đứng đầu. Tiếng gọi ngƣời khác nhƣ y, hắn. Cái càng xe. Ho Cừ. 

-蕖 Cừ : tên riêng của hoa sen. Một loại khoai có rễ lớn. 

 

Từ    ghép : 

 

-巨擘 Cự bịch : ngón tay cái. Ngƣời có uy tín. Chỉ ngƣời tài giỏi hơn 

đời. Cũng đọc là Cự Phách. 

-巨指 Cự chỉ : ngón tay cái. 

-巨功 Cự công : sự nghiệp lớn lao 

-巨名 Cự danh : tiếng tăm lớn lao. 
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-巨大 Cự đại : rất lớn, trọng đại (hình dong, thể tích, số lƣợng, trình độ, 

v.v.). Vật cực kì to lớn. 

-巨螙 Cự đố : con mọt lớn. Chỉ kẻ hại dân, hại nƣớc. 

-巨奸 Cự gian : kẻ đại gian ác.  

-巨狡 Cự giảo : kẻ đại gian ác, cùng nghĩa nhƣ chữ cự gian ở trên. 

-巨欵 Cự khoản : món tiền lớn. 

-巨利 Cự lợi : món lợi to lớn. 

-巨流 Cự lưu : dòng chẩy lớn. 

-巨額 Cự nghạch : khoản tiền lớn. 

-巨人 Cự nhân : ngƣời khổng lồ. 

-巨儒 Cự nho : bậc nho sĩ tài giỏi. 

-巨農 Cự nông : ngƣời làm ruộng giàu có, có nhiều ruộng. 

-巨擘 Cự phách : ngón tay lớn, tức ngón tay cái. Chỉ ngƣời tài giỏi hơn 

đời. 

-巨費 Cự phí : sự tiêu dùng lớn lao. 

-巨風 Cự phong : gió lớn. 

-巨富 Cự phú : cực giàu có. 

-巨作 Cự tác : tác phẩm nội dung tinh thâm có ảnh hƣởng lớn lao. 

-巨室 Cự thất : ngôi nhà lớn. Dòng dõi thế gia. 

-巨商 Cự thương : nhà buôn lớn. 

-巨星 Cự tinh : ngôi sao lớn. 
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-巨蟲 Cự trùng : kẻ gian ác lớn hại dân. 

-巨匠 Cự tượng : thợ cả, thợ trƣởng. 

-巨子 Cự tử : nhà Nho học rộng. 

-巨萬 Cự vạn : hàng vạn vạn, chỉ một số lớn lao. 

 

-拒扞 Cự cản : ngăn chống. Chống giữ. 

-拒敵 Cự địch : chống lại quân địch. Chống lại, kháng cự, đề kháng. 

-拒諫 Cự giản : không nghe lời khuyên can. 

-拒扞 Cự hãn : chống giữ, kháng cự. Cũng viết là cự hãn 拒捍. 

- 拒命 Cự mệnh :  làm trái mệnh lệnh. 

-拒霜 Cự sương : một tên khác chỉ cây Phù Dung. 

-拒絕 Cự tuyệt : từ chối dứt khoát, quyết không tiếp nhận.  

 

-詎可 Cự khả : có thể nào. 

-詎肯 Cự khẳng : há chịu. 

 

-距離 Cự li : khoảng cách, cách nhau (về không gian hoặc thời gian).  

-距堙 Cự nhân : thang dùng leo lên đánh thành của thời cổ. 

-距石 Cự thạch : đá lớn. 

 

-鉅子 Cự tử : nhà Nho học rộng. Tƣơng tự: cự tử 巨子. 

 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8B%92
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8B%92
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8B%92
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8B%92
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A9%8E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A9%8E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A9%8E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A9%8E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B7%9D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B7%9D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B7%A8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B7%A8
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-渠答 Cừ đáp : dụng cụ để ngăn chặn quân địch thời cổ. 

-渠魁 Cừ khôi : ngƣời cầm đầu, thủ lĩnh, đầu sỏ. 

-渠帥 Cừ súy : thủ lãnh giặc. 

-渠率 Cừ súy : cũng nhƣ chữ Cừ súy ở trên. 

 

-駏虛 Cự hư : con lừa. 

 

-秬鬯 Cự sưởng : rƣợu cất bằng lúa nếp đen dùng trong tế lễ quỷ thần. 

Rƣợu nếp than. 

 

-矩步 Củ bộ : hành động cẩn thận theo phép tắc. 

-矩形 Củ hình : hình vuông. 

-矩矱 Củ hoạch : khuôn phép, phép tắc. 

-矩則 Củ tắc : quy củ phép tắc. 

-矩尺 Củ xích : thƣớc thợ mộc, hình nhƣ một tam giác vuông, dùng để 

đo góc vuông. Còn gọi là: mộc xích 木尺, lỗ ban xích 魯般尺,khúc 

xích 曲尺. 

-扞拒 Hãn cự : chống lại, kháng cự. 

-抗拒 Kháng cự : chống cự lại không chịu thua. 

 

-炬蠟 Cự lạp : cây đuốc bằng sáp, tức cây nến lớn. 

 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B8%A0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B8%A0
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-鉤距 Câu cự : một thứ binh khí thời xƣa. Cũng viết là câu cự 鉤拒. 

Bộ máy bật trong xe bắn nỏ (thời xƣa). Vặn hỏi để tra cứu sự thật. Cơ 

mƣu. Móc câu.  

 

-溝渠 Câu cừ : lạch nƣớc, hào nƣớc, thủy đạo (để phòng thủ hoặc dẫn 

nƣớc tƣới ruộng).  

 

-呂鉅 Lữ cự : kiêu căng, tự cao, vênh váo.  

 

-萵苣 Oa cự : rau diếp. 

 

-芙蕖 Phù cừ : tên một loại hoa sen. Còn gọi là hà hoa 荷花. 

 

-規矩 Quy củ : phép tắc. 

 

-商蚷 Thương cự : một loài sâu nhƣ  con rết.  

 

-硨磲 Xa cừ : con xa cừ, một loại hầu, vỏ dùng làm đồ trang sức. Ta 

quen gọi là Xà cừ. 

 

 

 

  亟 CỨC :  gấp gáp, gấp rút, cần kíp, lập tức, vội vàng, tất tả. 

Nhiều lần Yêu mến 

 
Đồng âm đồng nghĩa : 

 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%89%A4
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%89%A4
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%8D%B7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%8D%B7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A6%8F
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A6%8F
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%95%86
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%95%86
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-極 Cức : gấp gáp. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-殛 Cức : tru diệt, giết chóc, giết chết. Án xử tử. Án tử hình. 

 

Biến âm : 

 

-極 Cực : tận cùng. Sự xấu nhất, khổ nhất. Trọn, hết, mƣời năm gọi là 

một cực.  Cái xà trên cùng mái nhà, mái nhà. Cái nóc nhà, nay gọi các sự 

vật gì rất cao là cực là bởi nghĩa đó. Ngôi vua. Hết. Đến. Làm việc ác 

đến mức cùng cực. Xa xôi. Trung chính. Mỏi mệt. Đầu địa cầu. 

 

Dị âm : 

 

-亟 Khí : luôn luôn. Nhiều lần. 

 

Từ ghép  : 

 

-亟亟 Cức cức : tất tả, vội vàng. 

 

-極大 Cực đại : rất lớn. Lớn nhất, không còn gì lớn hơn nữa. 

-極點 Cực điểm : chỗ rất cao. Mức chót. 

-極頂 Cực đỉnh :  nơi cao nhất. 

-極端 Cực đoan : chỗ hai đầu mút của sự vật, mở rộng nghĩa thành 

hành động quá trớn, quá mức. 

-極度 Cực đoan : mức cao nhất, ; mức chít. 
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-極度 Cực độ : cực điểm. Trình độ rất sâu xa. 

-極限 Cực hạn : hạn độ cao nhất. Số mục giới hạn gần sát nhƣng không 

đạt tới đƣợc, thí dụ 1:2 + 1:4 + 1:8 + … tiến tới số 1 là cực hạn. 

-極刑 Cực hình : sự trừng phạt đau khổ. 

-極右 Cực hữu : danh từ chính trị, chỉ cái chủ trƣơng bảo thủ. Trái với 

chủ trƣơng cấp tiến, đòi đổi mới là cực tả. 

-極苦 Cực khổ :  đau đớn buồn khổ. 

-極樂世界 Cực lạc thế giới : cõi đời sung sƣớng, chỉ cõi Tịnh độ của 

đức Phật A-Di-Đà. Cũng chỉ cõi giải thoát. 

-極了 Cực liễu : quá chừng, cực kỳ. 

-極力 Cực lực : hết sức. 

-極目 Cực mục : tầm nhìn xa, nhìn xa tới hết tận cùng tầm nhìn. 

-極言其利 Cực ơn kỳ lợi : nói cho hết cái lợi. 

-極品 Cực phẩm : thời xƣa chỉ chức quan cao nhất. Cấp hạng cao nhất, 

có giá trị nhất. 

-極峰 Cực phong : ngƣời thủ lãnh cao nhất nƣớc. 

-極光 Cực quang : hiện tƣợng xảy ra trên trái đất ở những khu vực vĩ 

độ cao (Nam cực, Bắc cực), ánh sáng mặt trời bức xạ trong không khí 

phát ra những tia sáng nhiều màu rực rỡ. 

-極果 Cực quả : chữ nhà Phật : chứng đƣợc tới chánh giác là kết quả 

tối cao của đạo Phật. 

-極圈 Cực quyển : vòng tròn làm giới hạn cho hai hàn đới ở nam bắc 

cực, cách nam bắc cực 23,5 độ (cercles polaires). 
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-極色 Cực sắc : mầu trắng và mầu đen. 

-極左 Cực tả : danh từ chính trị, chỉ cái chủ trƣơng cấp tiến, đòi đổi 

mới. 

-極小 Cực tiểu : rất nhỏ; nhỏ nhất. 

-極致 Cực trí : đạt đến trình độ cao nhất.  

-極選 Cực tuyển : lựa chọn thật kỹ càng. 

 

-窮凶極惡 Cùng hung cực ác : cực kì hung ác. 

 

-雷殛 Lôi cức : bị sét đánh chết. 

 

-需用甚亟 Như dụng thậm cức : cần dùng rất cấp thiết.  

-甚亟 Thậm cức : rất gấp. 

-勿亟 Vật cức : đừng vội. 

 

-陰極 Âm cực : âm khí cực thịnh. Cực âm, đầu phát sinh điện âm (pôle 

négatif). 

-陰極陽回 Âm cực dương hồi : đến tận cùng của âm thì dƣơng trở về.  

-北極 Bắc cực : cực phía bắc của trái đất.  

-八極 Bát cực : nơi xa xôi hoang dã, vùng đất rất xa lạ. Tên thần tiên 

theo truyền thuyết. Tám vùng đất thật xa, ở ngoài tám phƣơng. 

-否極泰來 Bĩ cực thái lai : bế tắc hết thì hanh thông trở lại, ý nói hết 

khổ tới sƣớng, hết rủi tới may. 
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-窮極 Cùng cực : tận cùng, hết sức. Rất nghèo túng. 

-拱極 Củng cực : chầu về sao Bắc Cực. 

-妙極 Diệu cực : rất khéo, rất đẹp. 

-登極 Đăng cực : lên tới chỗ cao nhất, chỉ lên ngôi vua. 

-電極 Điện cực : các đầu của điện : cực âm, cực dƣơng. 

-皇極 Hoàng cực : ngôi vua. 

-六極 Lục cực : sáu điều cùng cực hung xấu: chết non, bệnh, lo, nghèo, 

tật, và yếu đuối (hung đoản chiết 凶短折, tật 疾, ƣu 憂, bần貧, ác 惡

, nhƣợc 弱). Sáu cực: Mệnh, xú, phúc, thƣởng, họa, phạt. 

-兩極 Lưỡng cực : Bắc cực và Nam cực. Nay chỉ Bắc cực và Nam cực 

địa cầu. Mƣợn chỉ toàn quốc hoặc toàn thế giới. Dƣơng cực và âm cực 

(điện học). Tỉ dụ hai cái cực đoan hoặc đối lập.  

-南極 Nam cực : cực phía nam của trái đất. 

- 三極 Tam cực : ba thứ quan trọng nhất trong vũ trụ, gồm: 

Thiên 天 Trời, Địa 地 Đất và Nhân 人 Ngƣời. § Còn gọi là tam tài 三

才. 

-太極 Thái cực : chỉ trạng thái trƣớc khi trời đất chƣa chia rành rẽ. 

-踐極 Tiễn cực : bƣớc lên chỗ cao nhất, chỉ việc vua lên ngôi. 

-積極 Tích cực : hăng hái, muốn tiến thủ. Chính xác, khẳng định. 

-消極 Tiêu cực : làm trái ngƣợc, làm trở ngại phát triển. Không mong 

cầu tiến thủ, tiêu trầm, thất vọng, bi quan. 

-小極 Tiểu cực : có hơi mỏi mệt. 
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-無極 Vô cực : không biết đâu là chỗ cuối hết. 

-罔極之恩 Võng cực chi ân : nghĩa là cái ơn không cùng. Chỉ cái công 

ơn cha mẹ. 

 

  岡  CƢƠNG   : đỉnh núi, sơn lĩnh, sƣờn núi. Đồi, gò, luống 

đất. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-剛 Cƣơng : cứng, bền, rắn chắc; cứng cỏi, mạnh mẽ. Vừa gặp. Vừa 

mới, chỉ có. Dùng thông với chữ cương 掆. 

2-崗 Cƣơng : đồi, gò. Chỗ đứng canh gác. Nhƣ chữ cương岡. 

3-綱 Cƣơng : giềng lƣới, cái dây lớn làm đầu mối trong lƣới. Phép tắc, 

trật tự. Cái dây lớn ở miệng lƣới đánh cá, để kéo cả cái lƣới lên. Lƣới có 

giềng mới kéo đƣợc các mắt, cho nên cái gì mà có thống hệ không thể 

rời đƣợc đều gọi là cƣơng. Phần chủ yếu của sự vật. Phàm sự gì lấy một cái 

làm cốt rồi chia ra các ngành đều gọi là cƣơng. Vận tải hàng hoá kết 

từng bọn đi cũng gọi là cƣơng. 

4-鋼 Cƣơng  : thép. Sắt luyện kỹ gọi là cƣơng. 

5-掆 Cƣơng : nâng lên, nhấc lên. Con bò đực. 

6-棡 Cƣơng : cây cột gỗ ở trong tƣờng, giúp bức tƣờng vững chắc hơn 

vì tƣờng thời xƣa đắp bằng đất. 

7-碙 Cƣơng : cũng nhƣ chữ cương岡, một cách viết khác. 

8-犅 Cƣơng : con trâu đực. 

9-碙 Cƣơng : một lối viết của chữ Cƣơng 岡. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B2%A1
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Từ  ghép : 

 

-崗巒起伏 Cương loan khởi phục : đồi núi nhấp nhô. 

-崗位 Cương vị : chỗ quân đứng gác, chòi canh. Cũng chỉ quân lính 

canh gác. Chức trách, bổn phận. Phiếm chỉ chức vị. 

 

-剛强 Cương cường : cứng cỏi, mạnh mẽ. 

-剛度 Cương độ : mức cứng rắn của vật chất. 

-剛好 Cương hảo : vừa đúng. 

-剛烈 Cương liệt : cƣơng trực trinh liệt, ngay thẳng chính đính. 

-剛卯 Cương mão : vật đeo bên ngƣời để trừ tà. 

-剛硬 Cương ngạnh : cứng cỏi, bƣớng bỉnh, không chịu khuất phục. 

-剛毅 Cương nghị : cứng cỏi nghiêm khắc. 

-剛柔 Cương nhu : cứng và mềm. Chỉ cách đối xử ở đời. 

-剛風 Cương phong : gió cuốn trên tầng cao nhất. 

-剛逢 Cương phùng : vừa gặp. 

-剛愎 Cương phức : cứng rắn, ƣơng nghạnh, ngoan cố; cố chấp không 

nghe ai can. 

-剛過 Cương quá : vừa qua. 

-剛決 Cương quyết : cứng rắn nhất định, không thay đổi đƣợc. 

-剛才 Cương tài : cũng viết là 剛纔. Vừa, chỉ. Trƣớc đó không lâu, vừa 

mới. 
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-剛體 Cương thể : thể rắn (phân biệt với thể hơi và thể lỏng). 

-剛性 Cương tính : tính cứng bền của sự vật, không thể làm thay đổi. 

-剛直 Cương trực : cứng cỏi thẳng thắn. 

-剛武 Cương võ : cứng rắn uy võ. 

 

-綱舉目張 Cương cử mục trương : cái giềng lƣới đã đƣợc kéo lên thì 

các mắt lƣới đều giƣơng ra, chỉ phần chủ yếu đã đƣợc đƣa ra thì các chi 

tiết cũng rõ tàng. 

-綱維 Cương duy : giềng mối ràng buộc, chỉ phép tắc quốc gia. 

-綱紀 Cương kỷ : giƣơng lƣới ra là cƣơng 綱, sửa sang tu bổ lƣới là kỷ

紀; giƣờng mối,  chỉ sự sửa sang cả thiên hạ, chỉ chung phép tắc luật lệ. 

-綱領 Cương lĩnh : chƣơng trình chủ yếu. 

-綱目 Cương mục : phần lớn và phần nhỏ của sự việc. Một loại sử biên 

niên có phần lớn là cương綱 và phần nhỏ là mục 目. 

-綱常 Cương mục : những điều luôn phải theo giữ, gọi tắt là tam cương

三綱 (3 giềng mối) là quân thần君臣, phụ tử父子, phu phụ夫婦 và 

ngũ thường五常(5 điều luôn phải giữ) đó là nhân仁, lễ義, nghĩa禮, trí

智, tín信. 

-綱常 Cương thường : đạo thƣờng của ngƣời gồm: tam cƣơng 三

綱 (quân thần, phụ tử, phu phụ 君臣,父子, 夫婦) và ngũ thƣờng 五

常 (nhân, lễ, nghĩa, trí, tín 仁義禮智信). 

-綱要 Cương yếu : phần cốt yếu, phần chủ yếu. Cƣơng lĩnh và yếu chỉ: 

phần chủ chốt, nguyên tắc cơ bản.  
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-鋼琴 Cương cầm : đàn dƣơng cầm . Piano. 

- 

-鋼鐵 Cương thiết : thép, sắt cứng. 

-崑岡 Côn cương : tức là núi Côn Lôn 昆侖. Tên khác của Thục 

Cƣơng 蜀岡, ở tỉnh Giang Tô. 

-不銹鋼 Bất tú cương : thép không gỉ. 

-乾綱 Càn cương : phép tắc của trời, đạo trời. Quyền của vua. 

-政綱 Chính cương : cƣơng lĩnh chính trị. Giềng mối thi hành chính trị. 

-名綱 Danh cương : cái dây danh lợi ràng buộc, giống nhƣ cái dây 

cƣơng ngựa. Cũng nói Danh cƣơng lợi toả. 

-大綱 Đại cương : giềng mối lớn, tức những phần chính, nét lớn. 

-角鋼 Giác cương : thép cạnh. 

-紀綱 Kỷ cương : sợi tơ đƣợc sắp xếp ra cho khỏi rối và cái giềng mối, 

tức là giềng mối (mối tơ), nói chung là luật lệ, phép tắc, trật tự. 

-鍊鋼 Luyện cương : luyện thép. 

-三綱 Tam cương :  ba giềng mối, gồm: “quân thần” 君臣 vua tôi, “phụ 

tử” 父子 cha con, “phu phụ” 夫婦 chồng vợ. 

-槽形鋼 Tào hình cương : thép chữ U. 

-茶綱 Trà cương : bọn buôn trà. 

 

-布崗 Bố cương : bố trí canh gác. 
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-換崗 Hoán cương : đổi gác. 

-站崗 Trạm cương : đứng gác. 

 

-崑岡 Côn cương : tức là núi Côn Lôn 昆侖. 

 

 

 

   畺  CƯƠNG : biên giới, ranh giới đất đai, nhƣ chữ cƣơng疆. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-僵 Cƣơng : ngã, ngã sóng soài, ngã sấp, ngã xuống; cứng đờ, ngay 

đơ, không động đậy, chết cứng. Bị dồn vào thế bí; bị bế tắc.  Thiếu linh 

hoạt. 

2-殭 Cƣơng : chết khô, chết cứng, giống động vật chết mà không thối 

gọi là cương. Động vật mất sự sống chết khô cứng dần. 

3-疆 Cƣơng : cõi; vạch cõi, định rõ bờ cõi, giới hạn, vạch biên giới.  

4-繮 Cƣơng : cƣơng ngựa, dây cƣơng. Bó buộc. Tục viết là 韁. 

5-韁 Cƣơng : dây cƣơng. Cũng nhƣ chữ cương 繮. 

6-彊 Cƣơng : không mềm mỏng, cùng nghĩa với chữ cương 疆. 

7-礓 Cƣơng : hòn đá nhỏ (small stone). 

8-橿 Cƣơng : cái cán bừa, chỗ tay cầm của cây bừa ruộng. 

 

Biến âm : 
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-彊 Cƣờng : cái cung cứng. Phàm cái gì có sức mạnh đều gọi là cường. 

Hơn. Dƣ sức. Mạnh mẽ, có thế lực. Phàm cái gì có thừa đều gọi là 

cường. Không chịu theo, cùng nghĩa với chữ 強.  

-彊 Cƣỡng : gắng, miễn cƣỡng. 

 

Từ  ghép : 

 

-僵局 Cương cục : bế tắc, đình đốn công việc. 

-僵立 Cương lập : đứng cứng ngƣời không động đậy. 

-僵硬 Cương ngạnh : cứng nhắc. 

-僵臥 Cương ngọa : nằm im không động đậy. 

 

-疆埸 Cương dịch : quốc giới, biên cảnh. Bờ ruộng 

-疆界 Cương giới : ranh giới. 

-疆吏 Cương lại : viên quan coi giữ cƣơng giới. 

-疆理 Cương lý : sửa sang đất ruộng và vạch ranh giới đất đai. 

-疆土 Cương thổ : đất bên trong cƣơng giới một nƣớc. 

-疆塲 Cương trường : ranh giới, giới hạn. 

-疆域 Cương vực : ranh giới một nƣớc. 

 

-殭蠶 Cương tàm : con tằm chƣa nhả tơ mà đã chết. Tính ấm, vị hơi 

cay, có thể dùng làm thuốc trị bệnh có đờm. 

-殭尸 Cương thi : xác chết cứng, xác chết. 
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-彊志 Cường chí : nhớ dai, nhớ lâu. 

-彊對 Cường đối : đối kháng, chống lại kẻ địch mạnh. 

-彊家 Cường gia : nhà có thế lực mạnh. 

-彊記 Cường ký : mạnh về ghi nhớ, nhớ dai, nhớ lâu. 

-彊梁 Cường lương : mạnh mẽ, dữ dội. 

-彊顏 Cường nhan : mặt dầy không biết thẹn.  

-彊人所難 Cưỡng nhân sở nan : bắt ép ngƣời làm sự khó kham nổi.  

 

-彊弩之末 Cương nỗ chi mạt : chỉ sự kiệt quệ, kiệt sức. 

 

-韁鎖 Cương tỏa : dây cột ngựa và cái khoá, chỉ sự trói buộc của công 

danh.  

 

-名繵利鎖 Danh cương lợi tỏ : lợi danh ràng buộc. 

-提韁繩 Đề cương thằng : kéo dây cƣơng ngựa. 

 

-凍僵 Đống cương : lạnh cóng, giá rét cứng đờ ra, có khi viết là cương 

殭. 

 

-差彊人意 Sai cường nhân ý : chút hơn ý ngƣời. 

 

-邊疆 Biên cương : vùng đất ở biên giới. Cùng nghĩa với 邊境 Biên 

cảnh. 

-異疆 Dị cương :  không cùng một đất nƣớc. 

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=%E7%B9%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%82%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%82%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%B0
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-海疆 Hải cương : khu vực ven biển. 

-列土分疆 Liệt thổ phân cương : là đất ngày xƣa nhà vua chia đất cho 

chƣ hầu hoặc công thần.  

-分疆 Phân cương : ngăn chia biên giới. Chia biên giới, định ranh giới. 

-新疆 Tân cương : vùng Tân Cƣơng, một khu tự trị trong nƣớc Tầu. 

-萬壽無疆 Vạn thọ vô cương : tuổi thọ không cùng. Đây là một câu 

chúc thọ cho ngƣời khác. 

-無疆 Vô cương : cõi không có hạn có ngần nào (không cùng, không 

ngần).  

 

-白殭蠶 Bạch cương tàm : con tằm vì nhiễm phải “bạch cƣơng 

khuẩn” 白殭菌 mắc bệnh cứng đờ ra mà chết. Có thể dùng làm thuốc trừ 

phong và trị bệnh có đờm. 

 

 

  强  CƢỜNG  : xem phần chữ cung 弓. 

 

九   CỬU  : Chín, tên số đếm 9. Rất nhiều, nhiều lần, đa số. Họ Cửu. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-氿 Cửu : xem chữ Đông Cửu, Tây Cửu ở dƣới 

 

Biến âm : 

 

-仇 Câu : lấy, cầm lấy.  

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8F%8C
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-訄 Cầu : cấp bách; bức bách. Một âm là Cừu : lời đùa bỡn. 

-厹 Cầu : thú vật đi dẫm đạp trên đất; dấu chân thú đạp trên đất. To 

trample. 

-訅 Cừu : sát tới gần. Bức bách. 

-九 Cƣu : họp. 

-勼 Cƣu : tụ tập. 

-朹 Cƣu : tên một loại cây gần giống cây mai. 

-鳩 Cƣu : Con tu hú. Tính nó vụng không biết làm tổ, nên hay dùng để 

nói ví những kẻ không biết kinh doanh việc nhà. Nó lại là một loài chim 

ăn không mắc nghẹn bao giờ, cho nên những gậy của ngƣời già chống 

hay khắc hình con cƣu vào. Họp. 

-究 Cứu  : Cùng cực, kết cục. Xét cho cùng tận. Chỗ cuối cùng Mƣu 

tính, suy nghĩ để mƣu tính. Chỗ tận cùng của khe suối. 

-仇 Cừu  : Thù địch. Giận tức. Oán thù. Kẻ thù. Mới oán hận sâu xa. Họ 

Cừu. 

-尻 Cừu : xƣơng cụt. 

-艽 Cừu : nơi xa xôi, hoang vắng, hoang dã. 

-鼽 Cừu : bệnh lạnh xoang mũi, bệnh nghẹt mũi, sổ mũi khi trời lạnh. 

Congested nose. 

-頄 Cừu : gò má, xƣơng gò má. Cheekbone. 

 

Dị âm : 

 

-艽 Giao : Ổ của giống thú. Mƣu. Thác trong khe núi. Cỏ giao, dùng để 

làm thuốc. 
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-尻 Khào : Xƣơng cùng, mông đít. Chỉ khúc cuối, đầu cùng. Ta quen 

đọc là Cừu. 

-頄 Quì : xƣơng gò má. 

-馗 Quỳ : con đƣờng lớn, cao lớn. 

-宄 Quỹ : gian tà, cƣớp ở bên ngoài là đạo 盜, trộm cƣớp bên trong là 

quỹ宄. 

-氿 Quỹ : nƣớc suối chẩy ra từ phía bên. 

-軌 Quỹ : vết bánh xe, trục giữa hai bánh xe, đƣờng xe. Đƣờng đi vòng 

quanh mặt trời của các hành tinh. Dựa vào. Gian dối, làm loạn. Nề nếp, 

mẫu mực. Phép tắc, khuôn phép, khuôn khổ.. 

-匭 Quỹ : hộp, hòm, thùng nhỏ. 

 

Từ   ghép : 

 

-九坂羊腸 Cửu bản đương trường: chín lớp đƣờng núi quanh co nhƣ 

ruột dê, ám chỉ đƣờng đời rắc rối. 

-九真 Cửu chân : tên một quận của nƣớc ta thời cổ, gồm phía nam Bắc 

phần và phía bắc Trung phần ngày nay. 

-九州 Cửu châu : ngày xƣa Trung Quốc chia làm chín khu vực hành 

chánh, gọi là cửu châu 九州. Sau mƣợn gọi thay Trung Quốc. Tên một 

đảo phía nam Nhật Bổn. 

-九章 Cửu chương : tên một phép tính của Trung Hoa thời cổ, còn gọi 

lả Cửu chƣơng toán pháp. Tên một phép tình nhân chín bảng của Tây 

phƣơng, trẻ bậc Tiểu học đã phải học. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B9%9D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B9%9D
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-九章算法 Cửu chương toán pháp : phép toán xƣa, cũng gọi là cửu 

số. Gồm:phƣơng điền 方田 đo ruộng, túc mễ 粟米 tính toán việc buôn 

bán, suy phân 衰分  phép hỗn hợp quý tiện, thiếu quảng 少廣  bình 

phƣơng và lập phƣơng,thƣơng công 商功  tính về công trình,quân 

thâu 均輸  vận phí xa thuyền,doanh bất túc 盈不足  tỉ lệ, phƣơng 

trình 方程 phƣơng trình thức, câu cổ 句股 phép tam giác. 

-九冬 Cửu đông : chín chục ngày của mùa đông. 

-九迴腸 Cửu hồi trường : ruột chín khúc, chỉ mối lo nghĩ. 

-九卿 Cửu khanh : chín chức quan to nhà Chu thời xƣa: Thiếu Sƣ 少師

, Thiếu Phó 少傅, Thiếu Bảo 少保, Trủng Tể 冢宰, Tƣ Đồ 司徒, Tông 

Bá 宗伯, Tƣ Mã 司馬, Tƣ Khấu 司寇, Tƣ Không 司空. 

-九禮 Cửu lễ : chín lễ nghi ngày xƣa là: 冠 quan, 婚 hôn, 朝 triều, 聘

sính, 喪 tang, 祭 tế, 賓主 tân chủ, 鄉飲酒 hƣơng ẩm tửu, 軍旅 quân 

lữ . 

-九龍 Cửu long : tên con sông ở Nam phần Việt Nam phát nguyên từ 

Tây Tạng, tới Nam phần thì tách ra làm chín giòng, trông nhƣ 9 con 

rồng. 

-九流 Cửu lưu : chín học phái lớn thời Xuân Thu, sau khi Khổng Tử 

qua đời, gồm : Nho gia, Đạo gia, Âm dƣơng gia, Pháp gia, Danh gia, 

Mặc gia, Tung hoành gia, Tạp gia và Nông gia. 

-九五 Cửu ngũ : hào 95 trong quẻ Càn của Kinh Dịch, tƣợng con rồng 

bay lên trời, tức là tƣợng vị vua. Do đó ngôi vua gọi là cửu ngũ. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%96%B9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%96%B9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B2%9F
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B2%9F
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A1%B0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A1%B0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B0%91
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B0%91
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%95%86
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%95%86
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%9D%87
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%9D%87
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9B%88
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9B%88
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B6%B3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%96%B9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%96%B9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8F%A5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8F%A5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B0%91
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B0%91
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B0%91
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B0%91
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B0%91
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B0%91
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%86%A2
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%86%A2
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8F%B8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8F%B8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AE%97
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AE%97
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8F%B8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8F%B8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8F%B8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8F%B8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8F%B8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8F%B8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%86%A0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A9%9A
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9C%9D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%81%98
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%81%98
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%96%AA
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A5%AD
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B3%93
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B3%93
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%84%89
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%84%89
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%85%92
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BB%8D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BB%8D
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-九日 Cửu nhật : chín mặt trời. Thần thoại cổ nói trên trời có mƣời mặt 

trời, vua Nghiêu 堯 sai Hậu Nghệ 后羿 bắn trúng chín mặt trời. Tiết 

trùng dƣơng, mùng 9 tháng 9 âm lịch. 

-九如 Cửu như : chín điều giống nhƣ, tức là lời chúc tốt lành. 

-九品 Cửu phẩm : bậc quan thứ 9 của triều đình thời xƣa. 

-九坂羊腸 Cửu phản dương trường : chín lớp đƣờng núi quanh co 

nhƣ ruột dê; chỉ đƣờng đời rắc rối. 

-九軍 Cửu quân : lục quân của thiên tử và tam quân của chƣ hầu, gọi 

gộp lại là cửu quân 九軍. Quân đông nhiều, đại quân. 

-九霄 Cửu tiêu : chín tầng trời cao. 

-九族 Cửu tộc : chín họ, bao gồm: 高祖 cao tổ, 曾祖 tằng tổ, 祖父 tổ 

phụ, 父親 phụ thân, 自己 tự kỷ, 兒子 nhi tử, 孫子 tôn tử, 曾孫 tằng tôn, 

玄孫 huyền tôn . 

-九重 Cửu trùng : chín lần, chín bậc. Chỗ ngồi của vua, chỉ nhà vua. 

-九泉 Cửu tuyền : chín suối, tức âm phủ. 

-九死 Cửu tử : phần chết chiếm chín phần. Tỉ dụ ở trong cảnh ngộ cực 

kì nguy hiểm. 

-九序 Cửu tự : chín chữ, tức 9 điều cha mẹ làm cho con cái, chỉ công 

ơn cha mẹ. Cũng gọi là 9 chữ Cù lao, gồm sinh (cha sinh), cúc (mẹ đẻ), 

phù (vỗ về), dục (nuôi cho khôn), cố (trong nom), phục (quấn quít), phủ 

(nâng niu), súc (nuôi cho lớn), phúc (bồng bế). 

-九死一生 Cửu tử nhất sinh : chín chết một phần sống, ý nói nguy 

hiểm lắm. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A0%AF
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%90%8E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%90%8E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B9%9D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B9%9D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%AB%98
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%AB%98
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9B%BE
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9B%BE
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A5%96
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A5%96
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%88%B6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%88%B6
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=%E5%85%92
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%85%92
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%9B%BE
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9B%BE
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%8E%84
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%8E%84
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-九幽 Cửu u : âm phủ. 

-九淵 Cửu uyên : vực rất sâu. 

 

-鳩鴿類 Cưu cáp loại  : chỉ chung các giống chim thuộc lọi bồ câu. 

-鳩工 Cưu công : tập họp thợ thuyền. 

-鳩工庀材 Cưu công phỉ tài : họp thợ sắm gỗ để làm nhà. 

-鳩居 Cưu cư : chỗ ở của con chim cƣu, tức con chim cutu hú. Tu hú 

vụng về, không biết làm tổ, tổ rất xấu xí. Chỉ ngôi nhà xấu xí của mình, 

ý nhún nhƣờng. Chỉ ngƣời ở nhờ, sự ở nhờ. 

-鳩拙 Cưu chuyết : sự vụng về của chim tu hú.. Chỉ sự vụng về của 

chính mình. 

-鳩民 Cưu dân : tụ họp dân chúng khai khẩn làm ăn. Cũng chỉ ngƣời 

tha hƣơng, sống nhờ nơi khác, nhƣ chim tu hú. 

-鳩形鵠面 Cưu hình hộc diện : dáng dấp nhƣ chim tu hú, mặt nhƣ 

chim hộc, chỉ ngƣời xấu xí gầy gò, hình dung đói khát (nhƣ chim cƣu). 

-鳩合 Cưu hợp : tụ họp lại. 

-鳩斂 Cưu liễm : gom dân, tổ chức cuộc sống cho yên ổn và đánh thuế. 

Nhiệm vụ vủa vị quan khai cƣơng lập ấp thời xƣa. 

-鳩集 Cưu tập : cùng nghĩa nhƣ chữ cƣu hợp. 

-鳩杖 Cưu trượng : gậy khắc hình chim cƣu cho ngƣời già chống. Chỉ 

tuổi già.   

 

-究竟 Cứu cánh : xét cho tới cùng. 

-究途 Cứu đồ : lộ trình trọn vẹn, làm từ đầu tới cuối. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A9%B6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A9%B6
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-究年 Cứu niên : hết năm. 

-究歸 Cứu quy : hung quy. 

-究察 Cứu sát  : xem xét. 

-究治 Cứu trị : truy cứu trừng trị. 

-究問 Cứu vấn : tìm hiểu tra hỏi. 

 

-仇敵 Cừu địch : kẻ thù chống lại mình. 

-仇家 Cừu gia : ngƣời có thù oán.  

-仇恨 Cừu hận : thù giận. 

-仇隙 Cừu khích : thù ghét. 

-仇人 Cừu nhân : kẻ thù. 

-仇殺 Cừu sát : oán thù đến độ giết ngƣời. 

-仇視 Cừu thị : coi lấy làm tức giận, coi nhƣ kẻ thù hằn. 

 

-尻骨 Cừu cốt : xƣơng cụt. 

 

-厹矛 Cầu mâu : cây giáo có 3 mũi nhọn. 

 

-報仇 Báo cừu : trả thù. 

-復仇 Phục cừu : báo thù lại. 

-世仇 Thế cừu : thù truyền kiếp. 

 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A9%B6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A9%B6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A9%B6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A9%B6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BE%A9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BE%A9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%96
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%96
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-鶻鳩 Cốt cưu : tên một loài chim, tục gọi là ban cƣu 斑鳩. 

-鳲鳩 Thi cưu : chim bố cốc, chim cu, chim gáy.  

 

-根究 Căn cứu : tìm biết tới cội rễ, tra cứu triệt để. 

-窮究 Cùng cứu : thâm nhập, giùi mài, nghiên cứu. Truy cứu triệt để. 

-講究 Giảng cứu : tìm tòi, nghiên cứu. Bàn bạc, thảo luận. Biện pháp, 

đƣờng lối. 

-研究 Nghiên cứu : nghiền ngẫm xét tìm. 

-查究 Tra cứu : xem xét tìm tòi.  

 

-軌革 Quỹ cách : một cách xem bói tốt xấu thời xƣa bằng cách xem 

tranh ảnh. 

-軌道 Quỹ đạo : tuân theo phép tắc. Đƣờng đi của các hành tinh trong 

vũ trụ. Đƣờng ray của xe lửa hay xe điện, đƣờng chạy của xe. 

-軌物 Quỹ vật : phép tắc, chế độ. 

 

-氿泉 Quỹ tuyền : nƣớc suối chảy ra từ phía bên. 

 

-不軌 Bất quỹ : không tuân theo phép tắc. 

-謀為不軌 Mưu vi bất quỹ : kẻ mƣu làm loạn.  

-走上正軌 Tẩu thượng chánh quỹ : đi vào nề nếp. 

-鐵軌 Thiết quỹ : đƣờng sắt xe hoả, hay đƣờng xe điện chạy. 

-出軌 Xuất quỹ : trật đƣờng rầy, trật bánh. 

 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%96%91
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%96%91
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9F%A5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9F%A5
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-鐘馗 Chung Quỳ : tên một vị thần trừ tá ác thƣờng đƣợc vẽ hình dán 

ngoài cửa vào đêm cuối năm âm lịch. 

 

-投匭 Đầu quỹ : bỏ phiếu bầu, đi bầu cử. 

-票匭 Phiếu quỹ  : thùng phiếu bầu. 

 

-東氿 Đông Cửu,西氿 Tây Cửu : tên hai hồ đều ở thành phố Nghi 

Hƣng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. 

 

 -復仇 Phục cừu : báo thù lại, trả thù. 

 

-秦艽 Tần giao : cây cỏ Giao. Large leaf gentian (Gentiana macro-

phylla). 

 

正 CHÁNH  : phải, giữa, đúng là, là chánh đáng. Kính cẩn 

trang trọng. Thẳng thắn không cong vạy. Thuần nhất không pha 

tạp. Trƣởng, vị quan đứng đầu. Sửa trị, trị tội. Làm cho ngay 

thẳng. Vặn hỏi. Họ ngƣời. Cũng thƣờng gọi là Chính. 

 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-政 Chánh : ngay chính, làm cho kẻ không ngay thẳng trở thành ngay 

thẳng. Làm cho chính, ngƣời trên chế ra phép tắc luật lệ để cho kẻ dƣới 

cứ thế mà noi gọi là chính (hay Chánh). Việc công của quan phủ, việc 

của chính quyền. Quy tắc để tuân theo. Tên gọi chức quan nắm quyền 

chủ trong việc gì. Ngay ngắn. 

 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A7%A6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A7%A6
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Biến âm : 

 

Tất cả những chữ Chinh dưới đây xin xem tiếp ở phần chữ Chinh. 

-正 Chinh : đầu tiên, thứ nhất; tháng đầu tiên trong năm, tháng giêng. 

Cái đích dùng để tập bắn tên. Dùng nhƣ nghĩa chữ Chinh 征 

-怔 Chinh : sợ run. Dáng mù mờ không làm chủ đƣợc chính mình. 

-鉦 Chinh  : cái chiêng. 

-佂 Chinh : hoảng sợ. 

-征 Chinh : Ði, đi xa. Bề trên đánh kẻ dƣới. Kẻ trên đem binh đánh kẻ 

dƣới có tội gọi là chinh. Lấy. Thu thuế. Họ ngƣời. 

-整 Chỉnh  : đều, an trị, ngay ngắn. Vật hoàn toàn không bị khiếm 

khuyết 

 

Dị  âm : 

 

-症 Chứng : chứng bệnh (chứng nghiệm của bệnh, gốc bệnh). 

-証 Chứng : can gián. Tục mƣợn dùng nhƣ chữ chứng 證 nghĩa là 

chứng  

cớ. 

-罡 Cƣơng, Cang : chính âm là cang, cách viết khác của chữ Cƣơng 剛 

: cứng bền; vừa mới , chỉ có. 

 

Từ   ghép  : 

 

-正案 Chánh (chính) án : đơn danh thẩm định chính thức. Án kiện 

chính thức. 
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-正本 Chánh bản  : nguồn gốc chính đáng. Bản chính, bản gốc. 

-正宮 Chánh cung : tòa nhà chủ yếu nơi vua ở. Chỉ vợ chính thức của 

vua. Còn gọi là Chính cung hoàng hậu. Tên một cung điệu từ khúc 

trong lục cung 六宮. 

-正名 Chánh danh  : xác định tên gọi cho đúng với sự thật. Lời mạo đầu 

(trong tiểu thuyết, tạp kịch...) để điểm minh hoặc bổ sung chính 

văn. Quan lại chánh thức, khác với phó chức hoặc lâm thời. 

-正面 Chánh diện : mặt phải. Mặt trƣớc (của kiến trúc, thân thể ngƣời 

ta, ...). Mặt phải, mặt chính (tiếp xúc với ngoại giới, mặt lấy để sử dụng 

thƣờng nhất). Chính xác. Trực tiếp, mặt đối mặt. Một bề, một mặt (của 

sự tình, vấn đề, ...). 

-正大 Chánh đại  : ngay thẳng lớn rộng, chỉ tính cách quân tử. 

-正旦 Chánh đán  : ngày đầu năm, mồng một tháng giêng âm lịch. 

-正當 Chánh đáng  :  đúng, phải, không trái lý. Vừa lúc, ngay khi, đang 

lúc. Ngay thẳng, đoan chính, thanh bạch. 

-正道 Chánh đạo  : con đƣờng phải. Chữ nhà Phật, chỉ đƣờng lối ngay 

thẳng để tu cho thành đạo. 

-正電 Chánh điện :  điện dƣơng, hay gọi là Dƣơng điện 陽電 . 

-正途 Chánh đồ : đƣờng chính, chánh đạo. Ngày xƣa do khoa mục xuất 

thân gọi là theo “chánh đồ” 正途. 

-正角 Chánh giác : nhân vật chủ yếu trong tác phẩm văn nghệ. Diễn 

viên đóng vai chính (hí kịch, điện ảnh). 

-正好 Chính hảo : vừa đẹp, vừa tốt, vừa đúng. 

-正號 Chánh hiệu : hạng nhất. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%85%AD
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%85%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A3
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-正鵠 Chánh hộc : giữa đích, vì thế nên khuôn phép của một sự vật gì 

cũng gọi là chính hộc. Cái đích để tập bắn. 

-正虹 Chánh hồng : cầu vồng. 

-正刊 Chánh khan : bản khắc gốc. 

-正氣 Chánh khí  : phần vô hình ngay thẳng tốt đẹp  bẩm sinh của con 

ngƣời. 

-正氣歌 Chánh khí ca : tên khúc hát của Văn Thiên Tƣờng đời Nam 

Tống, làm khi bị quân Nguyên bắt. tên bài hát viết bằng chữ Nôm của 

nguyễn Văn Giai viết ca tụng Tổng đốc Hoàng Diệu tuẫn tiết khi thành 

Hà Nội thất thủ năm 1882. 

-正見 Chánh kiến : chữ nhà Phật : xa rời sự điên đảo phân biệt để có 

hiểu biết về chính pháp. 

-正理 Chánh lý  : lẽ phải, lẽ chính đáng. 

-正路 Chánh lộ  : con đƣờng phải. Nhƣ chính đạo. 

-正論 Chánh luận : nghị luận một cách chính trực. Lời nghị luận chính 

xác hợp lý.  

-正門 Chính môn : cổng chính, cửa chính. 

-正義 Chính nghĩa : đạo nghĩa chính đáng. Chú thích điển tịch thời 

xƣa.  

-正午 Chính ngọ  : đúng trƣa, giữa trƣa.  

-正言 Chánh ngôn : lời nói đúng với đạo ngay thẳng. 

-正月 Chánh nguyệt  : tháng giêng âm lịch. 

-正顏 Chánh nhan : thái độ trịnh trọng nghiêm túc.  

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A3
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-正人 Chánh nhân : ngƣời ngay thẳng tốt đẹp. Thƣờng nói là Chính 

nhân quân tử. 

-正日 Chánh nhật  : ngày mồng một âm lịch. 

-正如 Chánh như : giống với, đúng với, giống nhƣ. 

-正念 Chánh niệm : phép tu hành, nhánh thứ bảy trong bát chánh 

đạo 八正道. 

 

-正犯 Chánh phạm  : kẻ chủ chốt gây nên tội lỗi. Nhƣ thủ phạm. 

-正法 Chánh pháp  : phép tắc chính đáng. Chữ nhà Phật : pháp đúng 

của Đức Phật. 

-正風 Chánh phong : hai mƣơi lăm thiên trong Thi Kinh 詩經:Quốc 

phong 國風 , Chu nam 周南 ,Triệu nam 召南  gọi là Chánh phong. 

Từ Bội dung 邶鄘 trở xuống là Biến phong 變風. 

-正果 Chánh quả  : chữ nhà Phật chỉ sự thành tựu của ngƣời tu hành đã 

chứng ngộ đạo pháp. 

-正廳 Chánh sảnh : tòa ngồi chính giữa (đại sảnh đƣờng). 

-正色 Chánh sắc : năm mầu chính là xanh, vàng, đỏ, trắng, đen. Giữ 

sắc mặt nghiêm túc chính trực. 

-正朔 Chánh sóc : ngày đầu năm, vua mới lên ngôi đổi niên hiệu. 

-正史 Chánh sử  : sử sách chép những việc chính thức của triều đình.  

-正在 Chánh tại : trong khi, trong lúc, đang lúc. 

-正心 Chánh tâm : lòng dạ ngay thẳng tốt đẹp. Làm cho lòng mình 

đƣợc ngay thẳng tốt đẹp. 

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=%E9%81%93
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A9%A9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A9%A9
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%91%A8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%91%A8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8F%AC
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8F%AC
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%82%B6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%82%B6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AE%8A
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AE%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A3
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-正室 Chánh thất  : ngƣời vợ chính, vợ cả. Con trƣởng dòng chính. 

-正妻 Chánh thê : vợ cả. 

-正廳 Chánh thinh : tòa ngồi chính giữa. 

-正統 Chánh thống : dòng dõi đích thực.  

-正書 Chánh thư  : chữ Khải, loại chữ viết rõ ràng ngay ngắn, cũng gọi 

là chữ Chân. 

-正式 Chánh thức  : cách thế đúng. Đúng cách, đƣợc nhìn nhận. 

-正常 Chánh thường : bình thƣờng, phù hợp với quy luật chung.  

-正坐 Chánh tọa : chỗ ngồi chính giữa. 

-正宗 Chánh tông  : dòng dõi đích thực. 

-正總 Chánh tổng : viên chức đứng đầu một tổng thời trƣớc. Còn gọi là 

Cai tổng, hay Chánh tổng. 

-正中 Cháính trung  : mặt trời lên chính giữa, giữa trƣa. 

-正傳 Chánh truyền  : đƣợc dạy lại thiệt đúng. Sự việc chủ yếu xảy ra, 

chính đề. 

-正傳 Chánh truyện : bổn truyện, truyện gốc. Sự việc chủ yếu xảy ra, 

chính đề. 

-正直 Chánh trực  : ngay thẳng. 

-正字 Chánh tự  : chữ gốc, khác với chữ vay mƣợn (giả tá) hay chữ 

thông tục. Tên một chức quan cổ. 

-正確 Chánh xác : thật đúng, không sai. 

-正赤 Chánh xích : đỏ nguyên. 
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-正文 Chánh văn : văn bản trứ tác, khác với "tự ngôn", "chú giải", "phụ 

lục", v.v. 

-正位 Chánh vị : chỗ trung chính. Giữ ngôi vị của mình. Lên ngôi, tựu 

chức. Xác định vị trí. 

 

 

-政變 Chính biến : sự thay đổi đột ngột, thƣờng là do vũ lực uy hiếp, 

về chế độ chính phủ hoặc của ngƣời nắm giữ quyền lực tối cao. Sự thay 

đổi mạnh mẽ va thình lình về cách sắp đặt việc nƣớc.  

-政局 Chính cục : cục thế chính trị. 

-政綱 Chính cương : những điều cốt yếu của chính trị một nƣớc. 

-政壇 Chính đàn : giới chính trị. 

-政黨 Chính đảng  : tổ chức quy tụ những ngƣời có cùng ý kiến, đƣờng 

lối sắp đặt việc nƣớc. 

-政敎 Chính giáo : việc chính trị và việc dạy dỗ. Chính trị và tôn giáo. 

-政界 Chính giới : chỉ những ngƣời làm chính trị. 

-政客 Chính khách : ngƣời chuyên hoạt động chính trị (tiếng Anh: 

"politician"). Ngƣời đầu cơ chính trị, ngoạn lộng quyền thuật để mƣu 

cầu lợi ích riêng. 

-政見 Chính kiến : ý riêng của mỗi ngƣời về việc nƣớc. 

-政令 Chính lệnh  : mệnh lệnh chính trị, lệnh của nhà nƣớc. 

-政論 Chính luận : bình luận về vấn đề chính trị. 

-政法 Chính pháp : Pháp chế, pháp quy.  Chính trị và pháp luật (hợp 

xƣng). 
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-政府 Chính phủ  : cơ quan thống trị của một nƣớc. 

-政權 Chính quyền : sự đƣợc phép tham gia vào việc nƣớc. Đây là 

quyền của mọi công dân trong chế độ dân chủ. Cơ quan hay nhân vật 

đang coi giữ việc nƣớc. 

-政策 Chính sách : đƣờng lối chính trị của một nƣớc. 

-政事 Chính sự  : việc chính trị. Nghĩa cổ là việc của vua. 

-政體 Chính thể : hình thức tổ chức các cơ quan công quyền trong 

nƣớc. 

-政情 Chính tình : tình thế chính trị. 

-政治 Chính trị  : gọi chung tất cả hành vi để cai trị nƣớc. 

-政治犯 Chính trị phạm : ngƣời làm hại tới sự sắp đặt yên ổn trong 

nƣớc. 

-政網 Chính võng : tỉ dụ pháp kỳ (lƣới pháp luật).  

 

 

-眐眐 Chính chính : đi lẻ loi một mình. 

 

 

-整備 Chỉnh bị  : sắp đặt cho tử tế đầy đủ. 

-整個 Chỉnh cá : nguyên một cái, cả cái. 

-整整 Chỉnh chỉnh : suốt, cả, trọn. Chỉnh tề nghiêm cẩn. Ngay ngắn, 

tinh tế. 

 

-整夜 Chỉnh dạ  : suốt đêm, cả đêm. 
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-整容 Chỉnh dung  : sửa sang lại mặt mũi tóc tai cho dễ coi. 

-整隊 Chỉnh đội : tập hợp quân đội. 

-整頓 Chỉnh đốn : sửa sang cho ngay ngắn. 

-整型 Chỉnh hình : sửa dung mạo thân thể, làm trở lại bình thƣờng 

hoặc làm cho đẹp. 

-整合 Chỉnh hợp : làm cho phù hợp. 

-整潔 Chỉnh khiết : gọn gang sạch sẽ. 

-整理 Chỉnh lý : sửa sang chỉnh đốn lại cho tốt đẹp hơn. 

-整日 Chỉnh nhật : trọn ngày, suốt ngày. Cũng gọi là chỉnh thiên 整天. 

-整年 Chỉnh niên : suốt năm. 

-整數 Chỉnh số  : con số nguyên trọn vẹn, không lẻ, thí dụ số 3, 13 . . . 

-整飭 Chỉnh sức : chỉnh tề, có thứ tự điều lí. Chỉnh đốn. Đoan trang, 

nghiêm cẩn.  

-整體 Chỉnh thể : toàn thể. 

-整天 Chỉnh thiên : trọn ngày, suốt ngày. 

-整齊 Chỉnh tề  : ngay ngắn không so le lẫn lộn. 

-整肅 Chỉnh túc : ngay ngắn nghiêm trang. 

-整天 Chỉnh thiên  : trọng ngày, suốt ngày. 

 

-庖正 Bào chánh : chức quan lo việc ăn uống. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%95%B4
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%95%B4
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%95%B4
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%95%B4
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%95%B4
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%95%B4
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%95%B4
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%95%B4
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-八正道 Bát chánh đạo : Bát chính đạo 八正道 bao gồm: 1. Chính 

kiến 正見 gìn giữ một quan niệm xác đáng về Tứ diệu đế và giáo lí Vô 

ngã; 2. Chính tƣ 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. Chính 

ngữ 正語: không nói dối, nói phù phiếm; 4.Chính nghiệp 正業: tránh 

phạm giới luật; 5.Chính mệnh 正命: tránh các nghề nghiệp mang lại giết 

hại nhƣ đồ tể, thợ săn, buôn vũ khí, buôn thuốc phiện; 6. Chính tinh tiến

正精進: phát triển nghiệp tốt, diệt trừ nghiệp xấu; 7. Chính niệm 正念: 

tỉnh giác trên ba phƣơng diện Thân, khẩu, ý; 8. Chính định 正定: tập 

trung tâm ý đạt bốn định xuất thế gian. 

-撥亂分正 Bát loạn phân chánh : ạn để đất nƣớc trở lại yên ổn. 

-不正 Bất chánh( bất chí , không đoan chính, 

nghiêng lệch. Chính trị hỗn loạn. Không chuẩn xác. Không thuần, pha 

tạp. Không đánh thuế, không trƣng thuế. 

-平正 Binh chánh : ngay ngắn, không nghiêng vẹo. Công bằ

. Điều chỉnh, điều tiết. 

-辨正 Biện chánh : chỉ rõ chỗ sai lầm và sửa lại cho đúng. 

-補正 Bổ chánh : thêm vào cho đủ vả sửa chữa sai lầm. 

-改正 Cải chánh : sửa lại cho đúng.  

-改邪歸正 Cải tà quy chánh : sửa đổi lỗi lầm, bỏ đƣờng tà về với 

đƣờng chánh.  

-更正 Cánh chánh : sửa lại chỗ sai lầm.  

-公正 Công chánh : thích đáng, công bằng, không thiên vị. 

-糾正 Củ chánh : coi sóc, giám sát. 

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=%E9%81%93
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%AD%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%AD%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%AD%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%AD%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%94%AF
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%AD%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%AD%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%AD%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%AD%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%AD%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%AD%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%AD%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%AD%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%80%B2
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%AD%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%AD%A3
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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-居正 Cư chánh : xử sự theo đạo thƣờng. Đế vƣơng lên ngôi. 

-剛正 Cương chánh : chính trực, ngay thẳng, liêm chính. 

-訂正 Đính chính : sửa lại cho đúng. 

-端正 Đoan chánh : ngay, thẳng, không nghiêng vẹo, tà vạy. Chỉnh tề, 

đều đặn, cân đối. 

-效正 Hiệu chánh : sửa lại cho đúng. 

-校正 Hiệu chánh : điều chỉnh, chỉnh lý, sửa lại cho đúng. Quan coi 

sóc về ngựa (thời xƣa). Tiếng gom lại hai chức quan (thời xƣa): “hiệu 

thƣ” 校書 và “chánh tự” 正字. Khảo tra cải chính. 

-匡正 Khuông chánh : giúp đỡ làm cho chánh đáng. 

-矯正 Kiểu chánh : uốn nắn lại cho thẳng. 

-令正 Lệnh chánh : là tiếng tôn xƣng vợ cả của ngƣời khác. Tên một 

chức quan thời xƣa. 

-曆正 Lịch chánh : vị quan giữ việc soạn thảo lịch thời xƣa. 

-廉正 Liêm chánh :  trong sạch và ngay thẳng. 

-明正 Minh chánh : sang tỏ, ngay thẳng. 

-嚴正 Nghiêm chánh : nghiêm nghị, nghiêm khắc, lạnh lùng. 

-雅正 Nhã chánh : ngay thẳng thanh cao. 

-樂正 Nhạc chánh : chức quan đầu coi âm nhạc. 

-判正 Phán chánh : xét định quyết đoán điều phải trái gian ngay. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A0%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A0%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A3
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-反正 Phản chánh : trở về đƣờng ngay thẳng, từ bên tà về bên chánh. 

Quân địch đầu hàng theo về phe mình gọi là “phản chánh” 反正 .  

 Mặt phải và mặt trái. Vua trở lại ngôi vị. Dù thế nào, dù sao. 

-非正 Phi chánh : không ngay thẳng. 

-斧正 Phủ chánh : lấy rìu mà sửa lại cho thẳng. Ý nói sửa lại cho đúng. 

-光明正大 Quang minh chính đại : nguyên nghĩa là rõ ràng không 

thiên tƣ. Sau chỉ trong lòng thẳng thắn, không mƣu đồ mờ ám.  

-歸正 Quy chính : trở lại con đƣờng ngay thẳng. 

-規正 Quy chính : uốn cho thẳng. Sửa chữa cho đúng. 

-新正 Tân chánh : tháng giêng của năm mới. 

-先正 Tiên chánh : các bậc hiền triết đời trƣớc. 

-中正 Trung chánh : không thiên lệch không cậy thế. Thuần chánh. 

Chỉ chánh đạo. Tên chức quan. Cuối đời Tần, lập ra chức quan này nắm 

quyền coi xét lỗi lầm của quần thần. Nhà Ngụy thời Tam quốc bắt đầu 

đặt ra trung chánh 中正 để phân biệt ngƣời xuất thân quý hay tiện. 

-修正 Tu chánh : sửa lại cho đúng, tu hành theo đạo chính. Chỉ ngƣời 

tu hành chính đạo. 

 

 

-八政 Bát chính (bát chánh) : tám chính sự: lƣơng thực 糧食, tài chánh

財政, tế tự 祭祀, thủy thổ công trình 水土工程, giáo dục 教育, đạo tặc 

bộ thẩm盜賊捕審, chiêu đãi chƣ hầu 招待諸侯,quân sự 軍事. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%8D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%AD
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%AD
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B3%A7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B3%A7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B2%A1
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B2%A1
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A5%AD
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A5%AD
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B0%B4
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B0%B4
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B7%A5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B7%A5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%95%99
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%95%99
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9B%9C
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9B%9C
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%8B%9B
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%8B%9B
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AB%B8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AB%B8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BB%8D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BB%8D
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-Tám quy cách: phƣơng thức ẩm thực 飲食, chế độ y phục 衣服, tiêu 

chuẩn công kĩ nghệ: sự vi 事為, các loại khí cụ: dị biệt 異別, cùng các 

loại thƣớc tấc, thăng đẩu, số mã: độ 度, lƣợng 量, số 數 và chế 制. 

-Tám quan hệ nhân luân của con ngƣời trong xã hội: phu thê 夫妻, phụ 

tử 父子, huynh đệ 兄弟, quân thần 君臣. 

-暴政 Bạo chánh : chính trị chuyên chế bạo ngƣợc. 

-秕政 Bỉ chánh : cách trị nƣớc xấu xa. 

-柄政 Bính chánh : cầm quyền, nắm quyền trị nƣớc. 

-布政 Bố chánh : thi hành chính giáo.  

-郵政 Bưu chánh : công việc chuyển thƣ từ, tiền bạc và bƣu kiện từ nơi 

này tới nơi khác. Còn gọi là Bƣu vụ 郵務. 

-郵政局 Bưu chánh cục : cơ quan lo việc chuyển thƣ từ và đồ vật. Gọi 

tắt là Bƣu cục 郵局. 

-干政 Can chánh : can thiệp đến chính sự. 

-執政 Chấp chánh : nắm giữ quyền chính, chƣởng quản chính sự. 

-致政 Chí chánh : cáo quan về, thôi làm việc quan. 

-專政 Chuyên chánh : một mình nắm giữ chính quyền. 

-工政 Công chánh : sự trông nom mọi công việc xây cất, chế tạo… cho 

quốc gia. 

-糾政 Củ chánh : sửa lại cho đúng. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A3%B2
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%A3%B2
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A1%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A1%A3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BA%8B
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BA%8B
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%95%B0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%95%B0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BA%A6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%87%8F
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%95%B8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%88%B6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%AB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%AB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%88%B6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%88%B6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%85%84
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%85%84
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%90%9B
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%90%9B
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%83%B5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%83%B5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%83%B5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%83%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%87%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%87%B4
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-民政 Dân chánh : việc sắp xếp đời sống cho ngƣời trong nƣớc. Chỉ 

ngƣời sinh sống làm ăn với tƣ cách một ngƣời trong nƣớc, chứ không 

phục vụ trong quân đội. 

-鹽政 Diêm chánh : chức diêm chánh (quan coi việc làm muối). 

-家政 Gia chánh : khuôn phép trị nhà, cách sắp xếp, tổ chức cuộc sống 

trong nhà. Ngày nay ta hiểu là việc nấu nƣớng của đàn bà trong nhà. 

-苛政 Hà chánh : cách cai trị làm phiền khổ dân. 

-行政 Hành chánh : nắm giữ chánh quyền quốc gia, thi hành chánh trị, 

quản lí sự vụ quốc gia (nội chánh, ngoại giao, giáo dục, quân sự, tài 

chánh. Chỉ việc quản lí nội bộ của một cơ quan, xí nghiệp, đoàn thể, v.v. 

-學政 Học chánh : chức học chánh (coi việc học). 

-訓政 Huấn chánh : giảng dạy về đƣờng lối quốc gia. 

-良政 Lương chánh : đƣờng lối trị nƣớc tốt đẹp. 

-美政 Mỹ chánh : đƣờng lối trị nƣớc tốt đẹp. 

-仁政 Nhân chánh : chính trị nhân đức. Tƣơng phản: bạo chính 暴政

, ngƣợc chính 虐政, hà chính苛政. 

-攝政 Nhiếp chánh : thay thế vua mà giữ việc nƣớc trong triều đình 

thời phong kiến. 

-內政 Nội chánh : chính sự nội bộ trong một nƣớc. 

-內政部 Nội chánh bộ : bộ nội vụ (tiếng Anh: the Ministry of the 

Interior). 

-輔政 Phụ chánh : giúp đỡ việc nƣớc, nói về quan đại thần cầm quyền 

khi vua còn quá nhỏ. 

-復政 Phục chánh : lấy lại đƣợc quyền trị nƣớc ( nói về ông vua ). 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9A%B4
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9A%B4
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%99%90
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%99%90
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%8B%9B
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%8B%9B
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-軍政 Quân chánh : việc tổ chức và điều hành quân đội. 

-歸政 Quy chánh : trả lại quyền trị nƣớc. 

-初政 Sơ chánh : mới bắt đầu chấp chính. Chỉ chính sách mới. Bắt đầu 

ra làm quan thời xƣa. 

-財政 Tài chánh : việc coi sóc tiền bạc vật dụng trong một nƣớc. 

-財政部 Tài chánh bộ : cơ quan trung ƣơng của chính phủ, coi việc 

tiền bạc của quốc gia. 

-殘政 Tàn chánh : đƣờng lối trị nƣớc xấu xa độc ác. 

-參政 Tham chính : tham gia làm việc chính trị. Tên chức quan, nói tắt 

của tham tri chính sự 參知政事. 

-七政 Thất chính : bảy thiên thể trên trời, gồm Nhật, Nguyệt và 5 vì 

sao Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ.  

-市政 Thị chính : của thành phố, của tỉnh, thuộc về thành phố, thuộc về 

tỉnh. Công việc tổ chức và điều hành đời sống của dân chúng trong một 

thành phố. 

-商政 Thương chánh : cơ quan nhà nƣớc coi về việc buôn bán. 

-弊政 Tệ chánh : đƣờng lối trị nƣớc xấu xa. 

-從政 Tòng chánh : ra làm việc quan. 

-致政 Trí chánh : cáo quan. 

-朝政 Triều chánh : việc trị nƣớ ịnh. 

-呈政 Trình chánh : Chất chánh, đem ý kiến hay văn bài nghị luận của 

mình đến nhờ ngƣời xem hộ gọi là Trình chánh. 

-委政 Ủy chánh : đem việc nƣớc trao cho một ngƣời đảm nhiệm. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8F%83
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8F%83
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%94%BF
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%94%BF
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-無政府 Vô chánh phủ : tình trạng một quốc gia rối loạn, không có 

ngƣời đứng ra tổ chức việc nƣớc. 

-出政 Xuất chánh : ra gánh vác việc nƣớc. Ra làm quan. 

-醫政 Y chánh : cơ quan nhà nƣớc, coi về việc chữa bệnh cho dân 

chúng. Đƣờng lối chữa bệnh và săn sóc sức khoẻ cho dân chúng. Tức là 

chính sách y tế của nhà nƣớc. 

 

-調整 Điều chỉnh : sửa đổi lại cho đúng. 

-端整 Đoan chỉnh : quy củ nghiêm nhặt.  

-完整 Hoàn chỉnh : hoàn toàn trọn vẹn. 

-嚴整 Nghiêm chỉnh : nét mặt trang trọng, cử chỉ và dáng điệu ngay 

ngắn. 

-勻整 Quân chỉnh : đều, ngay ngắn. 

-飭整 Sức chỉnh : sửa sang cho ngay ngắn. 

-齊整 Tề chỉnh : ngay ngắn gọn ghẽ. 

 

-天罡 Thiên cương : sao Thiên Cƣơng. Nhà đạo sĩ gọi sao bắc đẩu 北斗 

là sao Thiên Cƣơng. 

 
 

箴  CHÂM : cái kim khâu, cùng nghĩa với chữ châm 針 .  

Khuyên răn, cảnh giác. Tên một thể văn dùng để khuyên răn. 

Kim dùng để châm cứu. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AE%8C
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AE%8C
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Bài châm, viết chữ vào giấy hay khắc vào gỗ treo chung quanh 

chỗ ở để trông làm gƣơng gọi là bài châm 箴. Tính lông cánh 

chim cứ mƣời cái gọi là một châm. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-鍼 Châm : cái kim khâu, cái kim để tiêm ngƣời ốm. Cái kim châm 

chữa bệnh, đời cổ kim châm chữa bệnh đƣợc đẽo bằng đá. Đâm. Nhƣ 

chữ châm 箴 hay 針. 

2-鱵 Châm : cá kim, cá thu đao. Tên một loại cá mình nhỏ và dài nhƣ 

con trạch nhƣng đuôi là cá, gần đuôi có nhiều ngạnh, miệng dài và nhọn. 

3-葴 Châm : nƣớc chua để chấm đồ ăn, nƣớc dấm. 

 

Biến âm : 

 

-感 Cảm  : cảm ơn, cảm hóa, cảm kích, cảm động, cảm tạ, cảm xúc. 

Lòng ứng với ngoại vật mà xúc động. Lòng cảm động ngƣời. Thâu chịu 

nhận việc gì đó, chịu ân. Cũng dọc là Hám. 

 

Dị âm : 

 

-憾 Hám : sự hối tiếc, niềm ăn năn.  Giận oán, thù hận. Chỉ ngƣời mang lòng 

oán hận. Một âm là Đảm : bất an, không yên. 

-撼 Hám : lay, rung động, dao động. 

-感 Hám : động lòng, làm cho xúc động. 

-咸 Hàm : tất cả, hết thảy, đều. Phép tắc. Hòa hợp cùng nhau. Một tên 

trong quẻ Dịch. Một âm khác là Hám :đầy đủ. Một âm khác là Giảm : 

tổn thất, bớt đi. 
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-椷 Hàm : cái chén. Một âm là Ham :đong, chứa. và một âm là Giam : 

cái hộp. Cái phong bì thƣ 

-喊 Hảm : hô lớn, quát tháo, kêu, gọi. Một âm khác là Hám : ham thích. 

Cho vào miệng mà ăn. 

 

 

Từ   ghép : 

 

-感恩 Cảm ân :  cảm kích ân huệ. Tên một huyện ở đảo Hải Nam 海南 

-感佩 Cảm bội : cảm kích không quên. Cảm động bội phục. 

-感格 Cảm cách : lời nói, sự làm của mình làm cảm kích lòng ngƣời. 

-感舊 Cảm cựu : xúc động nhớ tới việc cũ, ngƣời xƣa.  

-感到 Cảm đáo : cảm thấy, cảm nhận. 

-感動 Cảm động : cảm ứng. Xúc động, động lòng. 

-感覺 Cảm giác : sự nhận biết do tiếp xúc với sự vật. Nhận biết, cảm 

thấy. 

-感寒 Cảm hàn :  bị nhiễm lạnh mà sinh bệnh. 

-感化 Cảm hóa : làm xúc động ngƣời khác, khiến cho thay đổi khí chất, 

bỏ ác theo thiện, làm thay đổi vì cảm động đƣợc ngƣời. 

-感懷 Cảm hoài : trong lòng có cảm xúc. 

-感忽 Cảm hốt  : lờ mờ không rõ. 

-感興 Cảm hứng : xúc động trƣớc điều gì mà phát sinh niềm vui thích. 

-感慨 Cảm khái : tình cảm phẫn kích. Cảm xúc, cảm thán 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B5%B7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B5%B7
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-感激 Cảm kích : thật lòng cảm tạ. Xúc động mà phấn phát lên. 

-感冒 Cảm mạo : cảm thụ, bị cảm. Do không khí truyền nhiễm hoặc 

bệnh độc gây ra chứng trạng nhƣ khí quản bị sƣng, ho, nghẹt mũi, nóng 

sốt... Chán ghét, mẫn cảm.  

-感慕 Cảm mộ : cảm động ngƣỡng mộ. 

-感悟 Cảm ngộ : trong lòng có xúc động mà tỉnh ngộ.  

-感染 Cảm nhiễm : truyền nhiễm, bị lây bệnh. 

-感風 Cảm phong : trúng gió, nhuốm gió mà sinh bệnh.  

-感服 Cảm phục : làm cho ngƣời cảm động mà thuận phục.  

-感官 Cảm quan : khí quan trong thân thể giúp động vật nhận biết các 

loại kích thích bên ngoài, nhƣ: tai, mắt, mũi, lƣỡi, da. 

-感謝 Cảm tạ : tỏ lòng biết ơn. 

-感歎 Cảm thán : có cảm xúc mà than thở. 

-感通 Cảm thông : một bên có hành vi khiến cho bên kia cảm động mà 

có phản ứng tƣơng ứng.  

-感受 Cảm thụ : cảm giác, lĩnh hội.  

-感傷 Cảm thương : nhân có cảm xúc mà đau lòng.  

-感性 Cảm tính : tính chất phong cách dễ xúc động, thiên về tình cảm 

(tâm lí học). 

-感情 Cảm tình : tình cảm xúc động.  

-感想 Cảm tưởng : ý nghĩ, tƣ niệm phát sinh do tiếp xúc với sự vật bên 

ngoài. 
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-感觸 Cảm xúc : tình tự phát sinh trong lòng do tiếp xúc với sự vật bên 

ngoài. 

-感應 Cảm ứng : cũng nhƣ Cảm xúc ở trên. 

 

-鍼砭 Châm biếm : kỹ thuật dùng kim châm chữa bệnh, ví dụ với lời nói 

chỉ trích lỗi lầm. 

-鍼灸 Châm cứu : châm kim và đốt ngải hơ chữa bệnh. 

-鍼芥 Châm giới  : mũi kim và hạt cải, ví dụ với tính tình hợp với nhau. 

-鍼芒 Châm mang : nhỏ bé, tinh tế. 

-鍼線 Châm tuyến : tài may vá thêu thùa. 

-鍼絕 Châm tuyệt : tài thêu giỏi đẹp. 

 

-箴諫 Châm gián : khuyên răn can gián. 

-箴銘 Châm minh : một loại văn cổ để khuyên răn chính mình hay 

ngƣời khác, thƣờng khắc trên đá hay gỗ đặt ở chỗ dễ nhìn thấy. 

-箴言 Châm ngôn : lời khuyên răn. 

-箴規 Châm quy : răn dạy, khuyên răn. 

-箴石 Châm thạch : miếng đá thật nhọn, thời xƣa dùng để đâm vào 

huyệt đạo mà chữa bệnh theo khoa châm cứu. Ngày nay dùng bằng kim. 

 

-鍼砭 Châm biếm : kỹ thuật dùng kim châm chữa bệnh, ví dụ với lời 

nói chỉ trích lỗi lầm. 

 

-憾愴 Đảm sản : thƣơng xót không yên lòng. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%84%9F
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%84%9F
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%86%BE
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%86%BE
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-憾事 Hám sự : hối hận, không vừa ý. 

 

-惡感 Ác cảm : cảm tình bất mãn hoặc thù hận. 

-哀感 Ai cảm : thấy buồn rầu thƣơng xót trong lòng. 

-安感 An cảm : sao dám, đâu dám. 

-百感 Bách cảm : các thứ cảm khái.  Tỉ dụ cảm thụ rất nhiều. 

-悲感 Bi cảm : tâm tình bi thƣơng.  

-多感 Đa cảm : dễ thƣơng cảm, nhiều cảm xúc. Đa tạ, rất cảm ơn. 

-交感 Giao cảm : cảm ứng lẫn nhau. 

-好感 Hảo cảm : có thiện cảm tốt với, có ấn tƣợng tốt về ai. 

-懷感 Hoài cảm : lòng rung động khi nhớ về chuyện cũ. 

-快感 Khoái cảm : sự thích thú , khoan khoái thấy đƣợc trong lòng. 

-敏感 Mẫn cảm : một bệnh thần kinh, đối với tình huống bên ngoài dễ 

có phản ứng nhanh chóng và mạnh bạo. Phiếm chỉ có cảm thụ và phản 

ứng (tâm lí, sinh lí) vƣợt quá mức độ bình thƣờng, nhạy cảm, bén nhạy. 

-美感 Mỹ cảm : sự nhận biết về cái đẹp. 

-外感 Ngoại cảm : xúc động vì cảnh bên ngoài.  Bị bệnh do thời tiết 

bên ngoài. 

-反感 Phản cảm : ghét, không ƣa, không thích. 

-觀感 Quan cảm : nghĩ và thấy trong lòng. 

-愁感 Sầu cảm : điều buồn rầu thấy đƣợc trong lòng. Thấy buồn. Mối 

buồn rầu. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%86%BE
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%86%BE
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-所感 Sở cảm : điều cảm thấy trong lòng. 

-傷感 Thương cảm : cảm xúc thƣơng xót. 

-情感 Tình vảm : cảm tình, cảm giác, tình cảm. 

-無感 Vô cảm : không có cảm xúc; không xúc động (vì tình cảm). 

-觸感 Xúc cảm : rung động trong lòng vì những điều tai nghe mắt thấy 

bên ngoài. 

 

-遺憾 Di hám : di hận, để lại mối hận. Đáng tiếc, lấy làm tiếc. 

 

-呼喊 Hô hảm : hò reo. 

 

-婦箴便覽 Phụ châm tiện lãm : tên một cuốn sách bằng chữ nôm của 

Lý Văn Phức, danh sĩ đời Nguyễn, nội dung gồm những điều khuyên 

dạy đàn bà con gái. 
 

 

  斟  CHÂM : xem chữ thậm甚. 

 

鴆  CHẨM  : một loài chim rất độc, lớn nhƣ chim bằng, ăn cả 

rắn, ngày xƣa bảo lấy cánh nó khuấy vào rƣợu uống thì chết 

ngay. Rƣợu có chất độc. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

1-枕 Chẩm : xƣơng ót trên đầu cá. Cái đòn ngang sau xe. Cái gối. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%91%BC
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%91%BC
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2-魫 Chẩm : xƣơng sọ của loài cá, phần chứa óc cá. Một âm khác là 

Thẩm. 
 

 

Biến âm : 

 

-枕 Chấm  : gối đầu, dùng đầu gối lên vật gì đó. Tới, đến. 

-酖 Chậm : rƣợu pha thuốc độc. Cùng nghĩa với chữ 鴆 

 

 

Dị  âm : 

 

-酖 Đam : ham mê rƣợu. 

-眈 Đam : xem chữ Đam đam ở dƣới. 

-耽 Đam  : vui, quá vui gọi là đam. Trì trệ, chậm trễ. Mê đắm. Cùng 

nghĩa với chữ đam 眈. Tai to và dái tai thõng xuống. 

-躭 Đam : tục dùng nhƣ chữ 耽. 

 

-魫 Đảm : cặn bẩn lắng xuống. Đen. Mầu đen. 

 

-酖 Trấm : giống chim độc. Dùng thuốc độc hại ngƣời. 

-酖 Trậm :  cùng nghĩa với trậm鴆 nghĩa là rƣợu pha thuốc độc. 

-沈 Trầm : chìm. Thâm trầm. Ðồ nặng. Một âm là thẩm. Tên họ, tên 

nƣớc, tên đất. Lại một âm là trấm. Ném xuống nƣớc. 

 

Từ   ghép : 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%B4%86
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-鴆毒 Chẩm độc  : thứ rƣợu độc; dùng thuốc độc hại. 

-鴆媒 Chẩm môi  : dùng lời nói xu nịnh hại ngƣời (nhƣ dùng rƣợu độc). 

-鴆酒 Chẩm tửu : rƣợu độc. 

 

-枕骨 Chẩm cốt : xƣơng chẩm, xƣơng ót. (occipital bone). 

-枕頭 Chẩm đầu : cái gối đầu. 

-枕塊 Chẩm khối  : cục đất để gối đầu. Chỉ có tang cha mẹ. Thời cổ, có 

tang cha mẹ thì phải nằm đất, gối đầu bằng cục đất. 

-枕經藉書 Chẩm kinh tạ thư  : gối vào sách, tựa vào tập. Chỉ sự mải 

mê học hành, hoặc say mê sách vở. 

-枕木 Chẩm mộc  : những thanh gỗ ngang kê ở dƣới đƣờng sắt xe lửa. 

(coi nhƣ những cái gối của đƣờng sắt). 

-枕藉 Chẩm tạ : gối và dựa. Chỉ sự ngổn ngang, san sát nối tiếp. 

-枕席 Chẩm tịch  : chăn và gối là các vật để nằm. 

 -枕藉 Chẩm tịch  : nằm ngang dọc la liệt giữa đƣờng. 

 

-安枕 An chẩm : ngủ yên, yên giấc. Tỉ dụ không lo nghĩ.  

-高枕 Cao chẩm : kê cao gối nằm ngủ. Tỉ dụ yên nằm nhàn hạ. 

-折枕 Chiết chẩm : gối xếp. 

-衾枕 Khâm chẩm : chăn gối, chỉ tình vợ chồng. 

-涼枕 Lương chẩm : gối sứ, gối mây. 

-玉枕 Ngọc chẩm : cái gối ngọc, chỉ cái gối đẹp, quý. Cái xƣơng ót. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8A%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8A%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B6%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B6%BC
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-耽擱 Đam các : trì hoãn. 

-耽湎嬉戲 Đam miện hi hí :  ham mê vui chơi. 

-耽溺 Đam nịch : trầm mê, đắm đuối. 

-耽誤 Đam ngộ : làm chậm trễ, để lỡ, mất. 

 

-眈眈 Đam đam :  gƣờm gƣờm. 

 

-虎視眈眈 Hổ thị đam đam : nhìn gƣờm gƣờm nhƣ con hùm rình mồi. 

 

-沈迷 Trầm mê : bị chìm đắm sâu không ra ngay đƣợc. 

-沈溺 Trầm nịch : chìm đắm. Cũng viết là trầm沉. 

 

 

真 CHÂN  : thật, không phải giả. Thành thật, thật thà, có thật. 

Tiếng của các đạo gia thời xƣa, chỉ ngƣời tu Đạo thành tiên mà 

lên trời. Ngƣời Tiên. Họ ngƣời. Tên một lối viết chữ Hán, mà 

các nét viết đều ngay ngắn, rõ ràng.  

 

-眞 Chân : một lối viết khác của chữ chân真. 

 

Biến âm : 

 

-瑱 Chấn : ngọc đẹp. Ngọc chấn. Hoa tai, bong tai. 

-縝 Chẩn  : Kín đáo, bền bỉ. Tỷ mỉ, kỹ càng.  Lụa mỏng mà mau. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%80%BD
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%80%BD
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%80%BD
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%80%BD
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AC%89
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AC%89
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%80%BD
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%80%BD
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-鬒 Chẩn : Tóc mƣợt đẹp. Tóc rậm và đen mƣớt. 

-黰 Chẩn  : Tóc đẹp. Ðen mƣợt. 

 

Dị âm : 

 

-瑱 Điền : tảng đá đặt dƣới cây cột trụ. 

-瑱 Thiến : Dùng ngọc trang sức ở tai. Hoa tai bằng ngọc. Ngọc trang 

sức hai bên mũ miện, rủ xuống bên tai. 

-瑱 Trấn : khí cụ dùng để đè, chặn. Tỷ mỉ, kỹ, mịn,kín. 

 

Từ   ghép : 

 

-真皮 Chân bì : lớp da ở trong biểu bì.  Cũng gọi là hạ bì 下皮. 

-真正 Chân chánh : chân thật, danh và thật phù hợp nhau. Đúng, xác 

thật. Ngƣời có bụng dạ ngay thẳng. 

-真真 Chân chân : tƣơng truyền thời Đƣờng là tên ngƣời đẹp trong 

tranh, nghe gọi tên một trăm ngày liền bƣớc ra thành ngƣời thật. Rành 

rành, rõ mồn một, minh bạch. 

-真珠 Chân châu : ngọc trai. Cũng nhƣ trân châu 珍珠. Rèm ngọc. 

-真面目 Chân diện mục : mặt mày thật. 

-真容 Chân dung : dong mạo thật. Cũng chỉ hình mặt ngƣời nặn tƣợng, 

chụp ảnh hoặc vẽ ra. 

-真諦 Chân đế : thuật ngữ Phật Giáo: Chân lí tuyệt đối. § Còn gọi là đệ 

nhất nghĩa đế 第一義諦, cùng với thế tục đế 世俗諦 gọi chung lànhị 

đế 二諦. Phiếm chỉ ý nghĩa chân thật tuyệt đối hoặc đạo lí. Chân Ðế 真

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%8B
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%8B
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%8F%8D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%8F%8D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9C%9F
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9C%9F
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9B%AE
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AC%AC
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AC%AC
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%BE%A9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%BE%A9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%96
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%96
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AB%A6
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=%E7%9C%9F
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諦 (499-569), cao tăng ngƣời Ấn Ðộ, chuyên dịch kinh Phật ra tiếng 

Hán. 

-真的 Chân đích : đúng thật, xác thật. 

-真假 Chân giả : chân thật hoặc hƣ giả.  

-真經 Chân kinh : kinh sách của đạo gia. 

-真空 Chân không : khoảng không, trống rỗng hoàn toàn không có gì 

hết. Tỉ dụ nơi chốn hoàn toàn không có ngƣời nào, sự vật nào, quyền lực 

nào hết cả hoặc hiện tƣợng mọi hoạt động đều ngừng lại. Thuật ngữ Phật 

giáo: Mọi hiện tƣợng đều cho khái niệm tạo thành, không có thật thể.  

-真臘 Chân lạp : tên một nƣớc thời cổ (từ thế kỉ thứ bảy tới thế kỉ thứ 

mƣời bảy), nay thuộc về nƣớc Cam Bốt. Đời Hán gọi là Phù Nam扶南, 

tới đời Đƣờng mới gọi là Chân Lạp 真臘. 

-真理 Chân lý : đạo lí chân thật không biến đổi. Phật giáo đồ thƣờng 

dùng để chỉ Phật pháp.  Danh từ triết học: Chỉ phản ánh chính xác của sự 

vật khách quan cũng nhƣ những quy luật của chúng tại ý thức ngƣời ta. 

-真義 Chân nghĩa : ý nghĩa thật. 

-真言 Chân ngôn : lời nói chân thật.  Chỉ kinh điển trứ tác của các tổ sƣ 

đạo gia.  Về mặt tôn giáo chỉ từ ngữ hoặc câu nói có một sức mạnh đặc 

thù. Mƣợn chỉ khẩu quyết, yếu quyết...  

-真偽 Chân ngụy : thật và giả. 

-真人 Chân nhân : ngƣời tu hành đạo gia đã đắc đạo. Ngƣời có mạng 

làm vua (phụng mệnh trời giáng xuống thế gian để làm vua). Ngƣời tiền 

sử hình thái nhƣ vƣợn tiến hóa gần giống với loài ngƣời hiện đại, gọi 

làchân nhân 真人. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AB%A6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%89%B6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%89%B6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9C%9F
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9C%9F
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9C%9F
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%9C%9F
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-真如 Chân như : thuật ngữ Phật giáo: Dịch nghĩa tiếng Phạn "Tathatā" 

hoặc "Bhūtatathatā". Chỉ thật thể, thật tính tồn tại vĩnh hằng. Tức là bổn 

thể của vạn hữu trong vũ trụ. Đồng nghĩa với thật tƣớng, pháp giới, v.v. 

-真方 Chân phương : thật thà vuông vức. Chỉ một lối viết chữ

ắn. 

-真君 Chân quân : chủ tể. Tiếng đạo gia tôn xƣng đối với bậc thần 

tiên.  

-真心 Chân tâm : lòng trong sạch tốt lành. Thành tâm thật ý. Thuật ngữ 

Phật giáo: Tâm chân thật, không phải tâm sai trái gây ra cái tâm phân 

biệt. 

-真心誠意 Chân tâm thành ý :  lòng thành ý thật. 

-真誠 Chân thành : chân thực, thành khẩn, thật long. 

-真身 Chân thân : thuật ngữ Phật giáo: Chỉ sắc thân hiện ở thế gian 

(của Phật, Bồ-tát, La-hán, v.v.) để cứu độ chúng sinh. 

-真實 Chân thật : không giả, phù hợp với sự thật khách quan. Chân tâm 

thật ý. Chính xác, rõ ràng.  

-真跡 Chân tích :  Thủ bút, nét chữ viết hoặc vẽ thật tự tay của một 

ngƣời. Nét chữ thật của một ngƣời, không phải giả. 

-真性 Chân tính : bổn tính tự nhiên. Hồn vía.  

-真情 Chân tình : cảm tình chân thật. Tình hình thật tế. 

-真修 Chân tu : tinh thành tu trì.  

-真相 Chân tướng : thuật ngữ Phật giáo: Bổn tƣớng, thật tƣớng. Sau 

chỉ bổn lai diện mục hoặc tình huống thật của sự vật. Thật nhậm chức tể 

tƣớng. Chỉ bảo tƣớng. Tức hình tƣợng Phật (vẽ hoặc đắp nặn thành).  

-真確 Chân xác : chân thật và chính xác.  

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AA%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AA%A0
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-眞珠 Chân châu  : hạt trai thật. 

-眞正 Chân chính : thành thật, ngay thẳng. 

-眞容 Chân dung : nét mặt thật, tức tấm ảnh hoặc tranh vẽ mặt ngƣời 

nhƣ thật. 

-眞的 Chân đích : đúng thật. 

-眞經 Chân kinh : sách của các đạo gia. 

-眞空 Chân không : danh từ vật lý học, chỉ khoảng không có gì, không 

có cả không khí. Tiếng nhà Phật, chỉ trạng thái đã đƣợc giải thoát, thật 

sự không còn dính dấp với thế tục. 

-眞臘 Chân lạp : tên một nƣớc thời cổ, ở phía Nam tỉnh Bình Thuận, 

gồm 2 phần, một là Thủy Chân Lạp đã bị diệt, đất cũ là Nam phần ngày 

nay, một là Lục Chân Lạp, tức nƣớc Khmer bây giờ. 

-眞理 Chân lý  : lẽ thật của sự vật hoặc sự thật. 

-眞偽 Chân ngụy : thật và giả. Cũng nói là Chân giả偽假. 

-眞牙 Chân nha : răng mọc cuối cùng, răng khôn. 

-眞人 Chân nhân : nhà đạo gọi những ngƣời tu luyện đắc đạo. Tiên. 

-真人真事 Chân nhân chân sự : nhân vật và sự việc có thật (không 

phải hƣ cấu). 

-眞如 Chân như : chữ nhà Phật :  thể tính của Phật pháp là chân thật xa 

lìa hƣ vọng và không thay đổi, chỉ cái Đạo thật đời đời không đổi. 

-眞方 Chân phương : thật thà thẳng thắn. Chỉ một lối viết chữ Hán rõ 

ràng ngay ngắn 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%9F
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-眞君 Chân quân : tiếng tôn xƣng các vị thần tiên. Trời, nhƣ chữ Chân 

tể ở dƣới. 

-眞宰 Chân tể : trời là chủ tể của muôn vật, ông trời. 

-眞實 Chân thật : không giả dối. 

-眞跡 Chân tích : bút tích thật, chữ viết thật. 

-眞性 Chân tính : tính chất thật của ngƣời hay vật. 

-眞情 Chân tình : lòng thật thà, thành thật. 

-眞修 Chân tu : theo Đạo để thành thật sửa mình, chứ không phải vì 

một mục đích nào khác. 

-眞相 Chân tướng : chữ nhà Phật chỉ cái tƣớng thật. Hình dạng thật sự. 

 

-縝密 Chẩn mật : kĩ càng, kín đáo cẩn thận. 

 

-九真 Cửu chân : tên một quận của nƣớc ta thời cổ, gồm phía Bắc phần 

và phía Bắc Trung phần ngày nay. 

-認真 Nhận chân : làm việc cẩn thận, không cẩu thả, không tùy tiện. 

Thật là. 

-仿真 Phỏng chân : mô phỏng lại. 

-果真 Quả chân : quả thực, quả thật, thật vậy, đúng thế. 

-歸真 Quy chân : trở về với con ngƣời thật của mình. Tiếng nhà Phật, 

chỉ sự chết. 

-寫真 Tả chân : vẽ truyền thần, miêu tả đúng nhƣ thật. 

-天真 Thiên chân :bổn tính tự nhiên. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B8%9D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B8%9D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AF%AB
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-傳真 Truyền chân : mô tả hình mạo. Dùng làn sóng điện truyền đi văn 

tự, hình ảnh. 

-衣鉢真傳 Y bát chân truyền : cái áo cà sa và cái bát đi khất thực của 

nhà sƣ, khi chết đi thì trao lại cho đồ đệ. Ý nói ngƣời học trò học đƣợc 

hết cái sở học chân chính của thầy. 
 

 

 

 
 

振  CHẤN  :  cứu giúp. Phấn phát lên, chuyển động. Phát ra, 

đƣa ra. Đánh. Phủi bụi. Chỉnh tề, ngay ngắn. Nhức lên. Chấn 

chỉnh. Thu nhận. Thôi, dừng lại. Bỏ trừ đi. Rung, giũ, lắc, khua. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-震 Chấn : sét đánh, uy nghiêm làm ngƣời ta sợ. có thai, mang bầu, 

mƣợn dùng nhƣ nghĩa chữ thần娠. Sấm sét. Sét đánh. Rung động. Sợ 

hãi. Đặc chỉ về động đất. Quẻ Chấn ☳, một trong bốn phƣơng, Chấn 

thuộc về phƣơng Đông. 

2-侲 Chấn : trẻ con. Chỉ chung trai tân, gái trinh ở tuổi thiếu niên, tức là 

đồng nam đồng nữ. Ngƣời nuôi ngựa, tiếng địa phƣơng của các nƣớc 

Yên và Tề. 

3-誫 Chấn : phát ra, sinh ra. Rung động, lay động. 

4-唇 Chấn : sợ hãi. 

5-震 Chấn : sét đánh. 
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Biến âm : 

 

-振 Chân : xem chữ Chân chân ở dƣới. 

-唇 Chân : chấn động, dùng nhƣ chữ chấn 震. Một âm khác là thần. 

-振 Chẩn : áo mỏng, áo đơn, dùng nhƣ chữ chẩn袗. 

- 賑 Chẩn : giàu; cứu giúp,phát chẩn. Ban phát, bỏ lúa gạo ra phát cho 

ngƣời bị mất mùa. 

 

-Dị âm : 

 

-娠 Thần : chửa, đàn bà có mang đã đủ hình thể gọi là thần. Bao hàm, 

chứa đựng. 

-唇 Thần : môi. Thƣờng viết là 脣 thần. 

-晨 Thần : buổi sáng sớm. Gà gáy báo tin sáng. Sao Thần 

 

Từ   ghép : 

 

-振振 Chân chân : dày dặn, rộng lƣợng, đông đúc tốt tƣơi. Với âm 

Chẩn thì nghĩa là : dáng bầy chim bay, dáng đông đúc, dáng hƣng thịnh. 

 

-振筆 Chấn bút : vẫy bút, vung bút. Trạng thái vận dụng ngòi bút trong 

cách viết sách. 

-振槁 Chấn cảo : đánh dễ dàng nhƣ đi trên lá khô. 

-振整 Chấn chỉnh : sắp đặt lại chon gay ngắn. Lập lại trật tự. 

-振古 Chấn cổ : từ xƣa. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=振
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-振動 Chấn động : rung động, lay động, làm rung chuyển. Sự rung của 

vật chất theo một nguyên lý nhất định (vibration, oscillation). 

-振興 Chấn hưng : làm cho hƣng thịnh, làm cho phát triển tốt lên, dựng 

lại, sắp đặt lại cho tốt đẹp. 

-振起 Chấn khởi : làm cho thịnh vƣợng, phấn chấn khởi lên. 

-振奇 Chấn kỳ : hành vi cao vƣợt hơn hẳn. 

- 振鈴 Chấn linh : rung chuông, lắc chuông. 

-振刷 Chấn loát : sửa sang, chỉnh sửa, làm cho ngay ngắn nghiêm 

chỉnh, phấn phát, phấn chấn lên. 

-振旅 Chấn lữ : quân đội đứng theo hàng lối chỉnh tề. 

-振怒 Chấn nộ : nổi giận, giận dữ lắm. 

-振女 Chấn nữ : con gái đồng trinh. 

-振發 Chấn phát : bùng nổ, phấn khởi tinh thần.Tháo ra, tuôn ra. 

-振作 Chấn tác : phấn chấn, hƣng khởi, nổi dậy. 

-振作精神 Chấn tác tinh thần : phấn chấn tinh thần lên.  

-振子 Chấn tử : con trai đồng trinh. 

-振臂 Chấn tý : hăng hái giơ tay lên. 

-振羽 Chấn vũ : giũ cánh. 

 -振翅 Chấn xí : rung cánh, vỗ cánh. 

-振衣 Chấn y : giũ áo. 

 

-震震 Chấn chấn : đáng đông đảo hƣng thịnh, tiếng động lớn. 

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=振
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=振
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timtukep.php?wordid=170371
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=振
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=振
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=振
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=振
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=振
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=振
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=振
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=振
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=振
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=振
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=振
http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=振
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8C%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8C%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8C%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8C%AF


503 

 

-震古爍今 Chấn cổ thước kim : vang động thời xƣa, chói lọi thời nay. 

Chỉ công nghiệp to lớn. 

-震宮 Chấn cung : cung ở của thái tử vì quẻ Chấn tƣợng trƣng cho con 

trai trƣởng. 

-震懼 Chấn cụ : rất sợ hãi, kinh sợ. 

-震盪 Chấn đãng : chấn động, rung chuyển, rung động. 

-震疊 Chấn điệp : kinh động hãi hùng. 

-震悼 Chấn điệu : sợ hãi buồn thƣơng. 

-震動 Chấn động : vang dội khắp nơi, dao động mạnh, rung động. 

Trong long dao động mạnh. 

-震赫 Chấn hách : dọa nạt, đe dọa, lừng lẫy khắp nơi. 

-震駭 Chấn hãi : sợ hãi; nhƣ chấn cụ bên trên. 

-震汗 Chấn hãn : sợ toát mồ hôi. 

-震驚 Chấn kinh : sợ khiếp, chấn động kinh sợ. 

-震慄 Chấn lật : Sợ run, kinh cụ. Làm cho kinh sợ. Cũng viết là chấn 

lật 震栗. 

-震懾 Chấn nhiếp : kinh sợ, khủng cụ.  

-震怒 Chấn nộ : nổi giận đùng đùng. 

-震風 Chấn phong : gió cuốn mau lẹ, gió giật đùng đùng. 

-震服 Chấn phục : sợ hãi oai phong mà chịu khuất phục.  

 

-侲僮 Chấn đồng : trẻ con trai và gái. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%9C%87
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-侲子 Chấn tử : trẻ con trai hoặc gái. 

 

-振振 Chẩn chẩn : dáng bầy chƣa bay; dáng đông đúc; dánh hƣng 

thịnh. 

 

-賑貧 Chẩn bần: cứu giúp ngƣời nghèo. 

-賑救 Chẩn cứu : đem tiền bạc giúp đỡ ngƣời bị nạn, thiếu thốn. 

-賑田 Chẩn điền : ruộng đất để dự bị việc chẩn cứu. 

-賑款 Chẩn khoản : khoản tiền để cứu tế. 

-賑捐 Chẩn quyên : quyên tiền của để cứu trợ. Đời Thanh cho phép 

ngƣời ta bỏ tiền ra mua chức quan, thƣờng dùng vào việc cứu tế tai họa 

trong nƣớc. 

-賑災 Chẩn tai : cứu giúp ngƣời bị nạn. 

-賑濟 Chẩn tế : phát chẩn, cứu tế. 

-賑施 Chẩn thí : đem tiền của ra cho, để giúp kẻ hoạn nạn. 

-賑贍 Chẩn thiệm : cứu tế giúp đỡ. 

 

-嚮晨 Hương thần : trời gần sáng. 

-今晨 Kim thần : sáng nay. 

-凌晨 Lăng thần : buổi sang sớm. 

-迎晨 Nghênh thần : buổi sáng sớm, hừng sáng. 

-早晨 Tảo thần : buổi sáng sớm. 
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-晨昏 Thần hôn : sáng và chiều. Chỉ bổn phận con cái đối với cha mẹ, 

nói tắt của Thần tỉnh hôn định, hoặc Thần hôn định tỉnh ( sớm chiều 

thăm hỏi sức khoẻ của cha mẹ ). 

-晨風 Thần phong : chim cắt. 

 

-脣亡齒寒 Thần vong xỉ hàn : môi hở răng lạnh.  

-晨昏定省 Thần hôn định tỉnh : sớm tối thăm hầu. 

 

-櫻唇 Anh thần : hình dung môi miệng ngƣời con gái trẻ con đỏ tƣơi 

nhƣ hoa anh đào.  Cũng viết là 櫻脣. 

-陰唇 Âm thần : bộ phận bề ngoài của sinh thực khí của đàn bà, hình 

nhƣ cái môi, có đại thần và tiểu thần (tiếng Pháp: grandes lèvres, petites 

lèvres). 

-下唇 Hạ thần : môi dƣới. 

-上唇 Thượng thần : môi trên. 

 

-殷賑 Ân chẩn : giàu có. 

 

-余震 Dư chấn : những động đất tiếp theo sau trận động đất xẩy ra. 

After shocks. 

-地震 Địa chấn : động đất, nguyên nhân vì núi lửa phun lửa mạnh quá, 

vì vùng đất nó thụt hay vì vỏ quả đất nó rút lại. Rung động của trái đất . 

Earthquake. 

-雷震 Lôi chấn : sấm động, sấm vang. 

-奮震 Phấn chấn : mạnh mẽ hơn lên, hăng hái thêm lên, 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%84%A3
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-嚮晨 Hướng thần : trời gần sáng. 

-凌晨 Lăng thần : buổi mai, sáng sớm. 

 

-妊娠 Nhâm thần : có mang, có chửa. 

 

-鬢脣 Tấn thần : bên mé tóc mai. 

 

-威振天下 Uy chấn thiên hạ : oai nhất thiên hạ.  

 

 

疹 CHẨN  : bệnh lên sởi, ngoài da mọc mụn đỏ. Bệnh tật 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-診 Chẩn : xem xét, nhìn, quan sát. Khám nghiệm. Xem mạch để chữa 

bệnh. Xét đoán giải mộng. 

2-軫 Chẩn : cái gỗ bắc ngang ở sau xe, cái khung xe. Xót thƣơng, đau 

xót, quặn thƣơng. Cái trục vặn dây đàn. Sao Chẩn, một ngôi sao trong 

nhị thập bát tú. Ðông nghìn nghịt. Tƣơi tốt. Đƣờng đê trong phép chia 

ruộng thời cổ (tỉnh điền). 

3-紾 Chẩn : chuyển động, dây xoăn lại. Vặn, xoắn. Một âm là Diễn : 

lớp xớp, không nhẵn. 

4-袗 Chẩn: áo đơn. Áo cùng một mầu. 

5-畛 Chẩn  : bờ ruộng, đƣờng ngăn cách những khoảng ruộng với nhau. 

Giới hạn. Ranh giới. Ðến kêu bảo.  

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A6%8A
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6-疹 Chẩn : mụn nổi ngoài da, mụn nhỏ. Bệnh sởi. 

7-抮 Chẩn : xoay tròn, xem chữ chẩn bão ở dƣới. 

8-昣 Chẩn : nhìn giận dữ; nhìn tròng trọc. 

9-胗 Chẩn : mụn, nhọt. Mụn mọc ở môi. Đinh râu. Mề, dạ dày. Xem xét, 

khám nghiệm. 

 

 

Biến âm : 

 

-袗 Chân  : áo đen. 

-胗 Chân : mề gà. Mụn, mụt, nhọt. 

 

Dị âm : 

 

-璆 Cầu  : Ngọc cầu, một thứ ngọc đẹp dùng để làm khánh. Tiếng ngọc 

va chạm nhau. 

-樛 Cù  : Cây cù (cây si). Cũng gọi là Cù mộc. Chỉ ngƣời vợ lớn. Cây 

có cành cong và rủ xuống. Họ Cù. 

-繆 Cù : vặn, thắt. 

-紾 Điến : nhám thô, không trơn bóng. 

-抮 Hiến : phụ bỏ, phụ bạc. 

-繆 Liễu : quấn vòng. 

-繆 Mâu : buộc lại. Thắt nút lại. 

-繆 Mậu : lầm lỗi. Họ Mậu. 
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-繆 Mục : thứ bậc trong tông miếu thời xƣa. 

-胗 Truân : chăm chỉ; mề chim, mề gà; thịt khô còn nguyên.  

 

Từ   ghép  : 

 

-診病 Chẩn bệnh : xem bệnh. 

-診斷 Chẩn đoán : xem xét bệnh tình. Xem bệnh 

-診脈 Chẩn mạch : xem mạch. 

-診夢 Chẩn mộng : đoán giấc mộng để biết lành dữ. 

-診所 Chẩn sở  : nơi khám và chữa bệnh. 

-診治 Chẩn trị  : xét bệnh và trị bệnh. 

 

-軫軫 Chẩn chẩn : đông đúc.  

-軫悼 Chẩn điệu : buồn bã, thƣơng xót. 

-軫懷 Chẩn hoài ; đau xót thƣơng nhớ, lòng nhớ quanh co. 

-軫慨 Chẩn khái : bi thƣơng cảm khái.  

-軫恤 Chẩn tuất : thƣơng xót. 

-軫憂 Chẩn ưu : trăn trở phiền muộn. 

 

-紾臂 Chẩn tý : vặn cánh tay. 

 

-抮抱 Chẩn bão : xoay tròn quấn lên. 

-袗玄 Chẩn huyền : áo đen một màu. Đều mặc áo đen vì đang có tang. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BB%AB
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-袗衣 Chẩn y : áo vẽ hình thêu hoa đẹp đẽ, chỉ áo lễ thịnh phục của 

vua.  

 

-畛域 Chẩn vực : phạm vi, giới hạn. Hoạch phân giới hạn. Ngăn cách, 

trở ngại. Bờ cõi, cảnh vực, khu vực. Quy củ. Thành kiến, thiên kiến. 

 

-疹子 Chẩn tử :  mụn nổi ngoài da. 

 

-樛蔭 Cù ấm : bóng mát của cây cù; chỉ sự che chở của ngƣời vợ lớn 

đối với ngƣời vợ bé. 

 

-紾抱 Điến bão : xoắn vặn ngƣợc lại. 

 

-打診 Đả chẩn : gõ vào ngƣời để khám (đoán) bệnh. 

 

-雞胗 Kê chẩn : mề gà. 

 

-麻疹 Ma chẩn : bệnh sởi. 

- 濕疹 Thấp chẩn :  nấm ngoài da. 

 

-綢繆 Trù mâu : ràng buộc, ràng rịt, vấn vƣơng. 

 

 

厔 CHẤT  : bị cản lại; làm ngƣng trệ; chỗ nƣớc uốn cong.  Chu 

Chất 盩厔, tên một huyện thuộc tỉnh Thiểm Tây bên Tầu. 
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Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-侄 Chất : bền, chắc, kiên cố . Tục mƣợn làm chữ 姪 điệt. 

2-桎 Chất : Cái cùm chân. Gông cùm. 

3-郅 Chất : lớn, tƣơi tốt, đến; rất mực. Lên trên cao vùng Lỗ, Vệ gọi là 

Chất. Họ ngƣời. 

4-窒 Chất : lấp, bức tức. Mắc mứu. Cũng đọc là Trất. 

 

 

Biến  âm : 

 

-至 Chí  : đến. Kịp. Rất mực, hết sức, cùng cực. Lớn lao. Tên các tiết 

khí trong năm nhƣ Đông chí 冬至, Hạ chí 夏至 . . .  

-郅 Chí  : âm khác của chữ chất. 

 

 

Từ    ghép : 

 

-桎梏 Chất cốc : một loại dụng cụ hình luật, cái gông cùm tay và cùm 

chân, cùm chân là chất, gông tay là cốc. Bị ngoại vật nó bó buộc không 

đƣợc tự do cũng gọi là chất cốc. 

 

-郅治 Chất trị : rất bình trị, thịnh trị. 

 

-至至 Chí chí  : rất lắm. 

-至公 Chí công : rất thẳng thắn. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A7%AA
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-至大 Chí đại  : rất to lớn 

-至德 Chí đức : đức to lớn lắm. 

-至交 Chí giao  : bạn thân thiết lắm. 

-至行 Chí hành  : việc làm hơn hẳng ngƣời thƣờng. 

-至孝 Chí hiếu  : rất hết lòng với cha mẹ. 

-至言 Chí ngôn : lời nói chân thành. 

-至人 Chí nhân  : ngƣời có đạo đức lớn. 

-至仁 Chí nhân  : rất có lòng thƣơng ngƣời. 

-至日 Chí nhật  : các ngày Đông chí, Hạ chí. 

-至心 Chí tâm : lòng rất thành khẩn; còn chỉ là nhất quyết làm cho bằng 

đƣợc. 

-至親 Chí thân : những ngƣời gần gũi thân cận nhất, nhƣ cha mẹ, anh 

em. 

-至誠 Chí thành  : rất chân thành. 

-至聖 Chí thánh  : bậc thánh cao nhất, tức Khổng phu tử. 

-至善 Chí thiện : tốt đẹp cùng cực. 

-至情 Chí tình  : rất thành thật. 

-至尊 Chí tôn : bậc cao nhất, tức nhà vua. 

-至死 Chí tử  : tới chết. 

-至於 Chí ư  : đến nhƣ. 
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質 CHẤT : thể chất, cái bản thể của các vật đều gọi là chất. 

Tính chất, bẩm tính trời cho. Chân thành tin tƣởng thật. Gốc rễ, 

căn bản. Chất phác, mộc mạc. Hỏi lại, còn nghi ngờ nên phải hỏi 

lại.Tờ giao ƣớc trong buôn bán. Cái đích (bia) tập bắn. Cái gông, 

một loại hình cụ, dùng nghĩa nhƣ chữ chất鑕. 

 

Đồng âm khác nghĩa  : 

 

1-櫍 Chất : vật có chân đứng, cái thớt, cái kê chân. Cùng nghĩa với chữ 

鑕. 

2-鑕 Chất  : lƣỡi búa; một hình phạt tàn khốc thời cổ; cái bàn sắt để kê 

đầu tội nhân lên mà chém. Cái thớt. Cái đòn kê. 

3-礩 Chất : hòn đá kê dƣới cột trụ. Tắc nghẹt, trở ngại, dùng nhƣ chữ 

窒 trất: mắc mứu, bức tức, lấp. một âm khác là Chí. 

 

Biến  âm : 

 

-躓 Chí  : vấp váp. Trở ngại. 

-質 Chí :giữ vật hay giữ ngƣời để làm tin. Đem đồ đạc hay nhà ruộng 

mà cầm làm tin để lấy tiền cũng gọi là chí. Cầm đợ, để một vật gì làm 

tin. Ngày xƣa hai nƣớc hòa hiếu với nhau, sợ sau phản trắc, mới cắt 

ngƣời thân nƣớc này sang ở nƣớc kia để làm con tin gọi là chí. Lễ vật để 

bái kiến ngƣời trên. 

 

Dị âm : 
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-窒 Trất : lấp, mắc mứu. 

 

Từ   ghép  : 

 

-質正 Chất chính : hỏi lại cho đúng. 

-質證 Chất chứng : bằng cứ, chứng cứ. Đặt nghi vấn, tìm hiểu, luận 

chứng. Đối chất, biện chứng. Kiểm chứng, nghiệm chứng. 

-質點 Chất điểm : phần nhỏ nhất của vật. 

-質料 Chất liệu : cái làm nên vật. 

-質量 Chất lượng : tƣ chất khí lƣợng. Trình độ ƣu liệt (tốt, xấu) và số 

lƣợng. Trình độ tốt hoặc xấu (của sự vật, sản phẩm hoặc công tác). 

Lƣợng vật chất chứa đựng trong vật thể (Vật lý học, tiếng Pháp: masse). 

-質明 Chất minh : trời sáng hẳn,ngay đúng lúc trời sáng. 

-質疑 Chất nghi  : hỏi lại điều còn nghi ngờ. Tới ngƣời biết hơn mà 

định phải trái nên chăng. 

-質言 Chất ngôn : lời nói chân thật. 

-質樸 Chất phác : mộc mạc, không trang sức văn vẻ. 

-質數 Chất số :con số chỉ là bội số của 1 và của chính nó, số nguyên tố. 

Cũng gọi là tố số 素數. Nhƣ: 2, 3, 5, 7, 11, 13 là những chất số (số 

nguyên tố), trong khi 4, 6, 8, 9 không phải là những chất số. 

-質劑 Chất tề  : tờ giao ƣớc trong buôn bán. 

-質成 Chất thành : nhờ ngƣời phân định phải trái thật giả. 

-質實 Chất thật : thật thà, không giả dối. Cũng nhƣ chất phác 質樸. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B4%A0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B4%A0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B3%AA
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B3%AA
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-質直 Chất trực : mộc mạc, ngay thẳng. 

-質問 Chất vấn : hỏi lại cho rõ việc đúng sai. 

 

-質庫 Chí khố : nhà cầm đồ. Cũng gọi là đƣơng phố 當鋪. Pawn shop. 

Prêteur sur gages. 

-質子 Chí tử  : đứa con (thƣờng là công tử hay thái tử) của nƣớc này 

giao cho nƣớc khác giữ làm con tin. 
 

-窒素 Trất tố : khí đạm (Nitrogen, N). 

-窒息 Trất tức : thở hút không đƣợc thông, ngạt thở. 

 

-本質 Bản chất : hình thể của chính mình. Trạng mạo bổn lai. Tính chất 

căn bổn vốn có của sự vật, bổn tính, tƣ chất. Sự thật xƣa nay. Dáng vẻ 

chất phác vốn có. 

-變質 Biến chất : phần cốt yếu đã biến mất. Tính cách đã biến đổi. 

-真質 Chân chất : bản chất thật thà. 

-容質 Dung chất : dung mạo và tƣ chất. 

-地質 Địa chất : tính chất đất đá của vỏ trái đất: phân loại, thành phần, 

phân bố, kết cấu. 

-毒質 Độc chất : thứ hại ngƣời, có thể làm chết ngƣời. 

-對質 Đối chất : gọi cả hai bên ra, cho đứng trƣớc mặt nhau mà vặn hỏi 

cho ra sự thật. 

-同質 Đồng chất : cùng chung một vật thể mà ra, cùng đƣợc tạo bởi 

một chất. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%95%B6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%95%B6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AA%92
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AA%92
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AA%92
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AA%92
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-介質 Giới chất : trung gian. 

-氣質 Khí chất  :chất hơi. 

-鑛質 Khoáng chất : chỉ chung kim loại và đất đá. 

-流質 Lưu chất : chất lỏng. 

-鑛質 Môi chất : chất trung gian. Tỷ dụ : không khí là môi chất để 

truyền âm thanh. 

-原質 Nguyên chất : cái chất điểm thuần một chất không lẫn cái gì 

khác. 

-人質 Nhân chất : con tin. 

-品質 Phẩm chất : tính chất của vật phẩm. Hành vi, tƣ tƣởng biểu hiện 

qua tác phong, nhận thức, bản chất, tính cách con ngƣời. 

-訪質 Phỏng chất : hỏi kỹ. 

-斧鑕 Phủ chất : hình cụ để chém ngƣời. 

-光質 Quang chất : chất Radium. 

-鬼質 Quỷ chất : hình dạng xấu xí (nhƣ ma).  Xấu ác (hình chất). 

-雜質 Tạp chất : lẫn lộn, không thuần một thứ. 

-實質 Thực chất : bản chất. 

-性質 Tính chất : chất riêng có sẵn của mỗi ngƣời, mỗi vật. 

-素質 Tố chất : chất đất màu trắng, sắc trắng trẻo, sáng sủa. Bổn chất. 

Tức là tính chất vốn có.  

-私質 Tư chất : nói về cái bẩm tính riêng biệt của từng con ngƣời. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%80%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%80%A7
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-物質 Vật chất : chỉ chung những thứ có hình thể, rờ mó đƣợc, thấy 

đƣợc. 
 

-砧鑕 Châm chất : tấm ván kê dƣới thân ngƣời lúc bị hành hình thời 

xƣa. 

-斧鑕 Phủ chất : hình phạt ngày xƣa: đặt tội phạm trên cái chày bằng 

đá, lấy búa chặt. Nên cũng chỉ việc trừng phạt, chém giết. Phiếm chỉ 

ngƣời phạm tội. 
 

-交質 Giao chí  : hai nƣớc trao đổi vật hay ngƣời để giữ lấy làm tin. 

-人質 Nhân chí : con tin. 

-贖回人質 Thục hồi nhân chí : chuộc lại con tin. 

 

 

制 Chế : phép chế, pháp độ. Đặt ra phép tắc. Mệnh lệnh của nhà 

vua. Nắm giữ, kiểm soát. Ngăn cấm. Đè nén. Phép gì đã đặt nhất 

định rồi gọi là chế. Dùng nhƣ chữ chế 製. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-猘 Chế : điên dại, phát cuồng. Hung ác, tàn khốc. Uy mãnh, mạnh 

tợn. Dùng nhƣ chữ chế狾 : chó điên. 

2-製 Chế : cắt may áo quần. Chế tạo, sáng tác, sản xuất ra. Soạn văn 

chƣơng. Cách thức. Khuôn phép, dạng  thức. 

3-鯯 Chế : tên một loại cá biển, tƣơng tự nhƣ cá nục. 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%89%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%89%A9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B4%96
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B4%96
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BA%BA
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BA%BA
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Biến âm  : 

 

-淛 Chiết : cũng nhƣ chữ chiết 浙. Tên sông, sông Chiết Giang ở tỉnh 

Hàn Châu. Tỉnh Chiết Giang. 

 

 

Từ   ghép : 

 

-制變 Chế biến : thay đổi làm thành cái mới. 

-制誥 Chế cáo : tờ chiếu chép lệnh vua, mệnh lệnh của vua. Loại văn 

riêng dùng vào việc ghi chép lệnh vua. 

-制舉 Chế cử : kỳ thi khác các kỳ thi thƣờng, do chính vua xét chọn 

ngƣời tài.  

-制止 Chế chỉ  : ngăn cấm, không đƣợc làm. 

-制詔 Chế chiếu : tờ giấy chép lệnh vua. 

-制舉 Chế cử : phƣơng pháp tuyển chọn nhân tài. Dƣới triều nhà 

Đƣờng, khoa thi đặc biệt do ý vua đặc định, gọi là chế cử khoa 制舉科. 

Gọi tắt là chế cử 制舉 hoặc chế khoa 制科. 

-制定 Chế định : lập ra, làm ra và giữ đúng. 

-制度 Chế độ : phép tắc lập ra để noi theo. 

-制教 Chế giáo  : chữ nhà Phật, chỉ chung giới luật để ngăn cấm sự gian 

tà. 

-制限 Chế hạn : hạn chế, giới hạn trong một phạm vi nhất định. Ngăn 

trở.  Ƣớc thúc, gò bó. 

-制憲 Chế hiến : đặt ra hiến pháp. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%88%B6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%88%B6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A7%91
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%88%B6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%88%B6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%88%B6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%88%B6
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-制科 Chế khoa : kỳ thi do vua ấn định khác các khoa thƣờng, nhƣ chế 

cử ở trên. 

-制空 Chế không : danh từ quân sự, chỉ sự làm chủ không phận. 

-制其死命 Chế kỳ tử mệnh : nắm sự sống chết của ngƣời khác. 

-制禮 Chế lễ : đặt ra lễ nghi. 

-制御 Chế ngự : thống trị, khống chế. 

-制禦 Chế ngự : ngăn chặn. Làm chủ đƣợc, bó buộc đƣợc. 

-制服 Chế phục : quần áo mặc theo qui định. Tang phục. 

-制策 Chế sách : lời vua nói. 

-制使 Chế sứ : sứ giả của vua. 

-制作 Chế tác : làm ra, tạo tác. Trứ thuật, sáng tác. Dạng thức. Chỉ chế 

độ điển chƣơng về phƣơng diện lễ nhạc. 

-制裁 Chế tài  : ngăn ngừa cắt xén cho đúng kích thƣớc. Chỉ sự ngăn 

chặn trừng phạt để giữ đúng pháp luật. 

-制勝 Chế thắng  : dùng mƣu lƣợc thắng đối phƣơng.   

-制節 Chế tiết : chi phí hạn chế tiết kiệm. 

-制書 Chế thư : mệnh lệnh của vua. 

 

 -猘兒 Chế nhi  : ngƣời trẻ tuổi mà có sức mạnh uy mãnh.  

-製作 Chế tác : làm ra, chế tạo. Tả tác, soạn thuật. Chỉ tác phẩm. 

-製裁 Chế tài : Hình thức may cắt. Thể tài văn chƣơng. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%88%B6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%88%B6
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-製造 Chế tạo : đem nguyên liệu gia công làm thành đồ vật. Soạn thảo, 

trứ tác. Quy hoạch bố trí. Gây ra, tạo thành (tình cảnh, cục diện...). 

Thƣờng hàm nghĩa giễu cợt, mỉa mai. 

-製造局 Chế tạo cục : xƣởng đúc binh khí. 

 

-安制 An chế : không vƣợt quá phận mình. Cũng nhƣ an phận. 

-壓制 Áp chế : dùng sức mạnh làm cho ngƣời ta phải khuất phục. Một 

động tác trong nhu đạo, dùng thân mình đè ép đối thủ, làm cho không 

sao phản kháng lại đƣợc. 

-遏制 Át chế : ngăn chận, đình chỉ.  

-編制 Biên chế : bao gồm sự tổ chức phân phối các cơ quan, đơn vị, 

chức vụ. 

-兵制 Binh chế : chế độ về binh bị quốc phòng, tổ chức quân đội. 

-禁制 Cấm chế : khống chế, ƣớc thúc. 

-終制 Chung chế : lễ để tang ba năm sau khi cha mẹ qua đời. Ngƣời 

khi còn sống dặn dò lại về thể thức tang lễ của mình mong muốn sau này 

lúc chết đi. 

-專制 Chuyên chế : làm theo ý riêng, độc đoán, độc hành, thao túng 

mọi sự.  

-職制 Chức chế : cách sắp xếp đặt để quan lại. 

-机制 Cơ chế : sự vận hành, sự hoạt động. 

-強制 Cưỡng chế : dùng sức mạnh ép buộc, cƣỡng bách.  

-多妻制 Đa thê chế : chế độ hôn nhân cho phép một ngƣời chồng có 

hai hoặc nhiều ngƣời vợ. 
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-打制 Đả chế : rèn kim loại. 

-帝制 Đế chế : chỉ chung các phép tắc luật lệ do nhà vua đặt ra. Chỉ chế 

độ quân chủ, có vua đứng đầu. 

-抵制 Đế chế : chống cự, kháng cự, tẩy chay. 

-典制 Điển chế : phép tắc, luật lệ. Cầm đầu, quản lí. 

-定制 Định chế : quy định chế độ hoặc pháp thức. Chế độ, quy tắc đã 

định. 

-限制 Hạn chế : mức không thể vƣợt qua. Kiềm giữ trong một mức độ 

nhất định. 

-脅制 Hiếp chế : ép buộc, đè nén. 

-學制 Học chế : các quy định, tổ chức việc học tập trong nƣớc: cấp bực, 

chƣơng trình, thời hạn, tiêu chuẩn. 

-克制 Khắc chế : kiềm chế, gò bó. 

-牽制 Khiên chế : kiềm hãm, bó buộc. 

-控制 Khống chế : thao túng, không cho vƣợt khỏi phạm vi hoặc tùy ý 

hoạt động. Nắm giữ. 

-鉗制 Kiềm chế : dùng uy thế áp chế ngƣời khác. 

-箝制 Kiềm chế : kìm cặp, kìm giữ, ngăn chặn. 

-建制 Kiến chế : cấu tạo, cấu trúc có tổ chức.  

-劫制 Kiếp chế : dùng uy lực khống chế.  

-儀制 Nghi chế : chế độ lễ nghi. Nghi thái, dáng vẻ. Tên chức quan 

thuộc bộ Lễ dƣới thời nhà Minh, nhà Thanh. 

-法制 Pháp chế : luật lệ và cách thức tổ chức quốc gia. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B3%95
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B3%95
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-服制 Phục chế : luật lệ về các loại quần áo tang, dùng trong các 

trƣờng hợp để tang khác nhau, tùy theo thân sơ. 

-官制 Quan chế : cách tổ chức, ấn định quyền hạn và nhiêm vụ của 

những ngƣời ra làm việc triều đình. 

-管制 Quản chế : quản lí khống chế. Chỉ hình phạt hạn chế tự do hành 

động đối với ngƣời phạm tội. 

-軍制 Quân chế : luật lệ về cách tổ chức binh đội trong một quốc gia. 

-權制 Quyền chế : dung sức mạnh mà ngăn chặn, đè nén. 

-創制 Sáng chế : khởi đầu làm ra. Lập ra chế độ. 

-裁制 Tài chế : sửa sang cắt xén cho vừa phải. Ngăn ngừa trừng phạt kẻ 

vi phạm luật lệ quốc gia. Cũng nói: Chế tài. 

-三頭制 Tam đầu chế : chế độ chính trị, trong đó việc quốc gia đƣợc tổ 

chức chia ra 3 thành phần riêng biệt : lập pháp, hành pháp và tƣ pháp. 

-喪制 Tang chế : phép tắc luật lệ về việc ma chay. 

-宰制 Tể chế : thống trị, ngự trị, chi phối. đứng đầu và coi sóc công 

việc. 

-幣制 Tệ chế : hệ thống tiền tệ. Luật lệ về tiền bạc trong nƣớc. 

-採制 Thái chế : thu hái và chế biến. 

-體制 Thể chế : cách thức tổ chức sắp xếp. 

-統制 Thống chế : thống xuất, chế ngự tất cả. Nắm trọn các đầu mối. 

Chức tƣớng cao cấp nhất. 

-守制 Thủ chế : theo lễ ngày xƣa chế ra, phải để tang cha mẹ trong 3 

năm. Danh thiếp bây giờ hễ có chua chữ chế, ấy là ngƣời đang để tang 

ba năm. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B5%B1
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B5%B1
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AE%88
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AE%88
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-節制 Tiết chế : kìm hãm lại cho khỏi vƣợt quá. 

-自制 Tự chế : tự chế tạo, tự làm ra, tự sản xuất. Tự kìm hãm, ngăn cản 

chính mình. 

-抑制 Ức chế : đè nén, kìm giữ, ngăn chặn. Đè nén cấm đoán. 

 

-泡製 Bào chế : sao tẩm các vị thuốc. Quá trình dùng nguyên liệu dƣợc 

thảo chế thành thuốc. 

-炮製 Bào chế : sao nƣớng, chế các vị thuốc.  

 

-學製美錦 Học chế mỹ cầm : không có học mà đuộc làm quan. 

-御製 Ngự chế :  thơ văn do vua làm.  

-體製 Thể chế : mẫu mực cứ thế mà làm. 

 

-猛猘 Mãnh chế : giống thú dữ tợn. 

 

 

支 CHI : giữ. Chia ra, phân ra nhánh nhỏ. Nhánh cành. Do một 

nguồn mà tách ra. Tính toán. Cấp cho, phát cho. Chân tay Họ 

Chi. Dòng con thứ. Tiêu dùng tiền bạc. 

 

Đồng âm khác nghĩa  : 

 

1-吱 Chi  : tiếng kêu của con vật nhỏ hoặc tiếng nhỏ mà sắc nhọn. 

Tiếng kêu chiêm chiếp. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AF%80
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AF%80
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BE%A1
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BE%A1
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2-肢 Chi : hai tay và hai chân đƣợc coi nhƣ 4 nhánh trong con ngƣời, 

chân tay ngƣời, chân giống thú, chân cánh giống chim đều gọi là chi. 

Sống lƣng. 

3-枝 Chi : cành, các cành mọc ở thân cây ra gọi là chi.  Từ một gốc tách 

ra. Phàm cái gì do một thể mà chia ra các thể khác đều gọi là chi. Tán 

loạn, phân tán ra. Chi thể, tay chân trong cơ thể con ngƣời. Chống chỏi, 

chống giữ. Họ Chi. 

4-衼 Chi : xem chữ Kỳ chi ở dƣới. 

 

 

Dị âm : 

 

-庋 Kỹ : chạn để thức ăn. 

-伎 Kỹ  : có nghề, dùng nhƣ chữ kỳ技, có tài năng. Phụ nữ làm nghề ca 

múa. 

-妓 Kỹ : phụ nữ làm nghề hát múa (thời xƣa). Con gái phƣờng chèo, gái 

lầu xanh. Đào hát.  Ngƣời con gái làm nghề mãi dâm. 

-技 Kỹ : kỹ thuật, tài năng. Tài khéo. Nghề giỏi. Ngƣời thợ. 

-跂 Kỹ : ngón chân thừa. Chĩa ra, làm thành góc. 

-枝 Kỳ  : ngón tay hoặc ngón chân mọc thừa. (Ngón thứ 6). 

-歧 Kỳ : đƣờng rẽ, phàm sự vật gì phát sinh ra không đƣợc chính thẳng 

đều gọi là kỳ cả. 

-芰 Kị :  một thứ củ ấu có bốn cạnh. Củ có hai cạnh gọi là lăng 菱. 

-攲 Khi : nghiêng lệch. Dựa vào, tựa vào. 

 

Từ   ghép  : 
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-支辦 Chi biện : tiêu dùng tiền bạc vào công việc. 

-支根 Chi căn  : rễ phụ. 

-支給 Chi cấp : xuất tiền ra mà đƣa cho. Cấp cho. Thƣờng chỉ việc chi 

tiêu tiền bạc. 

-支註 Chi chú : chữ rối với nhau thiếu rõ ràng. 

-支移 Chi di  : thay đổi, thay thế lẫn nhau. 

-支用 Chi dụng : tiêu dùng. 

-支提 Chi đề  : cái kháp. 

-支店 Chi điếm : một nhánh, một cửa hàng phụ của cửa hàng chính. 

-支度 Chi độ  : tiêu dùng sinh sống hàng ngày. 

-支度妻而 Chi độ thê nhi  : nuôi vợ con qua ngày. 

-支隊 Chi đội  : cánh quân nhỏ. 

-支解 Chi giải  : một hình phạt tàn khốc thời cổ chia tách thân thể tội 

nhân ra. 

-支抗 Chi kháng  : chống trả lại. 

-支起耳朶聽 Chi  khởi nhĩ đóa thính :  vểnh tai nghe. 

-支籬 Chi ly  : nhỏ bé; phân tán vụn vặt. 

-支路 Chi lộ : con đƣờng nhánh, từ đƣờng lớn tẻ ra. 

-支流 Chi lưu  : sông nhánh, từ sông lớn tẻ ra. 

-支那 Chi Na  ; chữ Phạn gọi nƣớc Trung Hoa. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%94%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%94%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%80%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%80%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%81%BD
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-支吾 Chi ngô  : cầm cự, chống trả. 

-支派 Chi phái  :một nhánh, một phe nhóm tách ra. 

-支分 Chi phân : chia cắt, chia ra. Hình phạt xé xác thời xƣa. Xếp đặt, 

an bài, ứng phó. Phân phái, sai khiến. Cho tiền, cấp cho tài vật. Phân 

biện. Ngành, nhánh. 

-支費 Chi phí  : sự tốn kém về việc tiêu dùng. 

-支票 Chi phiếu  : tấm giấy trả tiền tại ngân hàng (chèque). 

-支付 Chi phó  : xuất tiền ra mà trả. 

-支配 Chi phối  : phân chia sắp xếp. Coi sóc, chỉ huy. 

-支屬 Chi thuộc  : thân thuộc. 

-支庶 Chi thứ  : ngoài con trai trƣởng tất cả các con khác đều gọi là chi 

thứ. 

-支鏢 Chi tiêu  : bỏ tiền ra dùng vào việc. 

-支子 Chi tử  : con thứ, những đứa con không đƣợc thừa kế sau này. 

-支持 Chi trì  : cầm giữ, giữ vững. Chống chỏi. Cố sức ứng phó. 

 

-肢骨 Chi cốt : xƣơng chân, xƣơng tay. 

 

-枝格 Chi cách  : cành cây. 

-枝榦 Chi cán  : nhánh cành và thân cây, phụ và chính. 

-枝指 Chi chỉ : ngón nhánh, ngón trạnh, ngón thừa, bàn tay 6 ngón. 

-枝胤 Chi dận  : giòng dõi, hậu duệ. Chỉ con cháu. 
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-枝葉 Chi diệp  : cành lá, ví dụ với những thứ phụ. 

-枝解 Chi giải   : bị phanh thây, chặt tay chân khỏi cơ thân. 

-枝蔓 Chi mạn  : bị dẫn liên lụy đến. Cành cây và dây bò, chỉ sự tiếp 

nối chằng chịt. 

-枝梧 Chi ngô : chống cự. 

-枝棲 Chi thê  : cành đậu, chỗ dựa. 

-枝水 Chi thủy : sông nhánh. 

-枝節 Chi tiết  : cành cây và đốt cây, chỉ chung những cái nhỏ nhặt, phụ 

thuộc, trong cái toàn thể.  

 

-吱吱 Chi chi   :tiếng kêu. 

 

-伎倆 Kỹ lưỡng : tài năng, bản lĩnh, khéo léo. Thủ đoạn, mánh lới. 

-伎女 Kỹ nữ : con hát. 

 

-妓女 Kỹ nữ : Đào hát, con hát, ngƣời đàn bà làm nghề ca múa. Ngƣời 

phụ nữi làm nghề bán phấn mua hƣơng. Gái mãi dâm. 

-妓院 Kỹ viện : chỗ kỹ nữ ở. Nhà chứa. 

 

-技工 Kỹ công : thợ máy, công nhân cơ khí. 

-技俩 Kỹ lưỡng : tỉ mỉ, tinh tế. 

-技能 Kỹ năng : năng lực, tài năng. Tài khéo, có thể làm việc đƣợc. 

-技藝 Kỹ nghệ : tài giỏi về các nghề khéo léo. Nghề cần đến tài khéo 

léo. Ngày nay ta hiểu là những nghề sản xuất dùng tới máy móc. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BC%8E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BC%8E
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-技師 Kỹ sư : ngƣời có tài khéo về một ngành gì, về xây cất hoặc chế 

tạo. Ngƣời Tầu gọi là Công trình sƣ. 

-技術 Kỹ thuật : tài năng chuyên môn, kĩ năng chuyên nghiệp. Tài khéo 

về một ngành chuyên môn. 

-技巧 Kỹ xảo : Tài khéo, tài nghệ. Tài giỏi khéo léo. 

 

 

-旁支 Bàng chi : nhánh phụ. 

-干支 Can chi : tức thập thiên can 十天干 (Giáp, Ất, Bính, Đinh, 

Mậu, Kỉ, Canh, Tân, Nhâm, Quý) và thập nhị địa chi 十二地支 (Tí, Sửu, 

Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi). 

-度支 Đạc chi :  giữ việc tính toán, cũng nhƣ bộ tài chính bây giờ. 

-地支 Địa chi : 子 tý, 丑 sửu, 寅 dân, 卯 mão,辰 thìn, 巳 tỵ, 午 ngọ, 未

mùi, 申 thân, 酉 dậu, 戌 tuất, 亥 hợi gọi là mƣời hai chi, cũng gọi là 

mƣời hai địa chi. 

- 疼支不住 Đông chi bất trụ : đau không chịu đựng đƣợc. 

-度支 Độ chi : tính toán việc tiêu tiển sao cho đủ. 

-毫不支吾 Hào bất chi ngô :  rất gãy gọn. 

-活支 Hoạt chi : tiêu tiền vào việc bất thƣờng. 

- 兩手支著腰 Lưỡng thủ chi trước yêu : hai tay chống nạnh. 

-日支 Nhật chi : số tiền tiêu dùng hàng ngày. 

-分支 Phân chi : phân nhánh. 

-收支 Thu chi : nhập vào và tiêu ra. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%97%81
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%97%81
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8D%81
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8D%81
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B9%B2
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8D%81
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8D%81
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%9C%B0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%9C%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BA%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BA%A6
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=%E5%AD%90
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%91
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AF%85
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8D%AF
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BE%B0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B7%B3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8D%88
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9C%AA
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9C%AA
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%94%B3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%85%89
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%88%8C
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BA%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%96%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%96%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AF%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AF%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%94%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%94%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%94%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%94%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%85%B0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%88%86
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%88%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%94%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%94%B6
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-宗支 Tông chi : một ngành trong họ. Chỉ dòng họ. 

-長支 Trưởng chi :  chi trƣởng, ngành trƣởng. 

-燕支 Yên chi : phấn trang điểm. 

 

-本枝 Bổn chi : gốc cây và cành cây. Chỉ con cháu dòng chính và dòng 

thứ trong một họ. Cành cây chỗ chim đậu từ trƣớc, chỉ tổ cũ. Cũng viết 

là bổn chi 本支. 

-駢枝 Biền chi : quá thừa, vô dụng. 

-花枝 Hoa chi : nhành hoa, cành hoa. 

-金枝 Kim chi : cành vàng chỉ con gái nhà quyền quý. 

-金枝玉葉 Kim chi ngọc diệp : cành vàng lá ngọc (các họ nhà vua). 

-枝指 Kỳ chỉ : ngón tay mọc trạnh ra, ngón thứ 6. 

-茘枝 Lệ chi : cây vải; trái vải. 

-連枝 Liên chi : cành cây mọc liền nhau, chỉ tình anh em ruột thịt.  

Cũng chỉ nghĩa vợ chồng khắng khít.  

-一枝花 Nhất chi hoa : một nhành hoa. 

-嫩枝 Nộn chi : cành non. 

-分枝 Phân chi : cành nhánh của cây. 

-桂枝 Quế chi : cành cây quế. Vỏ quế lấy ở cành cây quế, dùng làm vị 

thuốc.  

-接枝 Tiếp chi : ghép cây; ghép cành. 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%95%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%95%B7
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9C%AC
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9C%AC
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%87%91
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%87%91
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%8E%89
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%8E%89
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9E%9D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9E%9D
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%8A%B1
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AB%A9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AB%A9
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-咯吱 Khách chi : lộp cộp, lách cách, rầm rập. 

-嗶吱 Tất chi   : đồ dệt bằng lông. 

 

-胳肢 Ca chi : cù, cù cho cƣời. 

-夾肢窩 Giáp chi oa :  cái nách. 

-下肢 Hạ chi : hai chân. 

-上肢 Thượng chi : hai tay. 

-四肢 Tứ chi : bốn nhánh của cơ thể, tức hai tay hai chân. 

 

-衹衼 Kỳ chi : áo lễ của nhà sƣ, áo cà sa. 

 

-薄技 Bạc kỹ : tài mọn, nghề mọn, tài năng thô thiển. Tài mọn, nghề 

mọn. 

-妙技 Diệu kỹ : nghề tay chân tinh xảo, khéo léo. 

-口技 Khẩu kỹ : tài khéo bắt chƣớc (nhái) đƣợc các thứ tiếng của ngƣời 

và vật. 

-黔驢技窮 Kiềm lư kỹ cùng : hết kế khả thi, mƣu cùng kế tận. 

-末技 Mạt kỹ : cái tài hèn mọn. Nghề mạt hạng. Tiếng khiêm nhƣờng 

để nói về cái tài sản của mình. 

-才技 Tài kỹ : sự giỏi giang khéo léo. 

-雜技 Tạp kỹ : ngày xƣa là một loại trò chơi, bao gồm tạp nhạc, trò ca 

múa, bách hí, v.v. Cũng gọi là “tạp hí” 雜戲.  Ngày nay chỉ các môn 

biểu diễn nhƣ: làm xiếc xe đạp, biễu diễn các thứ tiếng kêu, đi trên dây, 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BB%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BB%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8A%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8A%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%9C
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múa sƣ tử, ảo thuật, v.v. Tiếng Pháp : acrobatie. Thời cũ chỉ các phƣơng 

thuật nhƣ: y bốc, bói tƣớng, v.v. Tài vặt, không dùng vào việc lớn đƣợc. 

-賤技 Tiện kỹ : nghề mọn. Tài thấp kém. Tiếng khiêm tốn, chỉ tài nghệ 

của mình. 

-長技 Trường kỹ : nghề tài. 

-展技 Triển kỹ : phô bầy tài nghệ. Mở mang tài nghệ. 

-巧技 Xảo kỹ : tài nghề khéo léo. 

 

-嫖妓 Phiêu kỹ : chơi gái, chơi đĩ. 

-官妓 Quan kỹ : gái điếm đƣợc triều đình chính thức nhìn nhận. 

 

-藏庋 Tàng kỹ :  tàng trữ. 

 

 

 

氏 Chi : tên một ngôi sao trong Nhị Thập Bát Tú, tên nƣớc, ở 

cõi Tây có nƣớc Đại nguyệt chi 大月氏, Tiểu nguyệt chi 小月氏

. Xem chữ Yên chi ở dƣới. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-胝 Chi : da bị chai cứng trên tay chân. Thƣờng phát âm là đê hay tri. 

2-厎 Chi : đến; định; hòn đá mềm dùng để mài dao. Chính là chữ chỉ砥 

3-祗 Chi : kính, cung kính, kính trọng, kính thờ. Chỉ. Nhƣ thế thôi.  

4-祇 Chi : thần đất. Yên. Cả, lớn. Bệnh. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%95%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%95%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%97%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%97%8F
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A0%A5
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5-疷 Chi : dùng nhƣ chữ Chi胝. 

 

Biến âm : 

 

-厎 Chỉ  : đến. Ðịnh. Dùng nhƣ chữ  Chỉ砥 

-砥 Chỉ : đá mài dao. Bằng, đều. Đá to gọi là lệ 礪, đá nhỏ gọi là chỉ 砥. 

-蚳 Chỉ  : trứng kiến, ngày xƣa dùng làm món ăn. Họ Chỉ 

-抵 Chỉ : vỗ, đập nhẹ, đánh miếng ngang. Đánh bằng cạnh tay. Phá vỡ, 

lật đổ. Ném. 

-衹 Chỉ : vừa vặn, những. Lúa vừa mới chín 

-紙 Chỉ : giấy. Sái Luân 蔡倫 nhà Hán sáng tạo ra phép làm giấy trƣớc 

nhất. 

-坁 Chỉ : cồn nhỏ, khu đất nhỏ nhô lên. Đá nổi ở trong dông. Ngƣng. 

Còn đọc là Trì. 

 

Dị âm : 

 

-低 Đê : thấp. Hèn, kém. 

-抵 Để : mạo phạm, xúc phạm. Chắn, chặn, chống cự. Đáng. Đến. 

Quẳng. 

-坻 Để : sƣờn núi. 

-衹 Kỳ : ông thần đất, thổ thần. To lớn. 

-秖 Kỳ : cũng nhƣ chữ Kỳ ở trên. 

-疧 Kỳ : bệnh hoạn. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A4%AA
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A0%A5
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-氏 Thị : họ, ngành họ. Ngày xƣa xƣng hô đàn bà, lấy họ cha hoặc 

chồng thêm thị ở sau. Thời xƣa, tên nhân vật, triều đại hoặc nƣớc đều 

đệm chữ thị ở sau.  

 

 

Từ   ghép : 

 

-砥定 Chỉ định : bình định. 

-砥礪 Chỉ lệ  : mài đá, ví dụ với sự dùi mài rèn luyện. 

-砥路 Chỉ lộ : đƣờng bằng phẳng. 

-砥刃 Chỉ nhận : mài giũa binh khí cho sắc bén. 

-砥石 Chỉ thạch : đá mài dao. 

-砥屬 Chỉ thuộc  : bốn nơi xa xôi đều bình yên đến xin phụ thuộc. 

-砥滯 Chỉ trệ : trì trệ, không lƣu thông. 

-砥直 Chỉ trực : công bình chính trực. 

 

-紙牌 Chỉ bài  : dụng cụ đánh bạc làm bằng giấy, tức bài giấy, bài lá. 

-紙版 Chỉ bản : khôn giấy đúc chữ. 

-紙鳶 Chỉ diên : cái diều giấy. 

-紙婚 Chỉ hôn : ngày kỷ niệm đám cƣới. 

-紙老虎 Chỉ lão hổ  : con cọp giấy, chỉ sự mạnh mẽ bề ngoài. 

-紙馬 Chỉ mã  : ngựa giấy (vàng mã). 

-紙幣 Chỉ tệ : tiền giấy (khác với tiền đúc). Tiền mã đốt cho ngƣời chết. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A0%A5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A0%A5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A0%A5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A0%A5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A0%A5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A0%A5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A0%A5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A0%A5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A0%A5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A0%A5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A0%A5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A0%A5
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-紙上談兵 Chỉ thượng đàm binh  : nói chuyện đánh trận trên giấy, ý 

nói khoác lác, xa thực tế. 

-紙錢 Chỉ tiền  : thứ tiền giả làm bằng giấy để đốt cho ngƣời chết. Còn 

gọi là Minh tiền (tiền âm phủ). 

-紙衣 Chỉ y  : áo giấy đốt cho ngƣời chết. 

 

-扺掌 Chỉ chưởng : vỗ tay. 

-抵掌而談 Chỉ chưởng nhi đàm : vỗ tay mà bàn. 

-抵押 Để áp : ngang giá. 

-抵制 Để chế : tẩy chay. 

-抵地 Để địa : quẳng xuống đất. 

-抵抗 Để kháng : chống cự lại. 

-抵罪 Để tội : đáng tội. 

-抵觸 Để xúc: chọc chạm đến.  

 

-祗奉 Chi phụng : kính vâng, kính rƣớc, kính phụng. 

-祗承 Chi thừa : vâng theo, kính phụng. 

 

-低音 Đê âm : danh từ vật lí học: Tiếng thấp, tiếng trầm. Danh từ âm 

nhạc: Âm trầm, giọng trầm. Nhƣ: đê âm đề cầm 低音提琴 contrebasse 

(tiếng Pháp). 

-低估 Đê cổ : đánh giá thấp. 

-低頭 Đê đầu : cúi đầu. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BD%8E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BD%8E
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=%E4%BD%8E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BD%8E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BD%8E


534 

 

-低滻田 Đê sản điền : ruộng có năng xuật thấp. 

-低調 Đê điệu : tiếng nhỏ, tiếng khẽ. Nhẹ nhàng mềm mỏng, không 

vênh váo huyênh hoang. 

-低檔 Đê đương : loại kém phẩm chất. 

-低下 Đê hạ : thấp, dƣới mức bình thƣờng (số lƣợng, trình độ...). Kém, 

thấp hèn, đê tiện (địa vị, đạo đức, tƣ tƣởng...). 

-低落 Đê lạc : xuống thấp.  Chỉ trình độ giảm sụt, yếu kém. 

-低廉 Đê liêm : giá rẻ. 

-低迷 Đê mê : tinh thần hôn trầm, mô hồ. Mê mẩn, mê li. Giao dịch 

không thịnh vƣợng, buôn bán ế ẩm. 

-低能 Đê năng : năng lực thấp kém. 

-低能兒 Đê năng nhi : đứa trẻ đần độn. 

-低語 Đê ngữ : nói khẽ. 

-低溫 Đê ôn : nhiệt độ thấp. 

-低頻 Đê tần : tần số thấp (lý) 

-低賤 Đê tiện : thấp hèn, ti tiện. Thƣờng dùng nói về thân phận, địa vị 

trong xã hội. Vật giá rất thấp. 

-低沉 Đê trầm : thấp. 

-低潮 Đê triều : nƣớc triều thấp. 

-低處 Đê xứ : chỗ thấp. 

-氏族 Thị tộc : gia tộc. 

 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BD%8E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BD%8E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BD%8E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BD%8E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BD%8E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BD%8E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BD%8E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BD%8E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BD%8E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BD%8E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BD%8E
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-胼胝 Biền chi : da dày, chai. 

 

-大抵 Ðại để : thể cả, đại để, lời nói bao quát tất cả. 

-行抵某處 Hành để mỗ xứ : đi đến xứ mỗ. 

 

-很低 Ngận đê : giá rẻ lắm. 

 

-手足胼胝 Thủ túc biền chi : chân tay chai cộp, nghĩa là làm ăn vất vả 

da chân da tay thành chai ra. 

 

 -閼氏 Yên Chi  : vợ vua nƣớc Hung nô 匈奴 gọi là Yên Chi 

 

 

志 CHÍ  : điều mà lòng mình hƣớng tới, để tâm ý vào đấy gọi là 

chí. Cái ý muốn to lớn mạnh mẽ. Ý riêng. Ý nghĩ về một việc 

nào đó, cái đích nhắm vào. Ghi chép. Biên soạn. Viết sách, chép 

sách. Cân, đong, đo, đếm. Họ Chí. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-痣 Chí  : mụn ruồi, các hạt mụn cơm, mục cóc ngoài da nổi lên các 

nốt đen hay đỏ gọi là chí. 

2-誌 Chí  : nhớ, ghi nhớ. Một lối văn kí sự. Ghi chép. Phả chép các sự 

vật gì. Nêu, mốc; dấu hiệu. Nốt ruồi; dùng nhƣ nghĩa chữ Chí痣. 

3-俧 Chí  : tên ngƣời. Ông Ngô Thời Chí, tự là Học Tốn, hiệu là Uyên 

Mật, con của Ngô Thời Sĩ, làm quan đời Lê mạt, theo vua Chiêu Thống 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BE%88
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%BE%88
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chạy về Chí Linh, Hải Dƣơng. Tác phẩm để lại có một số bài thơ chữ 

Hán chép Ngô Gia Văn Phái và tác phẩm An Nam Nhất Thống Chí, 

cũng gọi là Hoàng Lê Nhất Thống Chí, viết theo lối tiểu thuyết lịch sử, 

chép việc từ đời Trịnh Sâm tới khi dứt họ Trịnh. 

4-鋕 Chí : khắc ghi. 

5-梽 Chí : danh từ riêng : 梽木山 Chí mộc sơn : tên một vùng đất ở 

tỉnh Hồ Nam (Tầu) 

 
 

Từ   ghép  : 

 

-志行 Chí hạnh : chí hƣớng và phẩm hạnh. 

-志學 Chí học  : toàn tâm hƣớng vào việc học. 

-志向 Chí hướng  : lòng muốn cao cả và đƣờng lối hoạt động để theo. 

-志氣 Chí khí  : chỗ để tâm vào. 

-志願 Chí nguyện  : cái mà lòng mong muốn. 

-志愿 Chí nguyện : ý nguyện, ƣớc mơ. 

-志士 Chí sĩ  : kẻ sĩ giữ đạo nghĩa. 

-志趣 Chí thú  : chỗ tâm chí hƣớng tới. 

-志書 Chí thư  : sách chép địa lý. 

-志乘 Chí thừa  : sách ghi chép lịch sử. 

 

-誌哀 Chí ai : bày tỏ lòng thƣơng tiếc.  

-誌之不忘 Chí chi bất vong : ghi nhớ chẳng quên.  
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-薄志 Bạc chí : chí khí mong manh yếu đuối. 

-彊志 Cương chí : nhớ dai, trí nhớ tốt. 

-異志 Dị chí : long dạ khác, chỉ sự bội phản. 

-輿志 Dư chí : sách viết về địa dƣ. 

-輿地志 Dư địa chí : tên một tác phẩm của Nguyễn Trãi đời Lê.  

-大志 Đại chí : chí lớn, có chí hƣớng. 

-大南輿地志約編 Đại Nam dư địa chí ước biên : tên một bộ sách về 

địa lí Việt Nam của Cao Xuân Dục, làm dƣới triều Nguyễn. 

-大南一統志 Đại Nam nhất thống chí : tên một bộ sách địa lý đầy đủ 

nhất nƣớc ta, do Quốc sử quán vâng mệnh vua Tự Đức soạn từ năm 

1865 đến 1882. 

-得志 Đắc chí : thoả đƣợc lòng muốn to lớn của mình. Ta còn hiểu là 

vẻ vênh vang sung sƣớng, tự cho là giỏi. 

-地志 Địa chí : sách ghi chép về một địa danh. Sách thời cổ biên chép 

về dân phong, sản vật, địa thế các địa phƣơng. 

-典志 Điển chí : sách chép lại các phép tắc xƣa. 

-短志 Đoản chí : chí khí nhỏ bé, ý nói không có chí lớn. 

-篤志 Đốc chí : một lòng chuyên chú vào điều mong ƣớc. 

-同志 Đồng chí : ngƣời cùng chí hƣớng, cùng phấn đấu cho một sự 

nghiệp chung. Đặc chỉ ngƣời cùng là thành viên của một chính đảng. 

-同慶輿地志略 Đồng Khánh dư địa chí lược : tên bộ sách địa dƣ do 

các quan phụng mệnh vua Đồng Khánh, soạn năm, kể , 

tổng, phủ, huyện, kèm theo bản đồ, nhƣng không chép các tỉnh Nam 

phần, vì đã cắt nhƣờng cho Pháp. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BC%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BC%BF
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-嘉定通志 Gia Định thông chí : tên một bộ sách ghi chép lịch sử và 

địa lí đất Gia định về thời các chúa Nguyễn, cho biết việc các chúa 

Nguyễn đánh chiếm và khai thác đất này. Tác giả là Trịnh Hoài Đức.  

-海陽志略 Hải Dương chí lược : tên một cuốn sách của Ngô Thời Sĩ, 

danh sĩ thời Lê mạt, khảo về lịch sử, địa dƣ và nhân vật của tỉnh Hải 

Dƣơng. 

-皇黎一統志 Hoàng Lê nhất thống chí :  

-有志 Hữu chí : có tâm chí mong muốn lớn lao. 

-有志竟成 Hữu chí cánh thành : có chí tất nên việc.  

-快志 Khoái chí : thích ý. Vui sƣớng. 

-堅志 Kiên chí : giữ vững long mong muốn lớn lao. 

-喬志 Kiêu chí : ý chí kiêu dật. Cũng đọc là Kiều chí. 

-立志 Lập chí : tạo dựng i ý muốn cao cả mạnh mẽ để theo đuổi. Ý chí 

vững vàng độc lập. 

-墓志 Mộ chí : văn viết trên bia mộ. 

-日志 Nhật  chí : báo ra hang ngày. 

-鋭志 Nhuệ chí : lòng mong muốn mạnh mẽ, cứng cỏi. 

-方亭地志類 Phương đình địa chí loại : tên một cuốn sách về địa dƣ 

nƣớc ta của Nguyễn Văn Siêu, danh sĩ đời Nguyễn, bài tựa viết năm 

1862, niên hiệu Tự Đức 15. 

-決志 Quyết chí : nhất định không thay đổi ý định. 

-逞志 Sính chí : thích ý. Vui thích trong lòng mà lộ ra ngoài. Nhƣ: 

Khoái chí. 

-騁志 Sính chí : hành động theo chí hƣớng của mình. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AB%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AB%9F
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-初志 Sơ chí : cái ý muốn có từ ban đầu. 

-才志 Tài chí : tài giỏi sáng suốt. 

-喪志 Táng chí : nản lòng, mất hết ý chí. 

-雜志 Tạp chí : báo, tập hợp nhiều bài viết của nhiều tác giả. 

-心志 Tâm chí : chỉ chung lòng dạ và ý nghĩ. 

-失志 Thất chí : không thỏa lòng mong muốn. 

-適志 Thích chí : đúng với ý muốn của mình. 

-潛志 Tiềm chí : lòng mong muốn thầm kín, theo đuổi việc gì. 

-標志 Tiêu chí : ký hiệu. Chỉ tiêu đánh giá, dấu hiệu. 

-挫志 Tỏa chí : nản lòng. 

-遂志 Toại chí : thỏa lòng ƣớc muốn. 

-壯志 Tráng chí : ý muốn to lớn mạnh mẽ. 

-遠志 Viễn chí : lòng muốn cao xa. 

-意志 Ý chí : quyết chí, nguyện vọng. Cái ý muốn mạnh mẽ, nhất định 

phải thực hiện cho bằng đƣợc. 

 

-碑誌 Bi chí : bài văn bia. 

-名山誌 Danh sơn chí : sách chép các quả núi danh tiếng. 

-地誌 Địa chí : sách thời cổ biên chép về dân phong, sản vật, địa thế 

các địa phƣơng. Cũng viết là địa chí 地志. 

-科學雜誌 Khoa học tạp chí : tạp chí khoa học (Science magazine). 
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-歴朝憲章類誌 Lịch triều hiến chương loại chí : tên một bộ sử do 

Phan Huy Chú biên soạn. 

-類誌 Loại chí : chia theo từng loại mà ghi chép. 

-墓誌 Mộ chí : văn mộ chí. 

-標誌 Tiêu chí : cột mốc, dấu hiệu riêng biệt, đặc trƣng. Nhƣ: giao 

thông tiêu chí 交通標誌 biển báo giao thông (tiếng Anh: traffic sign, 

road sign). Đánh dấu, nêu rõ, chứng tỏ, cho thấy, hiển thị. 

-越南世誌 Việt Nam thế chí : tên một bộ sử Việt Nam, viết bằng chữ 

Hán, của Hồ Tôn Thốc, danh sĩ đời Trần. 

 

 

 

至 Chí : đến, tới, đạt đến. Rất, lắm. Nên việc. Tốt đẹp. 

Một trong hai mƣơi bốn tiết. Nhƣ: đông chí 冬至 ngày đông 

chí, hạ chí 夏至 ngày hạ chí.  

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-輊 Chí : bộ phận ở sau xe thấp. 

2-晊 Chí : lớn, sáng. 

3-郅 Chí : rất mực, hết sức. 

 

Biến  âm : 

 

-郅 Chất : họ Chất. 
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-厔 Chất : chỗ nƣớc uốn cong. Tên một huyện bên Tầu. 

-侄 Chất: bền chắc, kiên cố. 

-桎 Chất : cái cùm chân.  

 

Dị  âm : 

 

-咥 Hí : tiếng cƣời lớn. Một âm là Điệt : cắn. 

-蛭 Điệt : con đỉa. 

-垤 Điệt : gò đất kiến đùn. Đống đất nhỏ. 

-姪 Điệt : cháu, con của anh hay em mình. Tiếng gọi con của bạn bè 

mình. Tiếng tự xƣng với bậc tuổi tác tƣơng đƣơng với cha mình. 

-絰 Điệt : đai bằng dây gai dây sắn dùng làm tang phục ngày xƣa. Mặc 

đồ tang. 

-耊 Điệt : tuổi cao, tuổi lớn; ám chỉ ngƣời già. Cũng viết là : 耋 điệt. 

-螲 Điệt : con nhện đất. Một âm khác là Trất : con dế nhũi. 

 -銍 Trất : cái hái, dụng cụ gặt lúa của nhà nông. (Sickle) Gặt lúa. Thâu 

lƣợm về đƣợc. 

-窒 Trất : lấp, bức tức. Mắc mứu. Tắc nghẽn, trở ngại. Cũng đọc là 

Chất. 

-膣 Trất : âm đạo. 

-致 Trí : suy đến cùng cực. Hết lòng, hết sức, tận tâm, tận lực. Vời lại, 

gọi đến, chiêu dẫn.  

 

Từ  ghép : 
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-至寳 Chí bảo : vật quý hiếm. 

-至公 Chí công : rất công bình, không hề thiên tƣ.  

-至多 Chí đa : nhiều nhất. 

-至大 Chí đại : rất to lớn, cực đại. 

-至德 Chí đức : đức lớn, đức tính cao lớn. 

-至交 Chí giao : bạn thân thiết. Giao tình rất thân thiết. 

-至好 Chí hảo : bạn tốt nhất, bạn thân nhất, bạn chí cốt. 

-至孝 Chí hiếu : hết sức hiếu thảo.  

-至今 Chí kim : cho đến nay, mãi đến nay. 

-至力 Chí lực : hết sức, tận lực, dốc sức. 

-至理 Chí lý : chân lý, đạo lý chính thƣờng. Đạo lý tối cao.  

-至命 Chí mạng (mệnh) : chí tử, cho tới chết. 

-至言 Chí ngôn : lời đạt tớ ực. 

-至仁 Chí nhân : rất có nhân đức. Chỉ ngƣời vô cùng nhân đức. 

-至心 Chí tâm : rất thành khẩn, thành tâm. 

-至誠 Chí thành : thành thật, rất chân thành, thành khẩn. Ngày xƣa nhà 

nho chỉ cảnh giới cao nhất về tu dƣỡng đạo đức.  

-至聖 Chí thánh : bậc có tài đức cao hơn hết. 

-至親 Chí thân : thân thích gần nhất (cha mẹ, anh em). Chỉ ngƣời 

(ngoài cha mẹ, anh em) có quan hệ rất thân gần. Rất thân gần. 
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-至善 Chí thiện : vô cùng hoàn thiện. 

-至少 Chí thiểu : ít nhất. Rất ít, cực thiểu. 

-至此 Chí thử : đến đây, đến lúc này, đến bƣớc này. 

-至上 Chí thượng : cao nhất. 

-至此 Chí thử : đến đây, đến lúc này, đến bƣớc này. 

-至便 Chí tiện : khiến cho, làm cho. 

-至情 Chí tình : tình cảm thành khẩn sâu xa. 

-至尊 Chí tôn : rất tôn quý. Chỉ địa vị cao quý hơn hết. Thƣờng chỉ địa 

vị của vua, của hậu. Cũng gọi thay cho từ thiên tử. 

-至死 Chí tử : tới chết.  

-至於 Chí ư : đến nhƣ, đến nỗi, nhƣng đến cả. Đến, đạt đến. 

 

-桎梏 Chất cốc : gông cùm. 

 

-姪女 Điệt nữ : cháu gái. 

-姪婦 Điệt phụ : vợ cháu mình. 

-姪子 Điệt tử : cháu trai. 

 

-螲蟷 Điệt đương : con nhện đất mầu đen, đào hang dƣới đất có nắp 

đóng mở đƣợc, thƣờng ăn các loại côn trùng nhỏ. 

 

-窒素 Trất tố : khí đạm (Nitrogen, N). 

-窒息 Trất tức : thở hút không đƣợc thông, ngạt thở. 
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-致政 Trí chánh : trao trả chánh quyền về hƣu.  

-致力 Trí lực : hết sức, tận lực, dốc sức. 

-致密 Trí mật : tinh vi, tỷ mỷ. 

-致語 Trí ngữ : lời chúc tụng do nhạc nhân nói lúc mở đầu diễn xuất 

trong cung đình thời xƣa. Lời dẫn trƣớc mỗi hồi trong tiểu thuyết.  

-致富 Trí phú : trở nên giàu có.  

-致身 Trí thân : nguyên nghĩa là hiến thân, đem cả thân cho ngƣời; sau 

phiếm chỉ ra làm quan.  

-致書 Trí thư : đƣa thƣ. 

-致意 Trí ý :gửi ý, làm cho ngƣời khác hiểu rõ, bày tỏ hết ý 

mình.  Thăm hỏi, vấn hậu. Chú trọng, tập trung tâm ý. 

 

-飲至 Ẩm chí : tục lệ thời cổ, các vua chƣ hầu, sau khi cùng vua thiên tử 

họp bàn, thì tới tông miếu mà uống rƣợu. 

-北至 Bắc chí : tức tiết Hạ chí 夏至. 

-以至 Dĩ chí : cho đến. Đến nỗi. 

-短至 Đoản chí : một tên chỉ tiết Đông chí. 

-冬至 Đông chí : tên thời tiết, vào ngày 21 hoặc 23 tháng 12 dƣơng 

lịch. 

-夏至 Hạ chí : tên thời tiết, vào ngày 20 hoặc 21 tháng 6 dƣơng lịch, 

ngày đó dài nhất trong năm. 

-軒輊 Hiên chí : tỷ dụ cao thấp nặng nhẹ. 
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-禍無單至 Họa vô đơn chí : tai vạ không tới một mình, mà còn lôi kéo 

thêm nhiều tai vạ khác. Cũng chỉ vận rủi, có nhiều tai vạ cùng xảy tới. 

-乃至 Nãi chí : ngay cả khi. 

-驟至 Sậu chí : xảy tới thình lình. 

-所至 Sở chí : nơi đã đi tới. Mức học vấn đã đạt tới. 

-事親至孝 Sự thân chí hiếu : nuôi nấng thờ phụng cha mẹ, trọn đạo 

làm con. 

-賓至如歸 Tân chí như quy : khách đến thấy nhƣ về chính nhà mình. 

Ý nói đƣợc tiếp đãi thân thiết chu đáo, ngƣời khách có cảm giác nhƣ về 

nhà mình. 

-必至 Tất chí : sự việc ắt phải xẩy đến nhƣ thế. 

-甚至 Thậm chí : hết mực, rất là, đạt tới cực điểm. Ngay cả, đến nỗi.  

-漸至佳境 Tiệm chí giai cảnh : ông Cố Khải Chi 顧愷之 mỗi khi ăn 

mía thì ăn từ ngọn tới gốc và nói rằng dần dần vào cảnh thú. Vì thế nên 

sự gì bởi khổ mà đến sƣớng gọi là giá cảnh 蔗境 . Cũng có nghĩa 

nhƣ giai cảnh 佳境. 

 

-別致 Biệt trí : một cách  giải thích khác. Ý vị, thú vị riêng. Mới lạ, tân 

kỳ, không giống thông thƣờng. 

-格致 Cách trí : phong cách khí vận, suy cùng lẽ vật (nghiên cứu cho 

biết hết thảy các vật có hình, vô hình trong khoảng trời đất, sinh diệt hợp 

li thế nào). Nói tắt của cách vật trí tri 格物致知, nghĩa là: truy cứu tới 

cùng cái lí của sự vật. Tên một môn học cũ, cách trí chi học格致之學, 

tìm hiểu về các sự vật thiên nhiên, tƣơng đƣơng với những môn vật lí 

học, hóa học... ngày nay. 
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-景致 Cảnh trí : phong cảnh. 

-轉致 Chuyển trí : chuyển đạt. 

 

-盩厔 Chu Chất : tên một huyện ở tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc. 

 

-螻螲 Lâu trất : con dễ chũi. 

 

-馬蛭 Mã điệt: con đỉa loại lớn. 

-水蛭 Thủy điệt : con đỉa nhỏ. 

 

-首絰 Thủ điệt : đồ tang đội trên đầu. 

-腰絰 Yêu điệt : đồ tang thắt ngang lƣng. 

 

只  CHỈ  :  chữ dứt câu, có ý quyết định hay cảm thán. Một phía. 

Một thứ. Chỉ có. Chữ trợ từ giữa câu hoặc cuối câu. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-咫 Chỉ : thƣớc, nhà Chu định tám tấc là một chỉ. Ít ỏi. Chữ trợ từ. Ắt. 

2-枳 Chỉ  : cây chỉ (cây tranh gai) dùng làm thuốc đƣợc, hơi giống cây 

quất nhƣng nhỏ hơn, lá có răng cƣa. 

3-軹 Chỉ  : đầu trục xe, cái ống đầu trục xe. Ðƣờng rẽ. Dùng làm ngữ từ, 

đƣa đẩy câu nói.  

4-疻 Chỉ : vết bầm xanh do bị đánh. Mụn nhọt. Vết đau, vết thƣơng. 

 

Dị âm : 
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-只 Chất : chẳng qua, những chỉ. 

 

Từ   ghép : 

 

-只得 Chỉ đắc : đành phải, buộc lòng phải. 

-只好 Chỉ hảo : phải, bắt buộc. 

-只有 Chỉ hữu : chỉ có. 

-只今 Chỉ kim  : nhƣ nay, chỉ qua nhƣ ngày nay. 

-只是 Chỉ thị : chỉ là, đơn thuần. 

-只要 Chỉ yếu : chỉ cần, miễn là. 

 

-枳實 Chỉ thực : quả chỉ hái còn non, là một vị thuốc Bắc. 

 -枳殻 Chỉ xác : quả chỉ hái đã già, là một vị thuốc Bắc; vỏ cây chỉ già, 

ý chỉ những ngƣời già lão. 

 

-不只 Bất chỉ : không chỉ, không chỉ có. 

-咫尺 Chỉ xích : thƣớc tấc, gang tấc, chỉ sự gần gũi. Hình dung khoảng 

cách rất ngắn. 

-天咫 Thiên chỉ  : ít ỏi. 

 

 

止 CHỈ : dừng lại, ngừng lại. Đến. Giữ lại. lƣu lại. Chỗ yên ổn 

của tâm. Ngăn cản, cấm chỉ. Bị cản trở không tiến lên đƣợc nữa. 

Ở, ở vào chỗ nào gọi là chỉ. Dáng dấp, cử chỉ. Tiếng giúp lời. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%AA
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Chỉ thế. Chim chóc tụ tập lại. Chữ đặt ở cuối câu, chỉ sự đã xẩy 

ra.Nay thông dụng chữ chỉ 衹. Ðời xƣa dùng nhƣ chữ chỉ 趾 và 

chữ chỉ 址. 

 
Đồng âm khác nghĩa  : 

 

1-阯 Chỉ  : cái nền nhà, bờ nƣớc; cũng nhƣ chữ chỉ 址. 

2-址 Chỉ : cái nền đất, chỗ ở. Nền móng, cơ sở. 

3-沚 chỉ : cái bãi nhỏ giữa sông, cái bãi nhỏ, cái cồn nhỏ. 

4-芷 Chỉ : một thứ cỏ thơm. 

5-祉 Chỉ  : phúc lộc, phúc lành. Điều may mắn trời cho hƣởng. Felicity. 

6-趾 Chỉ : chân, ngón chân. Nền móng. Dấu vết. Tung tích. 

 

 

Từ   ghép  : 

 

-止庵 Chỉ am  : hiệu của Phan Huy Ôn, danh sĩ đời Lê. 

-止嘔 Chỉ ẩu  : làm hết nôn mửa. 

-止步 Chỉ bộ : dừng bƣớc. 

-止境 Chỉ cảnh : chỗ cuối cùng, chỗ không thể lên quá đƣợc nữa. 

-止血 Chỉ huyết  : làm cho máu ngừng chảy. Cầm máu. 

-止咳 Chỉ khái  : làm cho hết ho. 

-止渴 Chỉ khát : làm cho hết khát, giải khát. 
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-止戈 Chỉ qua : thôi việc can quan, ngƣng chiến tranh. 

-止痛 Chỉ thống : giảm đau, ngừng đau, làm cho hết đau nhức. 

-止水 Chỉ thủy : im lặng bất động nhƣ nƣớc. 

 

-哀止 Ai chỉ : thôi khóc, lời xƣớng trong buổi tế ngƣời chết. 

-不止 Bất chỉ : không ngừng, không dừng. 

-禁止 Cấm chỉ : cấm thôi. 

-制止 Chế chỉ : dừng, thôi. Ngăn cấm, cản trở, cƣỡng lại. 

-舉止 Cử chỉ : cử động, đi đứng; cất chân lên. Nói toàn thể cả ngƣời. 

-容止 Dung chỉ : mặt mũi cử chỉ. 

-停止 Đình chỉ : dừng lại, ngƣng lại. 

-行止 Hành chỉ : cử chỉ hành động của một ngƣời. 

-廢止 Phế chỉ : thôi, bỏ đi. 

-防止 Phòng chỉ : ngăn ngừa, ngăn chặn. 

 

-趾疔 Chỉ đinh :  mụn đầu đinh. Boil on the toe. 

-趾甲 Chỉ giáp : móng chân. Toenail. 

-趾尖 Chỉ tiêm :  đầu ngón chân. Tiptoe. 

 

-白芷 Bạch chỉ : tên cây nhỏ, rễ dùng làm thuốc, ngày xƣa lá dùng làm 

hƣơng liệu (Dahurian angelica root). 
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-基址 Cơ chỉ : nền móng. 

-基趾 Cơ chỉ : nền móng cơ sở của một kiến trúc. Giống nhƣ Cơ chỉ ở 

trên. 

-基於 Cơ ư : bởi vì. 

-基圖 Cơ đồ : cơ nghiệp. Công việc làm gốc. Sự nghiệp tạo đƣợc. 

-基督 Cơ đốc : đạo Thiên Chúa. 

-基金 Cơ kim : quỹ, kho. Tiền dung để kinh doanh. 

-基業 Cơ nghiệp : cơ đồ sự nghiệp. Sản nghiệp do tổ tiên để lại. 

-基數 Cơ số : số từ 1 đến 9. Số dùng làm tiêu chuẩn để tính toán. 

-基礎 Cơ sở : nền tảng, căn bản. 

-基石 Cơ thạch : viên đá làm nền, viên đá làm móng. 

-創基 Sáng cơ : sáng lập cơ nghiệp. Tạo dựng nên sự nghiệp làm nền 

tảng về sau. 

-鎡基 Tư cơ : cái cuốc lớn. 

 

-舉趾 Cử chỉ : cất chân lên. 

-交趾 Giao chỉ : thời Đƣờng 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. 

 

-福祉 Phúc chỉ : hạnh phúc. 

-阻止 Trở chỉ : ngăn cản. 
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-舊址 Cựu chỉ : nơi ở cũ, địa điểm cũ. Old location. 

-遺址 Di chỉ : dấu tích cổ xƣa. Ruins, historic relics. 

-地址 Địa  chỉ : nơi ở của mình.. Address. 

-廢址 Phế chỉ : dấu tích cổ xƣa hoang phế. 

-貫址 Quán chỉ : quê hƣơng gốc gác. 

-住址 Trú chỉ : chỗ ở, nơi ở. 

-文址 Văn chỉ : nền đất đắp lên để tế thần. 

-廠址 Xưởng chỉ : địa chỉ của xƣởng máy. Factory site (location). 

 

 

旨 CHỈ  : ngon ngọt, thức ăn ngon. Ý chí, ý định, ý tứ, ý đồ, 

mục đích. Sắc dụ của vua ban, hay của bề trên . Chữ trợ từ, dùng 

nhƣ chữ Chỉ 只. Imperial decree , purport, aim, purpose. 

 
Đồng âm khác nghĩa  : 

 

1-恉 Chỉ : ý chỉ, chỉ dụ; ý muốn; cũng nhƣ chữ chỉ 旨. 

2-指 Chỉ : ngón tay, ngón chân. Tiếng đếm số ngƣời. Trỏ bảo, chỉ điểm, 

chỉ trích. Dựng thẳng lên. Hƣớng về. Ý chỉ, ý hƣớng. Dùng nhƣ chữ Chỉ

旨. Đẹp đẽ. Chê trách. 

3-酯 Chỉ : khí ête (hóa học). Ether. 

 

Biến âm  : 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%88%8A
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-脂 Chi : chất dầu mỡ của động vật hay thực vật,mỡ tảng, mỡ đóng lại 

từng mảng, mỡ đông lại thành chất cao. Đẹp đẽ. Phấn sáp phụ nữ dùng 

để trang điểm. Bôi dầu mỡ vào. Họ Chi. 

 

Từ   ghép  : 

 

-旨甘 Chỉ cam  : ngon ngọt. 

-旨舊 Chỉ cựu  : những dấu vết đẹp tốt trƣớc. 

-旨趣 Chỉ thú : tông chỉ và ý nghĩa. 

-旨酒 Chỉ tửu : rƣợu ngon. 

-旨意 Chỉ ý : ý chỉ, sắc lệnh, mệnh lệnh. 

 

-指掌 Chỉ chưởng : dễ dàng, dễ làm, dễ biết. 

-指顧 Chỉ cố  : tay chỉ mắt nhìn, mau lẹ chớp nhoáng. 

-指骨 Chỉ cốt  : xƣơng đốt ngón tay (phalanges). 

-指引 Chỉ dẫn  : trỏ đƣờng và đƣa đƣờng, ý nói bảo rõ cho biết mà làm. 

-指諭 Chỉ dụ  : lời vua nói với quan hoặc dân để bày tỏ ý mình. 

-指道 Chỉ đạo  : trỏ đƣờng, chỉ đƣờng. 

-指導 Chỉ đạo : hƣớng dẫn, chỉ huy, điều khiển,chỉ thị dẫn đạo. 

-指點 Chỉ điểm  : trỏ cho biết, chỉ bảo, chỉ rõ. 

-指定 Chỉ định  : trong ý đã sắp đặt trƣớc. Lựa chọn ngƣời nào vào việc 

gì. 
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-指東畫西 Chỉ đông hoạch tây : trỏ phía đông vạch phía tây, nói năng 

lung tung không ra gì. 

-指教 Chỉ giáo  : trỏ đƣờng và dạy cho biết. 

-指甲 Chỉ giáp  : móng tay, móng chân. 

-指婚 Chỉ hôn : hôn nhân đƣợc chỉ định bởi vua (với các con mình) 

theo chế độ phong kiến. 

-指環 Chỉ hoàn : cái vòng bằng vàng đeo ở ngón tay, tức cái nhẫn. 

-指畫 Chỉ họa  : một môn vẽ tranh bằng ngón tay. 

-指揮 Chỉ huy  : vạch ra tất cả phƣơng lƣợc điều độ. 

-指雞罵犬 Chỉ kê mạ khuyển : trỏ gà mắng chó, chửi xéo, chửi bóng 

chửi gió. 

-指控 Chỉ khống : kết tội, buộc tội. 

-指令 Chỉ lệnh : mệnh lệnh, chỉ thị. 

-指鹿爲馬 Chỉ lộc vi mã : trỏ hƣơu làm ngựa, ý nói lầm lẫn, không 

phân biệt phải trái. 

-指明 Chỉ minh  : tỏ rõ, nói rõ ra. 

-指目 Chỉ mục  : tay trỏ mắt nhìn, chỉ sự chú ý. 

-指南 Chỉ nam  : trỏ về phƣơng nam, ý nói trỏ đƣờng dẫn lối cho ngƣời 

khác, giống nhƣ cây kim trong địa bàn, lúc nào cũng trỏ về hƣớng nam 

để tầu bè biết phƣơng hƣớng mà đi. 

-指日 Chỉ nhật  : ngay ngày hôm đó. Nội trong ngày. 
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-指腹爲婚 Chỉ phúc vi hôn : trỏ bụng mà nói chuyện cƣới xin, ý nói 

cha mẹ đôi bên hứa gả con cho nhau từ khi cô dâu chú rể còn trong bụng 

mẹ. 

-指數 Chỉ số  : con số trỏ sự việc gì, tình trạng gì (index). 

-指使 Chỉ sử  : sai khiến, sai bảo, trỏ tay mà sai. Ở đằng sau xúi giục. 

Quân quan bậc thấp, thuộc hạ của tƣớng lĩnh hoặc của quan châu huyện, 

để sai bảo. 

-指事 Chỉ sự  : trỏ việc; tên một trong 6 cách viết chữ Hán. 

-指天畫地 Chỉ thiên hoạch địa  : trỏ trời vạch đất, tức chỉ buông thả, 

không giữ gìn ý tứ. 

-指示 Chỉ thị  : chỉ thị, hƣớng dẫn, báo hiệu cho biết. 

-指標 Chỉ tiêu : mục tiêu muốn đạt tới. 

-指責 Chỉ trách : phê bình, phê phán, chê trách, quở trách, bắt lỗi. 

-指摘 Chỉ trích  :  chỉ trích, khiển trách. 

-指望 Chỉ vọng : trông mong, kỳ vọng, liệu tƣởng. 

-指尺 Chỉ xích  : ngón tay và thƣớc, chỉ sự gần gũi. 

-指斥 Chỉ xích  : đem cái xấu của ngƣời ta ra mà bài bác. 

-指出 Chỉ xuất : chỉ điểm, chỉ cho thấy rõ. Đề xuất. 

-指要 Chỉ yếu  : yếu chỉ, những điều quan trọng nhất. 

 

-脂膏 Chi cao : ví dụ với sự giàu có. 

-脂腴 Chi du : mỡ béo. Tỷ dụ giầu có, nhiều tiền của. 

-脂麻 Chi ma : cây vừng. 
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-脂粉 Chi phấn  : son và phấn, vật dùng để trang điểm của phụ nữ. 

-脂肪 Chi phương  : chất béo, chất mỡ. 

-脂車 Chi xa  : bôi dầu mỡ vào trục xe. 

 

-本旨 Bổn chỉ : nguyên ý, ý hƣớng có từ đầu. 

-甘旨 Cam chỉ : ngon ngọt.  

-詔旨 Chiếu chỉ : tờ giấy viết rõ ý định của vua về việc gì đó cho thần 

dân biết. 

-諭旨 Dụ chỉ : tờ giấy ghi lời vua nói với thần dân. 

-其旨遠 Kì chỉ viễn : thửa ý xa, ý nói hàm có ý sâu xa. 

-令旨 Lệnh chỉ : mệnh lệnh của vua. 

-密旨 Mật chỉ :mệnh lệnh bí mật. 

-雅旨 Nhã chỉ : dáng điệu cử chỉ thanh cao. 

-奉旨 Phụng chỉ : vâng theo ý vua. 

-敕旨 Sắc chỉ : một loại mệnh lệnh của vua. Tờ giấy ghi lệnh của vua. 

-邪旨 Tà chỉ : cái ý hƣớng, cái đƣờng lối chủ trƣơng xấy xa, không 

chính đáng. 

-聖旨 Thánh chỉ : sắc dụ của vua. 

-宗旨 Tông chỉ : đƣờng hƣớng của việc làm. 

-微旨 Vi chỉ : cái ý nghĩa sâu kín bên trong. 

-懿旨 Ý chỉ : lệnh của bà hoàng hậu. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AF%86
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-要旨 Yếu chỉ : cái ý nghĩa quan trọng. Đƣờng lối chính sách cần giữ 

cho đúng. 

 

-暗指 Ám chỉ : chỉ ngầm, ý nói ngầm cho ngƣời khác biết ý kiến  riêng 

kín đáo của mình. 

-鉤指 Câu chỉ : cái nhẫn. 

-顧指 Cố chỉ : lấy mắt nhìn, ngón tay chỉ mà xong việc. 

-巨指 Cự chỉ : ngón tay cái. 

-彈指 Đàn chỉ : búng ngón tay. Biểu thị hoan hỷ, chấp thuận, cảnh cáo. 

-點指 Điểm chỉ : lấy mẫu dấu ngón tay. Trỏ cho biết, báo cho hay. 

-枝指 Kỳ chỉ : ngón tay, ngón chân thừa mọc ra bên cạnh ngón cái. 

-婁指 Lũ chỉ : cong ngón tay lại mà đếm. Đếm bằng các đốt ngón tay. 

-拇指 Mẫu chỉ  : ngón tay cái. 

-髮指 Phát chỉ : tóc dựng ngƣợc lên, ý nói giận xung thiên. 

-拶指 Tạt chỉ : kẹp các đầu ngón tay, ngón chân, một kiểu hình phạt 

thời xƣa. 

-手指 Thủ chỉ : ngón tay. 

-食指 Thực chỉ  : ngón tay chỏ. 

-小指 Tiểu chỉ  : ngón tay út. 

-將指 Tướng chỉ : ngón tay giữa. 

-無名指 Vô danh chỉ : ngón tay đeo nhẫn. 
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-皮脂 Bì chi : mồ hôi dầu. 

-膏脂 Cao chi : dầu mỡ. Chất béo nuôi cơ thể. 

-腦脂 Não chi : bệnh có cƣờm. 

-凝脂 Ngưng chi : đầu mỡ đông đặc. Hình dung da thịt trắng trẻo mịn 

màng. 

-採脂 Thái chi : cạo mủ cây để lấy nhựa cây. 

-胭脂 Yên chi  :  phấn sáp 

 

 

跖  CHÍCH  : bàn chân, lòng bàn chân. Tiếng dung để đặt tên 

ngƣời. Tên một kẻ ăn trộm thời cổ. Có khi viết là chích 蹠. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-蹠 Chích  : bàn chân; xéo, giẫm chân. Nhảy nhót, nhảy cao lên. Giẫm, 

đạp. Lòng bàn chân.Vừa gấp. Cũng nhƣ chữ 跖. 

 

Biến  âm : 

 

-躓 Chí : vấp chân. Đạp, giẫm. Vấp váp, gập trở ngại, không đƣợc thuận 

lợi. Tấm gỗ kê dƣới thân ngƣời lúc hành hình thời xƣa. 

-趾 Chỉ : chân, ngón chân. Nền móng. Dấu vết, tung tích. Chân núi, sơn 

cƣớc. 

 

Dị  âm : 
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- 跁 Bả : ngồi xổm. Một âm là Bà : trẻ con bò. 

-蹁 Biên : 

-蹍 Chiển  : xéo, giẫm. 

-踵 Chủng : đuổi theo. Đi qua đi lại. Sau gót, nối gót. Nhân theo. Kế 

thừa, tiếp tục. 

-踽 Củ : đi chậm, lầm lũi, thui thủi, vò võ, đi một mình. Lẻ loi, ít hòa 

hợp với ngƣời khác. 

-跼 Cục : cong queo, gẫy khúc, co lại, gò bó.; dáng sợ hãi. 

-踞 Cứ : ngồi xổm lên, ngồi dãi thẻ, ngồi xoạc chân ra, ngồi xoạc chân 

chữ bát. 

-距 Cự : móng chân con gà, cựa gà. Đến. Chống cự. Cột trụ. Cách, cách 

xa. Lớn. Há, sao, dùng nhƣ nghĩa chữ Cự 詎. 

-蹻 Cƣợc : dép cỏ, cái guốc gỗ. Đi vùn vụt. Dƣới mắt cá chân, phía 

ngoài gọi là dương cược 陽蹻, phía trong gọi là âm cược 陰蹻. 

-躍 Dƣợc : nhảy lên. Một âm khác là Thích : hân hoan. 

-蹈 Đạo : giẫm, xéo. Giậm chân. Thực hành. 

-蹄 Đề  : móng chân giống thú. Cái lƣới đánh thỏ. Hai chân sát vào 

nhau. 

-蹊 Hề : lối ngƣời đi, lối đi. Đi tắt qua. 

-躩 Khƣớc : đi rụt rè tỏ dáng kính cẩn. Đi nhanh, đi vội. Nhảy. Ta quen 

đọc là chữ quặc. 

-蹻 Kiểu : cất cao chân. 
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-跂 Kỳ : ngón chân thừa. Một âm là Khí : kiễng chân lên. 

-踉 Lƣơng : xem chữ Khiêu lƣơng ở dƣới. Một âm khác là Lƣợng : xem 

chữ Lƣợng Thƣơng ở dƣới. 

-趺 Phu : mu bàn chân. 

-趹 Quyết : ngựa phi, ngựa phóng nhanh. Một âm khác là Quế : ngựa 

dung chân sau để đá. 

-躧 Sỉ : giày rơm, cái dép đan bằng cỏ. Múa chân, kiễng chân. Giày 

múa, thứ giày dùng khi múa. 

-趿 Tát : lấy chân khòeo vật. Một âm khác là Táp :  kéo lê. 

-蹉 Tha : sai lầm. Cũng đọc là Sa. 

-踩 Thái : giẫm, đạp chân lên. Còn đọc là Thải. 

-跴 Thải : giẫm chân lên.  Đuổi theo, truy nã. 

-蹌 Thƣơng : bƣớc đi, chạy đi. Xông vào. Dáng đi chững chạc uy nghi.   

-趻 Trần : xem chữ Trần trác ở dƣới. 

-躔 Triền  : xéo, giẫm. Chỗ, vòng của sao đi gọi là triền. 

 

 

Từ   ghép : 

 

-躓礙 Chí ngại :  việc bị trở ngại không tiến hành đƣợc. 

 

-踵門 Chủng môn : thân hành đến tận nhà. 

-踵決肘見 Chủng quyết chửu kiến : giầy hở gót chân, áo rách thấy cả 

khủy tay, chỉ sự nghèo nàn rách rƣới. 
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-踵謝 Chủng tạ  : đến tận nơi cám ơn. 

-踵接 Chủng tiếp : chạm gót, ý nói rất đông ngƣời đi đến. Cũng chỉ sự 

nối bƣớc, tiếp theo ngƣời trƣớc. 

-踵武 Chủng vũ : nối tiếp việc của tổ tiên. 

 

-距躍 Cự dực : vƣợt lên, nhẩy lên. 

-距角 Cự giác : góc tính độ cách xa (Elongation). 

-距離 Cự ly : cách nhau (về không gian hoặc thời gian), khoảng cách 

(Distance). Chỉ sai biệt về phƣơng diện nhận thức, cảm tình, v.v.  

-距垔 Cự nhân  : thang leo lên đánh thành của quân đội thời cổ. 

-距石 Cự thạch : đá lớn. 

 

-跼蹐 Cục tích : vẻ sợ hãi căng thẳng. Co quắp, cong queo. 

-跼躅 Cục trục : do dự, luẩn quẩn, không đi tới đƣợc. 

-跼促 Cục xúc : co quắp, luẩn quẩn, hẹp hòi. 

 

-踽步 Củ bộ : bƣớc nhỏ đi chậm chậm. 

-踽踽 Củ củ  : đi vò võ một mình, lủi thủi một mình. 

-踽僂 Củ lũ : khòm, gù lƣng. 

 

-跏趺 Già phu : ngồi bắt hai chân lên đùi (lối ngồi kiết-già của nhà sƣ). 

 

-跳踉 Khiêu lương : đi lăng quăng, múa may, động đậy. 

 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B7%9D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B7%9D
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http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B7%B3
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-踉蹌 Lượng thương : đi lảo đảo, loạng choạng. Cũng viết là lƣợng 

thƣơng 踉蹡. 

-蹻勇 Kiểu dũng : mạnh mẽ. 

-蹻蹻 Kiểu kiểu : dũng mãnh, mạnh mẽ. Kiêu ngạo. 

 

-趿拉 Táp lạp : kéo lê. 

 

-蹉跎 Tha đà :lần lữa. 

-蹉跌 Tha điệt : vấp ngã. 

 

-躍躍 Thích thích : vui thích, hân hoan. Dáng động lòng không yên. 

 

-趻踔 Trần trác : nhảy nhót, tập tễnh, lò cò. 

 

-蹍然 Triển niên : co quắp, co rút.  

 

-蹁躚 Biên tiên : đi quanh quẹo, quanh co. 

 

-盤踞 Bàn cứ : chiếm đóng. 

-箕踞 Ky cứ : ngồi duỗi hai chân (một cách tùy tiện, không câu nệ lễ 

tiết, nhƣ hình cái ky hốt rác).  

 

-鉤距 Câu cự : một thứ binh khí thời xƣa. Cũng viết là câu cự 鉤拒. 

Bộ máy bật trong xe bắn nỏ (thời xƣa). Vặn hỏi để tra cứu sự thật. Cơ 

mƣu. Móc câu. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B8%89
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-基趾 Cơ chỉ : nền móng, cơ sở của một kiến trúc. Tỉ dụ căn bổn của sự 

vật. Cũng viết là cơ chỉ 基址. 

-舉趾 Cử chỉ : cất chân lên. 

-舉踵 Cử chủng : nhón gót chân lên. Nghĩa bóng: Trông ngóng. Dời 

gót ra đi. 

-交趾 Giao chỉ : thời Đƣờng 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. 

-足趾 Túc chỉ : ngón chân. 

 

-盜跖 Đạo chích : Chích là tên một tay ăn trộm nổi tiếng thời Hoàng 

đế, thƣợng cổ Trung Hoa. Đạo chích chỉ kẻ trộm. 

 

-踴躍 Dũng dược : nhảy, vọt. Vui mừng, hăng hái. 

-活躍 Hoạt dược : sôi nổi, mạnh mẽ, sinh động. Thúc đẩy, làm cho phát 

triển, đẩy mạnh. Vận động, hoạt động tích cực. 

-雀躍 Tước dược : mừng nhảy ngƣời lên. 

 

-舉踵 Cử chủng : nhón gót chân lên. Nghĩa bóng: Trông ngóng. Dời 

gót ra đi. 

 

-跳踉 Khiêu lương : đi lăng quăng, múa may, động đậy. 

 

-馬蹄 Mã đề : vó ngựa. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%9F%BA
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%9F%BA
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%BA%94
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BA%94
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.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AE%89
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AE%89
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B6%B3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B6%B3
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http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B7%B3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%B7%B3
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-蹂躪 Nhựu lận : giày xéo, tàn hại, xéo nát. 

 

占 CHIÊM : xem, coi điềm gì để biết xấu tốt gọi là chiêm. Bói 

cho khỏi ngờ cũng gọi là chiêm, nhìn điềm triệu để đoán tốt xấu. 
 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-佔 Chiêm : dòm xem, nhìn xem. Quan sát, theo dõi. Một âm là Chiếm 

: đoạt lấy. 

2-覘 Chiêm : dò xét, dòm. Nhìn trộm. Cũng đọc là Siêm. 

3-詀 Chiêm : lắm miệng, nói diễu, nói thì thầm. Garrulous, to whisper, 

to joke. 

4-黇 Chiêm : con hƣơu Đa ma. A fallow deer (Dama Dama) 

5-譫 Chiêm : nhiều lời.  Nói mê sảng.  

6-蛅 Chiêm : con sâu bƣớm ăn lá cây. A caterpillar. 

 

 

Biến âm  : 

 

-砧 Châm : cái chày đá để giặt áo. Cái thớt. 

-黇 Chiêm : con hƣơu Đa ma. A fallow deer (Dama Dama) 

-佔 Chiếm : chiếm lấy. Tự tiện chiếm lấy của ngƣời. Dùng nhƣ chữ 

Chiêm 占. 
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-占 Chiếm : lấy làm của mình. Có đƣợc. 

-毡 Chiên  : giản thể của chữ chiên 氈 : dạ, len chế bằng lông thú, dùng 

để làm đệm, mũ, giày, ...) 

-呫 Chiếp : nếm, uống. Nhấm, mút. 

 

Dị  âm : 

 

-怗 Siêm : xem từ Siêm sế ở dƣới. 

-怗 Thiếp : thì thầm, lặng yên, im lặng, phục tùng, dẹp yên. Thuận theo 

, bằng lòng. Peaceful, quiet. 

 
Từ   ghép  : 

 

-占卜 Chiêm bốc : xem bói. Bói toán. 

-占公爲私 Chiếm công vi tƣ  : chiếm đoạt của công làm của riêng. 

-占據 Chiếm cứ  :  đoạt lấy mà giữ cho khỏi mất. 

-占奪 Chiếm đoạt  :  dùng sức mạnh, thế lực mà lấy làm của mình. 

-占有 Chiếm hữu  : đoạt lấy làm của mình. Có đƣợc cho mình, tức là 

có quyền có. 

-占領 Chiếm lãnh  : chiếm đoạt đất đai của ngƣời làm của mình. 

-占夢 Chiêm mộng : xem bói để đoán mộng lành hay dữ. Tên chức 

quan coi về việc đoán mộng.  

-占驗 Chiêm nghiệm : điềm triệu chiêm bốc. Xét xem kết quả có ứng 

nghiệm nhƣ dự đoán. 
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-占卦 Chiêm quái : xem quẻ. Dùng quái tƣợng 卦象 suy đoán cát 

hung họa phúc. 

-占城 Chiêm Thành  : tên một nƣớc thời xƣa, đất cũ là Trung phần 

Việt Nam, sau bị Việt Nam thôn tính. 

-占星 Chiêm tinh : quan sát sao vận hành trên trời mà suy đoán vận 

mệnh cát hung họa phúc. 

 

-黇鹿 Chiêm lộc : hƣơu Đa ma. 

-氈帽  Chiên dạ : mũ dạ. 

 

-砧鑕 Châm chất : tấm ván kê dƣới thân ngƣời lúc bị hành hình thời 

xƣa.  

 

-佔據 Chiếm cứ : chiếm giữ lấy. 

 

-呫呫 Chiếp chiếp : tụng đọc thì thì thầm. Lem lém nói mãi. 

-呫囁 Chiếp nhiếp : thì thầm bên tai. 

-呫嚅 Siếp nhu : kề tai nói nhỏ. 

 

-詀喃 Chiêm nam : trò chuyện rì rầm. 

 

-蛅蟖 Chiêm tư : ấu trùng của loài côn trùng thuộc bộ lân xí. Sâu róm 

ăn lá cây. 

 

- 怗懘 Siêm sế : vẻ bất hòa. Âm thanh không hợp . 

 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8D%A6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%8D%A6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B0%88
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B0%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%91%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%91%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%91%AB%E5%9A%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%80%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%80%97
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-霸佔 Bá chiếm : ỷ quyền thế chiếm đoạt. Cũng viết là 霸占.  

 

-譫語 Chiêm ngữ : lời nói mê sảng loạn xạ trong cơn bệnh khi thần trí 

không tỉnh táo, sáng suốt. 

 

-強占 Cưỡng chiếm : dùng thế lực mà chiếm cứ. 

-口占 Khẩu chiếm : không dùng bút mực, lời nói ra thành văn thơ.  

-侵占 Xâm chiếm : xâm đoạt chiếm cứ.  Cũng viết là xâm chiếm 侵佔. 

 

-肉砧 Nhục châm : thớt cắt thịt. 

 

瞻 CHIÊM  : xem, ngửa trông, ngửa mặt lên mà nhìn. Nhìn 

ngắm. Ngƣỡng vọng. Họ Chiêm. 
 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-詹 Chiêm  : xét, cấp giúp. Nói nhiều, lắm lời. Đến, xét cấp cho. Tên 

một loài động vật, dùng nghĩa nhƣ chữ Thiềm蟾: con cóc. Họ ngƣời. 

2-譫 Chiêm : nói mê, nói sảng, nói nhiều mà nhảm nhí. Ta quen đọc là 

thiềm. 

3-薝 Chiêm : hoa Đảm Bặc.  

 

Dị âm  : 

 

-薝 Đảm  : xem chữ Đảm bặc ở dƣới. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%9C%B8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%9C%B8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AD%AB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AD%AB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BE%B5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BE%B5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%82%89
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%82%89
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-澹 Đạm : lững lờ, nhấp nhô (dáng sóng nƣớc dao động). Trầm tĩnh, ít 

ham muốn. Yên tĩnh, lặng lẽ. Tranquil, placid, quiet. 

 

 

Từ   ghép  : 

 

-瞻顧 Chiêm cố : nhìn trƣớc, trông sau cẩn thận. To look forward and 

back cautiously. 

-瞻仰 Chiêm ngƣỡng : tên một thiên trong phần Đại Nhã, của Kinh 

Thi. Ngửng lên mà nhìn với vẻ thán phục. Ngắm nghía. 

-瞻烏 Chiêm ô  : nhìn chim quạ, mong vua hiền. 

-瞻前顧後 Chiêm tiền cố hậu : ngó trƣớc trông sau. Ý nói làm việc 

cẩn thận chu đáo. Do dự, lo lắng thái quá. 

-瞻望 Chiêm vọng  : ngóng nhìn, nhìn ra xa, ngẩng trông ngóng đợi. 

Ngƣỡng mộ, ngƣỡng vọng. 

 

-詹詹 Chiêm chiêm : lải nhải, rƣờm rà, tế toái. 

-詹言 Chiêm ngôn :  nói sàng bậy.   

-詹事府 Chiêm sự phủ : là một chức quan cung cấp mọi việc cho Thái 

tử. 

 

-譫語 Chiêm ngữ : lời nói mê sảng loạn xạ trong cơn bệnh khi thần trí 

không tỉnh táo, sáng suốt. 

 

-薝蔔 Ðảm bặc : hoa đảm bặc, trong kinh Phật có nói đến hoa này, màu 

vàng, thơm nồng, thân cao lớn. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AD%AB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AD%AB
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-澹臺 Đam Đài : họ kép Đam Đài. 

 

-澹庵 Đạm Am : tên hiệu của Nguyễn Cƣ Trinh, danh sĩ thời Nam-Bắc 

phân tranh. 

-澹泊 Đạm bạc : không hâm mộ danh lợi. 

-澹災 Đạm tai : tiêu trừ tai họa. 

-澹味 Đạm vị : vị không nồng.  

 

-高瞻遠矚 Cao chiêm viễn chúc : nhìn xa thấy rộng.  

-具瞻 Cụ chiêm : dân chúng trông vào chiêm ngƣỡng. 

-月瞻 Nguyệt chiêm : xem thiên văn mỗi tháng để đoán biết việc tốt 

xấu. 

-觀瞻 Quan chiêm : xem xét dòm ngó. 

 

 

亶 CHIÊN  : trắc trở, khó khăn không tiến lên đƣợc. Khó đi, 

đƣờng đi khó. Chuyển, cải biến, thay đổi. Not making progress. 

Cũng viết  là邅 

 
Đồng âm khác nghĩa  : 

 

1-氈 Chiên  : dạ, bện lông thành từng mảnh, để dùng làm đệm, mũ, 

giầy. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BE%B9
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2-饘 Chiên : cháo đặc. Cháo đặc gọi là chiên 饘, cháo loãng gọi là chúc 

粥. 

3-鸇 Chiên  : một giống chim dữ, giống chim diều hâu, lông xanh vàng, 

hay săn bắt chim cƣu, bồ câu, chim sẻ... 

4-氈 Chiên : vải dạ mềm, bện lông lại thành tấm dạ mềm. 

5-驙 Chiên : ngựa. 

6-旜 Chiên : cái cờ cán long. Tên loại cờ có tua. 

7-膻 Chiên : mùi hôi của loài dê, cừu. Cũng thƣờng đọc là Thiên. 

9-羶 Chiên : mùi hôi của dê hay cừu. Dùng nhƣ chữ Chiên 膻. 

10-氊 Chiên : một lối viết khác của chữ Chiên 毡: dạ, mũ dạ, mền毡. 

11-鱣 Chiên  : cá chiên. Con lƣơn, dùng nhƣ nghĩa chữ Thiện鱓. 

 

Biến âm : 

 

-顫 Chiến : rét run, run rẩy. Vì lạnh mà run cả ngƣời. Ngƣời ta quen đọc 

là Đản (Đạn). Một âm khác là Thiên : mũi có thể phân biệt khí vị. 

 

Dị  âm :  

 

-亶 Đản : thành tín, chân thật, tin thật. Họ Đản. Một âm là Đàn : hết. 

Diệt hết. 

-膻 Đản : phần ngực ở giữa hai vú. Huyệt đạo ở ngực, giữ hai đầu vú. 

Thƣờng dùng để trị ho, suyễn (đông y). 

-亶 Thiện : theo ý mình. Tự chuyên. 
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-擅 Thiện : chuyên. Chiếm cứ. Tự tiện, tự ý. Sở trƣờng, thạo về. 

-嬗 Thiện : thay thế, biến đổi. 

-鱣 Triên  : cá triên, 鱘鰉魚 Tầm hoàng ngƣ : cá tầm. Con lƣơn, dùng 

nhƣ nghĩa chữ Thiện鱓. 

-邅 Triên : chuyển, cải biến, thay đổi. 

-邅 Triển : xoay chuyển. 

 

Từ   ghép  : 

 

-氈裘 Chiên cầu  : dùng lông dệt thành áo, ngƣời Hồ ở Tây-Bắc (Tầu) 

thƣờng mặc, họ gọi vị tù trƣởng của họ là Chiên cầu. 

-氈裘 Chiên cừu : áo da cừu. Chỉ quần áo làm bằng da cừu của dân du 

mục ngƣời Hồ ở phƣơng Bắc Trung Quốc thời xƣa. Phiếm chỉ dị tộc. 

Mƣợn chỉ dân tộc du mục ở Bắc Trung Quốc thời xƣa hoặc chỉ tù trƣởng 

dân tộc này. 

-氈帽 Chiên mạo : mũ dạ. 

 

-邅迴 Chiên hồi : đi khó khăn, quanh co khó đi. 

 

-顫動 Chiến động : rung rinh, cái gì nó rung động, đi lại nhanh chóng. 

-顫栗 Chiến lật : lạnh run. 

-顫聲 Chiến thanh : những tiếng sợ hãi, xót xa. 

 

-膻中 Đán trung :bộ phận trong bụng, chỗ trống, không có gì, ở hai 

bên, dƣới sƣờn.  
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-膻中 Đãn trung : phần ngực ở giữa hai vú. Huyệt đạo ở ngực, giữ hai 

đầu vú. Thƣờng dùng để trị ho, suyễn (đông y). 

 

-針氈 Châm chiên : đời nhà Tấn, Đỗ Tích 杜錫 thƣờng can gián thái 

tử Mẫn Hoài 愍懷, lời lẽ khẩn thiết, làm thái tử chán ngán. Đỗ Tích bèn 

lấy kim để vô chăn chiếu thái tử. Sau chỉ sự gặp cảnh khó xử, đứng ngồi 

không yên. 

-專擅 Chuyên thiện : tự tiện làm việc theo ý riêng, độc đoán độc hành. 

 

-鱣堂  Triên đường : chỉ chỗ các thầy đồ dạy học, do điển Dƣơng 

Chấn 楊震 dạy học, trƣớc nhà treo bảng một con chim ngậm trong mỏ 

ba con cá triên. 

 

-擅利 Thiện lợi : chiếm lấy lợi riêng. 

-擅權 Thiện quyền : chuyên quyền. 

 

-寒顫 Hàn chiến : lạnh run, nhân rét mà chân tay run lập cập. 

 

-腥羶 Tinh chiên : Mùi tanh tƣởi của thịt cừu, thịt bò. Món ăn cá thịt, 

món cay, món mặn. Mƣợn chỉ dân tộc du mục ở phƣơng bắc Trung 

Quốc. 

 

-駗驙 Trân chiên : ngựa chở nặng khó đi. 

 

-迍邅 Truân chiên : khốn đốn, hoàn cảnh không thuận lợi, vƣớng vít 

chật vật không bƣớc lên đƣợc. Sự đời gấp khúc không đƣợc thảnh thơi 

cũng gọi là truân chiên. 
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召 Chiêu : kêu gọi, mời đến. 

 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-招 Chiêu : vẫy. Vời lại. Dùng tay vẫy gọi. Đến. Chốc đến, mang đến. 

Tự rƣớc vào mình. Kẻ có tội tự khai tội mình ra. Trói buộc. Cái đích để 

bắn tên. Họ Chiêu. Một âm khác là Kiểu : vạch ra. Còn một âm nữa là 

Thiều : chập chờn, rong chơi; một loại nhạc thời Nghiêu Thuấn. 

2-炤 Chiêu : sáng sủa, rõ ràng. 

3-鉊 Chiêu : cái liềm cắt cỏ. 

4-昭 Chiêu : sáng sủa, rõ rệt. Bộc bạch cho tỏ rõ ra. Trong nhà thờ giữa 

là bệ thờ tổ, các đời thứ hai, tƣ và sáu thờ bên trái, gọi là hàng chiêu 昭, 

các đời thứ ba, năm và bảy thờ bên phải gọi là hàng mục 穆. Họ Chiêu 

Quân . 

5-佋 Chiêu : dùng nhƣ chữ 昭 ở trên. 

 

 

Biến âm : 

 

-詔 Chiếu  : ban bảo, dẫn bảo. Ngày xƣa ngƣời trên bảo kẻ dƣới là 

chiếu, từ nhà Tần nhà Hán trở xuống thì chỉ vua đƣợc dùng thôi. Tờ 

chiếu của vua, chiếu thƣ. Gọi đến. Một âm khác là Thiệu : nối tiếp. 

-照 Chiếu : soi sáng. Ánh sáng mặt trời. Dùng kính tự soi. Cái ảnh,cái 

bóng, hình vẽ của ngƣời và vật. So sánh, so sánh với nhau để nhận xét. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%98%AD
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Cái giấy làm bằng chứng. Dựa theo, cứ y theo. Chiếu cố đến. Báo cho 

khắp nơi biết. 

-炤 Chiếu : chiếu sáng, chiếu rọi, sáng tỏ. Dùng nhƣ chữ Chiếu照. 

-沼 Chiểu  : cái ao, cái ao hình cong. 

 

Dị  âm : 

 

-招 Kiêu : đƣa ra cho ngƣời khác coi. Một âm khác là Kiều : nêu ra, 

vạch tỏ ra. 

-召 Thiệu : gọi, vời đến. Đem lại, dẫn lại, gây ra. Họ Thiệu. Cũng đọc 

là Triệu. 

-招 Thiêu : vẫy tay gọi. Một âm là Thiều. 

-佋 Thiệu : tiếp nối. 

 

Từ   ghép :  

 

-昭昭 Chiêu chiêu : sáng sủa, rõ ràng. 

-昭章 Chiêu chương : rõ rệt. Bộc bạch cho tỏ rõ ra. 

-昭灼 Chiêu chước : vẻ vang, hiển hách. Sáng chói, rực rỡ, quang diệu. 

-昭陽 Chiêu dương : mặt trời rực rỡ. Tên năm trong hệ thống thiên văn 

học thời xƣa. Tên cung điện nhà Hán, sau phiếm  chỉ cung điện của hậu 

phi. 

-昭代 Chiêu đại : thời đại sáng sủa. 

-昭明 Chiêu minh : vẻ vang, quang minh. Tên một ngôi sao. 
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-昭穆 Chiêu mục : theo thứ tự lễ nghi tông miếu thời cổ, thủy tổ ở giữa, 

xuống tới hàng dƣới cha con (tổ, phụ) là chiêu mục, bên tả là 

hàng chiêu 昭, bên hữu là hàng mục穆. Chỉ cùng một tổ tông. Thứ tự 

táng vị (葬位) bên trái bên phải trong mộ địa. Ngày xƣa khi tế tự, con 

cháu tuân theo theo thứ tự quy định hành lễ. Theo thứ tự lớn nhỏ, trên 

dƣới... xếp đặt bên trái bên phải. Cũng chỉ thứ tự hàng lối xếp đặt nhƣ 

vậy. Phiếm chỉ quan hệ tông tộc. 

-昭雪 Chiêu tuyết : rửa nỗi oan để làm trong sạch. 

 

-招安 Chiêu an: vẫy gọi trộm cƣớp đến để vỗ về để chúng đừng làm 

loạn nữa. 

-招簰 Chiêu bài : cái dấu hiệu của cửa hàng buôn để dùng nhƣ vẫy gọi 

ngƣời mua tới. Tấm biển ghi sự hạng liên quan của ngƣời trình diễn kịch 

nghệ hoặc tổ chức hoạt động nào đó. Màn che, hình thức giả dối để lừa 

gạt.  

-招兵 Chiêu binh : gọi ngƣời đi lính, chiêu mộ quân lính.. 

-招招 Chiêu chiêu : dáng vẫy tay gọi. 

-招工 Chiêu công : tuyển mộ công nhân. 

-招股 Chiêu cổ : gọi cổ phần. 

-招供 Chiêu cung : thừa nhận tội trạng. Lời cung trong việc. 

-招仇 Chiêu cừu : tự rƣớc thù oán vào mình. 

-招延 Chiêu diên : dẫn đến. 

-招搖 Chiêu diêu : huênh hoang, phô trƣơng. Lay động. Tên ngôi sao, ở 

chuôi chòm sao Bắc Đẩu. Phiếm chỉ Bắc Đẩu thất tinh. 
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-招待 Chiêu đãi : mời gọi tiếp rƣớc. 

-招賢 Chiêu hiền : mời gọi ngƣời tài đức ra làm việc. 

-招禍 Chiêu họa : rƣớc lấy tai họa vào mình. 

-招呼 Chiêu hô : vẫy gọi. 

-招囘 Chiêu hồi : gọi về. 

-招魂 Chiêu hồn : kêu gọi hồn ngƣời đã chết. 

-招客 Chiêu khách : mời gọi khách hàng. 

-招考 Chiêu khảo : thông báo thi tuyển. 

-招慕 Chiêu mộ : tìm kiếm mời gọi ngƣời tới làm việc cho mình. 

-招納 Chiêu nạp : mời gọi và thâu nhận. 

-招認 Chiêu nhận : thú nhận. 

-招黏 Chiêu niêm : tở giấy quảng cáo dán trên tƣờng. 

-招怨 Chiêu oán : tự rƣớc lấy oán hận hoặc bất mãn. 

-招撫 Chiêu phủ : Chiêu hàng an phủ, kêu gọi vỗ về các kẻ lƣu tán 

phản loạn yên phận làm ăn. 

-招附 Chiêu phụ : gọi kẻ địch tới làm cho theo mình. 

-招生 Chiêu sinh : tuyển sinh. 

-招災 Chiêu tai : tự rƣớc lấy tai họa. 

-招集 Chiêu tập : triệu tập, tụ tập. Chiêu an, làm cho quy thuận. 

-招笑 Chiêu tiếu : làm ngƣời ta cƣời. 

-招婿 Chiêu tế : kén rể. 
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-招貼 Chiêu thiếp : tờ giấy quảng cáo dán trên tƣờng. 

-招收 Chiêu thu : thuê mƣớn. 

- 招手 Chiêu thủ : vẫy tay. 

-招標 Chiêu tiêu : gọi thầu. 

-招雪 Chiêu tuyết : rửa oan hờn. 

-招要 Chiêu yếu : bạn bè gọi nhau đi chơi. 

 

-照映 Chiếu ánh : soi sáng, chiếu diệu. Phản ánh. 

-照辦 Chiếu biện : cứ theo mà làm. 

-照準 Chiếu chuẩn : bằng lòng cho theo lời xin. 

-照顧 Chiếu cố : ngó lại, lo lắng tới. 

-照舊 Chiếu cựu : y nhƣ trƣớc, không có gì thay đổi.  

-照耀 Chiếu diệu : chói lọi rực rỡ. 

-照護 Chiếu hộ : văn bằng hay cái giấy chứng chỉ. 

-照會 Chiếu hội : bảo khắp cho mọi ngƣời đều biết cả. 

-照臨 Chiếu lâm : chiếu sáng. Quang lâm. Soi xét tới. 

-照例 Chiếu lệ  : cứ theo y lệ trƣớc. 

-照料 Chiếu liệu  : lo lắng liệu định cho. 

-照律 Chiếu luật : cứ theo pháp luật mà làm. 

-照明 Chiếu minh : soi sáng, làm cho sáng tỏ. 

-照收 Chiếu thu : cứ theo số mà thu vào. 
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-照常 Chiếu thường : theo lệ thƣờng, không thay đổi gì cả.  

-照相 Chiếu tướng : chụp ảnh, chụp hình. 

-照射 Chiếu xạ : ánh chiếu, chiếu diệu.  

-照應 Chiếu ứng : gọi và đáp, ý nói trên dƣới phù hợp với nhau. Ngày 

nay có nghĩa là giúp đỡ. 

 

-詔旨 Chiếu chỉ  : tờ giấy viết rõ ý định của vua về việc gì cho thần dân 

biết. 

-詔諭 Chiếu dụ : tờ giấy viết lời giảng giải khuyên bảo của vua cho 

thần dân 

-詔令 Chiếu lệnh : một loại thể văn do ngƣời bậc trên báo cho kẻ ở 

dƣới biết.   

-詔獄 Chiếu ngục : nơi vâng chiếu để trị kẻ có tội. 

-詔書 Chiếu thư : tờ giấy chép lời vua nói với thần dân về một việc gì. 

-沼澤 Chiểu trạch : ao đầm. 

 

-招搖 Thiếu dao : lay động, vẻ dao động, bay lƣợn phất phơ; làm ầm 

lên. 

 

-召回 Triệu hồi : phái về, gọi trở về. 

-召開 Triệu khai : triệu tập, mời đến. 

-召見 Triệu kiến : vua hoặc cấp trên vời hạ thần hoặc cấp dƣới lại gặp 

mặt. Bộ ngoại giao thông báo yêu cầu đại diện nƣớc ngoài đến thƣơng 

nghị. 
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http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B2%BC
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-召集 Triệu tập : triệu tập, nhóm họp, tập hợp lại, thu thập. Gọi tới 

nhóm họp. 

 

-恩詔 Ân chiếu : xuống chiếu ra ơn cho. 

 

-映照 Ánh chiếu : soi sáng, chiếu rọi. Hô ứng. 

-牌照 Bài chiếu : giấy phép, thẻ chứng nhận, bằng lái xe...  

-執照 Chấp chiếu : văn bằng hay cái giấy chứng chỉ. 

-燭照 Chúc chiếu : soi tỏ nhƣ đuốc. 

-對照 Đối chiếu : so sánh với nhau để nhận xét. 

-駕照 Giá chiếu : bằng lái xe. 

-護照 Hộ chiếu : giấy thông hành, giấy chu lƣu (passport). 

-反照 Phản chiếu : tia sáng chiếu ngƣợc lại. Ánh sang mặt trời chiều 

chiếu ngƣợc lại, ánh tịch dƣơng rọi ngƣợc lại. 

-仿照 Phỏng chiếu : dựa theo. 

-殘照 Tàn chiếu : nắng tàn. 

-冩照 Tả chiếu : vẽ đúng ảnh có thật. 

-夕照 Tịch chiếu : nắng chiều. 

-知照 Tri chiếu : bảo khắp cho mọi ngƣời đều biết. 

-車照 Xa chiếu : bằng lái xe. 

 

-不打自招 Bất đả tự chiêu : không khảo mà khai. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BB%BF
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%BB%BF
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%AE%98
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%AE%98
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%95
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%95
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BB%8A
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BB%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%87%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%87%AA
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-供招 Cung chiêu : thừa nhận tội. Tờ cung trạng thừa nhận tội. Nói 

bóng văn tự viết tuôn ra hết những chất chứa trong lòng. 

 

-號召 Hiệu triệu :  Kêu gọi, triệu tập dân chúng. Kêu gọi đám đông tụ 

tập lại. 

 

正 CHÍNH  : đầu tiên, thứ nhất. Cái đích để tập bắn, cái bia. 

Tháng đầu năm mới. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-怔 Chinh : sợ run. Dáng mù mờ không làm chủ đƣợc chính mình. 

2-鉦 Chinh  : cái chiêng. 

3-佂 Chinh : hoảng sợ, sợ hãi, sợ run ngƣời . 

4-征 Chinh : Ði, đi xa. Bề trên đánh kẻ dƣới. Kẻ trên đem binh đánh kẻ 

dƣới có tội gọi là chinh. Đánh thuế. Lấy, thu thuế. Trƣng thu. Họ ngƣời. 

5-政 Chinh : đánh thuế. 

 

 

Dị  âm : 

 

-症 Chứng : chứng bệnh (chứng nghiệm của bệnh, gốc bệnh). 

-証 Chứng : bằng cứ,can gián, can ngăn. Tục mƣợn dùng nhƣ chữ 

chứng 證 nghĩa là chứng cớ. 

 

Từ   ghép  : 
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-佂伀 Chinh chung : lo sợ gấp gáp. 

 

-征鞍 Chinh an : ngựa đi xa. Chỉ ngựa của ngƣời đi xa. Yên ngựa cỉa 

ngƣời đi x hay đi đánh giặc. 

-征戰 Chinh chiến : đi chiến đấu, đi viễn chinh. Việc đánh nhau. Tình 

trạng chiến tranh. 

-征彸 Chinh chung : chinh Chiêm Thành sự vụ. 

-征鴻 Chinh hồng : chim hồng bay xa. 

-征戎 Chinh nhung  : đi lính giữ biên cƣơng. 

-征帆 Chinh phàm : chỉ thuyền đi xa. 

-征伐 Chinh phạt  : đem quân đi đánh giặc nơi xa. 

-征夫 Chinh phu : ngƣời đi đánh giặc nơi xa. 

-征賦 Chinh phú: lấy thuế. 

-征婦 Chinh phụ : ngƣời đàn bà có chồng đi đánh giặc nơi xa. 

-征婦吟曲 Chinh phụ ngâm khúc : tên một tác phẩm thơ chữ Hán của 

Đặng Trần Côn cuối đời Lê. Cũng là tên bản dịch sang chữ Nôm của bà 

Đoàn Thị Điểm. 

-征服 Chinh phục : nƣớc này đánh thắng chiếm đất đai của nƣớc khác. 

-征西紀行 Chinh Tây Kỷ Hành : tên một tập trong Thiên nam dƣ hạ 

tập đời Lê Thánh Tôn, chép các bài thơ chữ Hán, soạn trong khi nhà vua 

đi đánh Chiêm Thành, vào các năm 1470-1471. 

-征討 Chinh thảo : đem quân đi giẹp yên kẻ làm loạn. 

-征繕 Chinh thiện : thu thuế quân để trị yên giáp binh. 
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-征收 Chinh thu : thâu thuế. 

-征戍 Chinh thú : đem quân đi phòng giữ nơi biên giới. 

-征稅 Chinh thuế  : đánh thuế. 

-征塵 Chinh trần : đƣờng xa bụi bậm. 

-征衣 Chinh y : áo mặc đi đƣờng xa. 

 

-怔營 Chinh doanh : hoảng hốt lo sợ không yên, kinh hoảng. 

-怔忡 Chinh xung : bệnh sợ, trong lòng nao nao nhƣ ngƣời sắp bị bắt, 

đánh trống ngực. Cũng đọc là Chinh chung. 

 

-鉦鼓 Chinh cổ : chiêng và trống. Ngày xƣa, dùng trong quân đội để 

chỉ huy tiến lui.  Chỉ việc chiến tranh, binh sự. 

 

-症病 Chứng bệnh : loại bệnh tật. Chỉ chung bệnh tật. 

-症狀 Chứng trạng : ngƣời ta khi bị bệnh, cơ thể phát sinh những trạng 

thái khác thƣờng nhƣ nóng sốt, nhức đầu, ho hen..., gọi là “chứng 

trạng” 症狀. 

 

-專征 Chuyên chinh : đánh giặc theo ý riêng, đƣợc quyền tự quyết 

định, nói về vị tƣớng ở biên giới. 

-東征 Đông chinh : đánh giặc ở vùng đất phía Đông của quốc gia. 

-橫征 Hoành chinh : đánh thuế nặng nề. 

-關征 Quan chinh : thuế phải nộp khi đem hàng hoá ra vào lĩnh thổ 

một nƣớc. Thuế quan. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%97%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%97%87
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-親征 Thân chinh : nói về nhà vua tự mình ra đánh trận. 

-從征 Tòng chinh : theo quân đi đánh giặc ở miền xa. 

-長征 Trường chinh : đánh giặc lâu dài. 

-遠征 Viễn chinh : đi đánh giặc ở nơi xa. 

-出征 Xuất chinh : ra quân đi đánh giặc ở nơi xa. 

 

-鼓鉦 Cổ chinh : trống và chiêng. Ngày xƣa, dùng trong quân đội để 

chỉ huy tiến lui. Mƣợn chỉ tƣớng soái. Đồng nghĩa nhƣ Chinh cổ鉦鼓 

 

-病症 Bệnh chứng : chứng trạng của bệnh tật. Phiếm chỉ bệnh tật. Sự 

phát lộ bệnh tật trên thân thể. 

-急症 Cấp chứng : bệnh nguy kịch phát tác thình lình. 

-逆症 Nghịch chứng : bệnh nguy hiểm, khó trị. 

 

-保証 Bảo chứng : đảm bảo, cam kết. 

-引証 Dẫn chứng : bằng chứng, bằng cớ. 

 

 

 

 

朱   CHU   : đỏ, màu đỏ thắm. Thời xƣa cho mầu đỏ là đẹp nhất 

Họ Chu (Châu). 
 

1-侏 Chu : tủn mủn, lặt vặt; lùn, còi cọc, bé nhỏ. 
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2-硃 Chu : đá mầu đỏ dùng làm thuốc chế từ thủy ngân. 

3-株 Chu : gốc cây (gốc cây ở trên đất), thân cây. Số đếm gốc cây. 

Cũng đọc là Châu. 

4-蛛 Chu : con nhện. Ta cũng đọc là thù. 

5-邾 Chu : tên nƣớc thời cổ (Tiểu chu 小邾), thuộc tỉnh Sơn Đông ngày 

nay. 

6-鼄 Chu : cũng đọc là thù, xem chữ Tri thù ở dƣới. 

7-袾 Chu : áo ngắn, thân áo. Áo màu đỏ. Loại áo đỏ nhà vua mặc. 

8-跦 Chu : vừa đi vừa nhảy. 

9-咮 Chu : cái mỏ chim. 

10-洙 Chu : cũng đọc là Thù. Xem chữ Thù ở dƣới. 

 

Biến âm : 

 

-珠 Châu : ngọc trai. Vật có hình hạt tròn : hạt, viên, giọt. 

-跦 Chú : một âm khác của chữ Trù ở dƣới.  

 

Dị âm : 

 

-珠 Châu  : ngọc châu, tức ngọc trai. 

-蛛 Thù : con nhện. Cũng đọc là Chu. 

-洙 Thù  : Sông Thù, là con sông nhánh của con sông Tứ. Ðức Khổng 

tử giảng học ở gần đấy, nên nay nói đến đạo ngài thƣờng nói là dòng 

Thù tứ洙泗. Cũng đọc là chữ Chu. 
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-跦 Trù : chậm rãi, đi tới đi lui. 

-咮 Trụ : mỏ chim. Vật có hình nhƣ mỏ chim. Tên gọi khác của sao 

Liễu trong Nhị thập bát tú. 

 

Từ  ghép : 

 

-朱筆 Chu bút  : bút son, màu mực do vua phê, tức chữ viết của vua. 

-朱邸 Chu để  : nhà ở của các vƣơng hầu thời xƣa. 

-朱軒 Chu hiên : chỉ xe nhà hiển quý ngày xƣa. Phòng hay nhà mầu đỏ. 

-朱華 Chu hoa : phiếm chỉ hoa màu đỏ. Hoa sen. 

-朱紅 Chu hồng  : màu đỏ thắm, màu son. 

-朱戶 Chu hộ : cổng đỏ, cổng son. Thời cổ, chƣ hầu có công cổng tƣ 

dinh đƣợc vua cho dùng màu đỏ để phân biệt. Chỉ nhà quyền quý. Cũng 

nói là Chu môn. 

-朱輪 Chu luân  : bánh xe son, chỉ xe của nhà quyền quý. 

-朱門 Chu môn : cửa son, nhà của bậc quyền quý. 

-朱顏 Chu nhan  : nhan sắc, sắc mặt của ngƣời đẹp, mặt hồng hào tƣơi 

mát; mặt đỏ, sắc mặt của ngƣời trung hậu. Phiếm chỉ dung mạo tuổi trẻ. 

-朱儒 Chu nho  : ngƣời thấp lùn, thƣờng viết là侏儒. 

-朱批 Chu phê : ngày xƣa quan phủ dùng bút son phê thị, gọi là chu 

phê 朱批. Lời viết bằng bút đỏ bình giáo, ghi chú thƣ tịch. 

-朱砂 Chu sa : hợp chất thiên nhiên gồm thủy ngân và lƣu hoàng, có 

hạt nhƣ cát mầu đỏ, dùng làm vị thuốc. Còn gọi là 丹砂  Đan sa. 

Cinnabar. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9C%B1
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9C%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%B9
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-朱陳 Chu trần : họ Chu và họ Trần đời xƣa thƣờng kết hôn cùng nhau, 

làng hai họ ở họi là làng Chu-Trần. Sau này danh từ trên dung để chỉ hai 

nhà kết hôn lâu đời với nhau. 

-朱文 Chu văn  : Chữ in nổi. Còn gọi là Dương văn. 

 

-珠寶 Châu bảo : chỉ đồ quý giá nhƣ trân châu, vàng, ngọc... 

-珠還 Châu hoàn : hạt châu trở về, do tích 珠還合浦 Châu hoàn Hợp 

Phố, có nghĩa : vật mất rồi mà lại tìm lại đƣợc. 

-珠雞 Châu kê : con gà tây, gà lôi. Turkey. 

-珠蘭 Châu (chu) lan :  cây Chu lan; cây kim bích lan. 

-珠淚 Châu lệ : nƣớc mắt; nƣớc mắt nhỏ xuống giống nhƣ hạt ngọc. 

-珠簾 Châu liêm :  rèm châu, rèm cũa có đính hạt trai. 

-珠母 Châu mẫu : loài trai (sò, hầu) làm ra ngọc đẹp.  

-珠玉 Châu ngọc : trân châu và ngọc, ám chỉ châu báu. 

-珠兒 Châu nhi : đứa con trai đƣợc cƣng chiều. 

-珠胎 Châu thai : hạt ngọc trong bụng con trai. 

-珠子 Châu tử : con ngƣơi, mắt. 

 

-侏侏 Chu chu : đần độn, chẳng biết gì. 

-侏儒 Chu nho (nhu) : ngƣời lùn dáng mặt tủn mủn. Ngƣời ca hát, làm 

trò cƣời, nói hoạt kê ngày xƣa. Cái cột ngắn chống giữa hai cái rƣờng 

nhà. 

-侏張 Chu trương  : hung hãn, dữ tợn. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8F%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8F%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%88
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-硃諭 Chu dụ : chỉ dụ của vua viết bằng mực đỏ. 

-硃砂 Chu sa :  vật chất trong thiên nhiên hỗn hợp của thủy ngân và lƣu 

hoàng.Vermilion, một thứ đá đỏ dùng làm thuốc đƣợc, dùng thủy ngân 

mà chế ra gọi là Ngân chu 銀硃. Cũng gọi là: đan can丹干, đan sa 丹砂

, thần sa辰砂. 

 

-株拘 Chu cù (Châu cù) : gốc cây khô. Cũng viết là: 株枸, 株駒. 

-株連 Chu liên : dây dƣa, một ngƣời có tội liên lụy đến nhiều ngƣời. 

-株守 Chu thủ  : câu nệ, không biết xoay trở; ôm giữ một cách ngớ 

ngẩn, ngu ngốc (tích ngày xƣa 守株待兔 Ôm gốc cây đợi thỏ). 

 

-蚌珠 Bạng châu : ngọc trai. Perle. 

-真珠 Chân châu : ngọc trai. Rèm ngọc. 

-掌珠 Chưởng châu : hạt ngọc trai trên bàn tay, chỉ việc quý báu, 

thƣờng chỉ đứa con cƣng. 

-遺珠 Di châu : hòn ngọc trai bỏ sót, ám chỉ ngƣời có tài bị bỏ quên 

không dùng tới. 

-孕珠 Dựng châu : loài trai có mang ngọc; ám chỉ ngƣời phụ nữ có 

thai. 

-汗珠 Hãn châu : giọt mồ hôi giống nhƣ ngọc. 

-明珠 Minh châu : viên ngọc sáng. 

-媚珠 Mị Châu : tên công chúa con vua An Dƣơng Vƣơng. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%B9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%B9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%B9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%B9
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BE%B0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%BE%B0
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%A0%AA
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%A0%AA
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%A0%AA
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%A0%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%85
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-眼珠 Nhãn châu : con ngƣơi. 

-耳珠 Nhĩ châu : hột đeo ở tai. 

-念珠 Niệm châu : tràng hạt. 

-肧珠 Phôi châu : hạt nhỏ, mầm hoa sẽ kết thành trái. 

-貫珠 Quán châu : ngọc trai sâu thành chuỗi. Chỉ âm thanh êm dịu. 

-數珠 Sổ châu : tràng hạt. 

-蠙珠 Tần châu : hạt ngọc trai. 

-蛛絲 Thù ty : mạng nhện. 

-沈珠 Trầm châu : thả chìm viên ngọc trai, chỉ ngƣời nữ nhẩy xuống 

nƣớc tự tử. 

-珍珠 Trân châu : hạt ngọc trai quý giá. 

 

-近硃近墨 Cận chu cận mặc : gần son thì đỏ gần mự

gần ngƣời tốt thì đƣợc tốt, gần kẻ xấu thì xấu lây. Do câu tục ngữ: “ Cận 

chu giả xích, cận mặc giả hắc “. 

-土硃 Thổ chu : thứ son đất, mài ra với nƣớc làm son dung để làm mực 

chấm bài thời xƣa. 

-蜘蛛 Tri thù : con nhện. Cũng đọc là Tri chu. 

-鼅鼄 Tri thù : Cùng nghĩa nhƣ chữ Tri thù ở trên. 

-踟躕 Trì trù : lần lữa, dùng dằng, chần chừ, do dự.  

 

-程朱 Trình chu : Trình Y Xuyên và Chu Hối Am là hai bậc đại Nho 

đời Tống, có công chú giải kinh truyện thánh hiền. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%B5
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-守株待兔 Thủ chu đãi thố : ôm cây đợi thỏ. Tƣơng truyền có một 

nông phu một lần thấy thỏ đâm đầu vào cây chết, không làm gì nữa, cứ 

ôm gốc cây đợi thỏ. Nghĩa bóng: Câu nệ, không biết biến thông hoặc 

vọng tƣởng hão huyền không làm mà đƣợc hƣởng. 

 

 

 

周 CHU : khắp. Kín đáo, cẩn mật. Rất. Trung tín.Thành thật. 

Đến nơi đến chố. Hợp. Hết, chấm dứt. Vững vàng. Vòng, khắp 

một vòng tròn gọi là chu 周. Chu cấp. Dùng nhƣ chữ Chu賙 : 

cứu tế. Tên nƣớc thời cổ, nƣớc Chu, nay thuộc tỉnh Thiểm Tây. 

Tên triều đại do Võ vƣơng kiến lập, khoảng từ 1100 đến 256 

trƣớc công nguyên. Họ Chu. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-週 Chu : một vòng khắp, đủ một vòng. Đi khắp nơiCùng nghĩa với 

chữ Chu 周. Nay có nghĩa là 1 tuần lễ. 

2-賙 Chu : cấp giúp, chu cấp, giúp cho, đem cho. Cũng dùng nhƣ chữ 

Chu周 

3-輖 Chu : nặng, xe chở nặng. 

4-婤 Chu : vẻ đẹp đẽ của ngƣời con gái. 

5-啁 Chu  : tiếng chim kêu. Cũng đọc là Chù,Triêu, Trào, Trù. 
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Biến âm : 

 

-裯 Chù  : chăn đơn, màn. 

 

Dị âm : 

 

-調 Điều : điều hòa, chuyển,thay đổi. Thu xếp cho việc đƣợc xong xuôi. 

Cƣời cợt. Đùa bỡn. Một âm khác là Điệu : sai phái đi; đổi ngôi thứ đi; 

lƣờng tính.; thuế Hộ; điệu đàn điệu hát. 

-惆 Trù : thất ý, không đúng ý mong muốn. 

-禂 Trù : nhiều, sum suê, dầy đặc. Họ ngƣời. Một âm khác là Điều調, 

xem chữ Điều ở trên. 

-裯 Trù : khăn trải giƣờng, chăn đơn. 

 

Từ  kép :  

 

-周給 Chu cấp : cho tiền bạc đầy đủ, tới nơi tới chốn để sống. 

-周至 Chu chí : nghĩa là trọn vẹn trƣớc sau, không sai suyễn tí gì. 

-周周 Chu chu : dáng bay của chim. 

-周章 Chu chương : lòng dạ không quyết, hay nghi ngờ sợ hãi. 

-周易 Chu dịch : tên bộ sách triết học cổ nhất và cao nhất của Trung 

Hoa, còn gọi là Kinh Dịch, một trong Ngũ Kinh. 

-周容 Chu dong : nghênh hợp ý ngƣời khác để lấy lòng.  

-周遊 Chu du : đi chơi khắp nơi. 

-周到 Chu đáo : vẹn toàn mọi nơi. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%91%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%91%A8
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-周期 Chu kỳ : khoảng thời gian giáp một vòng. Trong quá trình phát 

triển biến hóa, sự việc đặc trƣng nào đó liên tục xuất hiện trở lại, thời 

gian trải qua giữa hai lần xuất hiện 

-周流 Chu lưu : chảy đến khắp nơi. 

-周末 Chu mạt : cuối tuần. Weekend. 

-周密 Chu mật : trọn vẹn, chu đáo,kín đáo chặt chẽ. 

-周年 Chu niên : giáp vòng một năm, đầy một năm, tròn một năm. 

-周內 Chu nội : tìm bằng chứng ở khắp nơi để ghép tội cho can phạm. 

-周遭 Chu tao : khắp vòng, chu vi. 

-周悉 Chu tất : hoàn thành công việc xong xuôi. 

-周身 Chu thân : toàn thân. 

-周臣 Chu Thần : hiệu của Cao Bá Quát, danh sĩ đời nhà Nguyễn. 

-周全 Chu toàn : nhƣ Chu Đáo, Chu Tất, còn có nghĩa giúp đỡ che chở 

cho ngƣời khác. 

-周知 Chu tri : khắp nơi đều biết. Tờ giấy gởi đi khắp nơi cho mọi 

ngƣời đều biết. 

-周歲 Chu tuế : giáp một năm, cùng nghĩa với chu niên. 

-周恤 Chu tuất : thƣơng xót giúp đỡ. 

-周圍 Chu vi : giáp vòng chung quanh. Đƣờng vòng quanh một hình 

hay một vật. 

 

-週報 Chu báo : tờ báo ra theo định kỳ, thƣờng là một lần trong tuần. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%91%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%91%A8


591 

 

-週報 Chu kỳ : thời gian để đi xong một vòng. Cùng nghĩa với 周期

Chu kỳ. 

-週日 Chu nhật : ngày chủ nhật. 

-週年 Chu niên : tròn một năm. Nhƣ chữ周年 Chu niên. 

-週歲 Chu tuế : đầy một tuổi. 

 

-啁哳 Chù chiết : tiếng chim kêu (chiêm chiếp, ríu rít). Cũng viết là 啁

啾 Trù thu. 

 

-調兵 Điều binh : phái lính đi. Sắp đặt quân lính. 

-調羹 Điều canh : nêm móm canh cho vừa ăn. 

-調整 Điều chỉnh : sửa đổi lại cho đúng. 

-調養 Điều dưỡng : nuôi nấng săn sóc cho than thể đƣợc khỏe mạnh. 

-調停 Điều đình : thu xếp để việc xong xuôi. 

-調度 Điều độ : điều hòa theo bình thƣờng. Sắp đặt, sắp xếp. 

-調動 Điều động : thay đổi, huy động, dời chuyển. 

-調戲 Điều hí : đùa bỡn. 

-調和 Điều hòa : làm cho mọi việc đƣợc suông sẻ tốt đẹp. 

-調和 Điều khiển : sắp đặt, sai khiến. 

-調經 Điều kinh : làm cho kinh nguyệt đƣợc điều hòa. 

-調料 Điều liệu : các thứ gia vị. 

-調任 Điệu nhậm : đổi quan đi chỗ khác. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%95%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%95%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%95%81
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-調勻 Điều quân  : hòa đều nhau. 

-調節 Điều tiết : giảm bớt cho đƣợc điều hòa ở mức bình thƣờng. 

-調笑 Điều tiếu : cƣời cợt pha trò, trào lộng.. 

-調查 Điều tra : tìm hiểu, xem xét, tra xét tính toán lại xem. 

 

-啁啾 Chu thu  : chiêm chiếp, chích chích, ríu rít (tiếng chim kêu). 

 

-格調 Điệu nhậm : đổi quan đi nơi khác. 

 

-惆悵 Trù trướng : buồn rầu. Dáng thất ý. 

 

- 北周 Bắc Chu : triều Bắc Chu của nƣớc Tầu (557-581) 

-一周 Nhất chu : một tuần lễ. 

-四周 Tứ chu : khắp chung quanh. 

-圓周 Viên chu : chu vi, đƣờng chung quanh của một vòng tròn. 

-伊周 Y Chu : Y Doãn 伊尹 đời Thƣơng và Chu Công 周公 đời Chu, 

hai bậc hiền tƣớng giúp vua trị nƣớc. 

 

-音調 Âm điệu : tiếng cao, tiếng thấp trong âm nhạc. Tiếng cao, thấp 

nối tiếp của các âm thanh. 

-押調 Áp điệu : đi kèm theo, dẫn đi. 

-步調 Bộ điệu : điệu bộ, dáng đi. Nhịp điệu. 

-格調 Cách điệu : cách điệu, cách lối ăn nói thanh nhã, lịch sự tùy theo 

ý nghĩa của câu văn. Stylized.  

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%95%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%95%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9B%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9B%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BC%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BC%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%91%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%91%A8


593 

 

-高調 Cao điệu : điệu đàn cao khó họa. Lý tƣởng xa vời, không thực tế. 

-宮調 Cung điệu : gọi chung các điệu nhạc khúc cổ. Chỉ chung âm bậc 

tiết điệu trong bài nhạc. 

-強調 Cường điệu : nói quá, nhấn mạnh. 

-低調 Đê điệu : tiếng nhỏ, tiếng khẽ. Nhẹ nhàng mềm mỏng. 

-單調 Đơn diệu : đều đều, buồn tẻ. Thiếu linh động, không có biến đổi. 

-同調 Đồng điệu : âm điệu giống nhau. Ý nói lòng dạ giống nhau.  

-論調 Luận điệu : giọng điệu bàn bạc cho thấy thái độ của ngƣời bàn 

bạc. 

-風調 Phong điệu : dáng dấp cử chỉ bề ngoài. 

-才調 Tài điệu : Vẻ giỏi giang và cử chỉ đẹp đẽ. 

-失調 Thất điệu : thiếu ăn nhịp, lạc điệu. 

-情調 Tình điệu : tình ý. Cách tỏ lộ tƣ tƣởng cảm tình. 

-舞調 Vũ điệu : điệu múa. Cử chỉ, dáng điệu lúc múa. 

-腔調 Xoang điệu : tính chất trầm bổng của điệu nhạc. 

 

-協調 Hiệp điều : kết hợp, phối hợp. 

-空調 Không điều : điều hòa không khí. 

-烹調 Phanh điều : nấu nƣớng đồ ăn và nêm nếm cho vừa miệng. 

 

 



594 

 

呪 CHÚ : nguyền rủa. Thần chú. Theo nghĩa kinh nhà Phật thì 

chú nghĩa là chúc nguyện. Đọc to lên để cầu nguyện. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-咒 Chú : thần chú, niệm thần chú. Nguyền rủa, chửi rủa. Chúc 

nguyện. Cách viết khác của chữ Chú呪 

2-祝 Chú : ngƣời chủ trì tế lễ. Ngƣời trông coi miếu. Lời đề tụng khi tế 

lễ. Khấn. 

 

Biến âm :  

 

-祝 Chúc: khấn. Lời đọc lên khi tế lễ. Nói điều lành cho ngƣời khác. 

Chúc mừng. Cầu xin. Cắt đứt. Họ Chúc. 

-柷 Chúc  : tên một loại nhạc khí giống nhƣ một cái chậu nhỏ bằng gỗ, 

trên rộng dƣới hẹp, hình vuông, dùng để gõ vào làm nhịp. 

-梲 Chuyết : cột trụ, cái cột ngắn trên xà (cột trụ). Một âm khác là 

Thoát. 

 

Từ   ghép : 

 

-呪咀 Chú thư  : lời rủa. 

-呪物 Chú vật : các tôn giáo cổ đại, dùng một vật phẩm nào đó để cầu 

sức thần linh. Họ sùng bái vật ấy. 

 

-咒語 Chú ngữ : lời tụng. Trong tôn giáo chú ngữ là lời hoặc câu có 

quyền lực đặc biệt nhất định. 
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-祝祝 Chúc chúc : tiếng gọi gà. 

-祝融 Chúc dung : thần lửa đời cổ, chức quan coi lửa đời cổ. 

-祝賀 Chúc hạ : chúc mừng, khánh hạ. 

-祝嘏 Chúc hỗ  : viên quan chấp sự việc tế lễ trong tông miếu. Văn từ 

dung khi tế lễ. 

-祝髮 Chúc phát : cắt tóc. Xuất gia đi tu gọi là chúc phát cũng theo 

nghĩa ấy. 

-祝福 Chúc phúc : chúc lời tốt lành cho ngƣời khác. 

 

-祝讚 Chúc tán : khấn xin,hƣớng tới thần linh cầu xin ban phúc. 

 

-祝詞 Chúc từ  : lời chúc tụng. Văn từ dung khi cử hành lễ mừng khánh 

hạ. 

 

-賭咒 Đổ chú : thốt lời thề, phát thệ. Nói một câu nguyện, nếu làm trái 

sẽ chịu quả báo. 

-符咒 Phù chú : lá bùa và lời khấn dung để đuổi ma quỷ. 

-詛咒 Trớ chú : trù yểm, nguyền rủa. 

 

-恭祝 Cung chúc : kính cẩn nói lời tốt lành cho ngƣời khác. 

-庆祝 Khánh chúc: tƣởng niệm, kỷ niệm. 

-敬祝 Kính chúc : chúc mừng, chúc tụng. 

-廟祝 Miếu chúc : ông từ, ngƣời lo việc hƣơng hỏa trong miếu. 
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-祠祝 Từ chúc : ngƣời trông coi việc hƣơng hỏa trong miếu. Cũng nhƣ 

chữ Miếu chúc ở trên. 
 

注 Chú : rót, nƣớc chảy rót vào một chỗ gọi là chú, đổ vào. 

Chuyên chú , chỗ ý nhắm vào. Tập chung vào. Phụ thuộc vào. 

Chú thích giải nghĩa sách vở. Ghi chép. Ném vào, một loại chơi 

bạc thời cổ. Một âm khác là Trú : mỏ con chim, dùng nghĩa nhƣ 

chữ Chu咮. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-疰 Chú  : trẻ con. Bệnh, mùa hè nóng nực ngƣời mệt mỏi ăn không 

ngon nhƣ có bệnh. Tên một bệnh truyền nhiễm mạn tính. 

2-蛀 Chú : con mọt gỗ. Vật gì bị sâu mọt cắn cũng gọi là chú. 

3-註 Chú : rót nƣớc, chú ý, giải thích cho rõ nghĩa, ghi chép để giảng 

giải nghĩa chữ, nghĩa câu trong sách, dùng nhƣ nghĩa chữ Chú注. 

 

Từ ghép :  

 

-注音 Chú âm : ghi âm đọc (dùng chữ đồng âm hoặc ký hiệu). 

-注腳 Chú cước: lời chú giải ở cuối trang. Ta thƣờng dung là Cƣớc 

chú. 

-注引 Chú dẫn : giảng giải, khiến ngƣời đọc hiểu đƣợc câu văn. 

-注解 Chú giải : giải thích ý nghĩa chữ và câu. Dùng lời hay văn tự giải 

thích. 

-注明 Chú minh : giảng giải rõ ràng. Cũng nhƣ thuyết minh說明. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AA%AA
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%AA%AA
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-注目 Chú mục : nhìn kỹ, nhìn chăm chú. 

- 注冊 Chú sách :  ghi sổ. 

-注疏 Chú sớ : giả ữ và câu (âm đọc, ý nghĩa...) của kinh sách 

gọi là chú 注; giải thích lời chú gọi là sớ 疏. Ký thuật, ký tải. 

-注心 Chú tâm : chuyên tâm, quan tâm. Ngƣỡng mộ, khuynh tâm.  

-注釋 Chú thích : chú thích, chú giải, dẫn giải, giải thích làm rõ. Giải 

thích rõ ý nghĩa câu văn. Văn tự giải thích câu văn. 

-注重 Chú trọng :  chú tâm, để ý, chú ý. Đặt nặng, nhấn mạnh một 

phƣơng diện coi là quan trọng. Để ý vào việc gì, đặt nặng việc gì. 

-注意 Chú ý : để ý, chú tâm, để hết ý vào một việc gì đó. 

 

-疰夏 Chú hạ : bệnh trong mùa hè của trẻ con. 

 

-蛀牙 Chú nha : răng sâu. 

-蛀 蟲 Chú trùng : con mọt. 

-蛀齒 Chú xỉ : răng sâu. 

 

-註明 Chú minh : ghi chú rõ ràng. 

-註冊 Chú sách : ghi tên ở cơ quan, đoàn thể, trƣờng học  v . v . 

-註銷 Chú tiêu : xóa bỏ khỏi sổ ghi. 

 

-挹注 Ấp chú : múc ra và rót vào. Múc ở nơi thừa và rót ở nơi thiếu, ý 

nói san sẻ sao cho đầy đủ đồng đều. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B3%A8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B3%A8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B3%A8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%96%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%96%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%96%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%9B%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%9B%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%9B%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%9F%B2
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A8%BB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A8%BB
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-旁注 Bàng chú : lời giải nghĩa ghi ở bên  cạnh bài văn. 

-备注 Bị chú : lời ghi chú, lời phê bình. 

-孤注 Cô chú : đánh liều một cái cho quyết đƣợc thua. 

-古今注 Cổ kim chú : sách ghi chép chuyện cũ. 

- 流注 Lưu chú : bệnh mụt nhọt ngoài da có mủ. 

-一注 Nhất chú : lắp tên vào dây cung. 

-附注 Phụ chú : chua phụ vào dƣới nguyên văn chua thêm ý mình vào. 

-灌注 Quán chú : rót vào. 

 

-備註 Bị chú  : lời phê bình, lời ghi chú. 

-評註 Bình chú : ghi thêm cho rõ nghĩa là  hay hay dở. 

-支註 Chi chú : tiếng nói không rõ, khó nghe. 

-腳註 Cước chú : lời ghi thêm ở bên dƣớ . 

-記註 Ký chú : ghi chép. 

-輯註 Tập chú : gom góp văn thơ đời trƣớc lại và them lời giải nghĩa. 

-集註 Tập chú : gom các lời giải nghĩa lại. 

-小註 Tiểu chú : lời giải thích nhỏ ở cuối trang. 

 

 

屬 CHÚC : liền, liền nhau nối tiếp. Tụ họp, tụ lại. Đầy đủ. Phó 

thác, gửi gắm. Phụ thuộc vào. Gần gũi, hƣớng về. Chắp vá. Rót 

vào. Chú ý. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B3%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B5%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B5%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%81%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%81%8C
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Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-燭 Chúc  : đuốc, nến. Soi. 

2-屬 Chúc : liền, nối. Tục dùng nhƣ chữ chúc 囑. Ðầy đủ. Một âm là 

Thuộc : thuộc về một dòng. Một âm khác nữa là Chú : rót ra. 

3-囑 Chúc  : dặn bảo, dặn dò, gửi gấm. 

4-灟 Chúc : cái dáng không có hình dạng gì. Dáng cung kính. 

5-矚 Chúc : ngắm, nhìn kỹ. Nhìn chăm chú. 

6-蠾 Chúc : con nhện. 

7-钃 Chúc : trừ cho hết. 

 

Dị âm : 

 

-屬 Thuộc : thuộc về. Vừa mới. Bọn, loại. 

 

Từ    ghép : 

 

-屬目 Chúc mục : chú mắt nhìn, chú thị. 

-屬望 Chúc vọng : trông chờ, kỳ vọng. 

- 屬意 Chúc ý : chú ý. 

-屬厭 Chúc yếm :  thỏa thích lòng muốn. 

 

-蠾瑜 Chúc du : tên riêng của con nhện. 
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-蠾蝓 Chúc du : một loại nhện. 

 

-囑付 Chúc phó : gửi gắm.   

-囑使 Chúc sử  : dặn bảo, sai khiến làm việc gì. 

-囑託 Chúc thác : gửi gắm. Dặn lại. Cùng nghĩa nhƣ Chúc Phó. 

-囑書 Chúc thư  : tờ giấy ghi lời dặn dò của ngƣời sắp chết. 

 

-屬目 Chú mục : chú ý nhìn, để mắt vào. 

-屬厭 Chú yếm : no bụng, thỏa thích ý muốn. 

 

-屬意 Chúc ý : chú ý. 

 

-燭照 Chúc chiếu : soi tỏ nhƣ đuốc. 

 

-灟灟 Chúc chúc : vô hình. 

 

-囑付 Chúc phó : phó thác, gửi gắm, dặn dò. 

-囑使 Chúc sử : dặn bảo, sai khiến làm việc. 

-囑託 Chúc thác : phó thác, gửi gấm, dặn lại. 

-囑書 Chúc thư : giấy ghi lời dặn dò của ngƣời quá vãng. 

 

-屬地 Thuộc địa : quốc gia hay vùng đất bị ngoại bang thống trị. 

-屬下 Thuộc hạ : tay chân, ngƣời để sai khiến, ngƣời dƣới quyền. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A0%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A0%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%AC
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-屬吏 Thuộc lại : ngƣời làm việc dƣới quyến. 

-屬僚 Thuộc liêu : các quan dƣới quyền, thuộc cấp, thuộc lại. 

-屬國 Thuộc quốc : một nƣớc bị phụ thuộc vào nƣớc khác, phải tuân 

theo mệnh lệnh của nƣớc ấy. Nƣớc chƣ hầu, nƣớc phụ thuộc vào nƣớc 

khác, bị nƣớc khác thống trị. 

-屬性 Thuộc tính : tính chất. 

-屬隨 Thuộc tùy : viên chức cấp dƣới tháp tùng cấp trên. 

-屬文 Thuộc văn :  chắp nối văn tự. 

-屬員 Thuộc viên : cấp dƣới quyền. 

 

-秉燭 Bỉnh chúc : cầm đuốc. 

-轉燭 Chuyển chúc : đổi cây đuốc. Chỉ việc đời thay đổi mau chóng. 

-花燭 Hoa chúc : loại nến đặc biệt thắp trong đêm tân hôn. 

-蠟燭 Lạp chúc : cây nến. 

-廟燭 Miếu chúc : ngƣời giữ việc nhang khói tại nơi thờ cúng thần 

thánh. 

-玉燭 Ngọc chúc : bốn mùa hòa bình. 

-風燭 Phong chúc : cây nến trƣớc gió, ám chỉ sự không vững bền, có 

thể thay đổi bất cứ lúc nào. 

 

-遺囑 Di chúc : lời dặn dò của ngƣời quá vãng. 

-叮囑 Đinh chúc : dặn đi dặn lại. 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%89
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-下屬 Hạ chú : cấp dƣới, thuộc cấp. 

-僚屬 Liêu thuộc :  kẻ làm việc cùng một tòa. 

-若屬 Nhược thuộc :  lũ ấy. 

-附屬 Phụ chúc :   phụ thuộc vào khoa nào. 

 

-北屬 Bắc thuộc : dƣới quyền thống trị bởi phƣơng Bắc, chỉ thời kỳ 

nƣớc ta bị lệ thuộc nƣớc Tầu. 

-部屬 Bộ thuộc : kẻ dƣới quyền. 

-支屬 Chi thuộc : thân thuộc. Chỉ chung bà con họ hàng. 

-掾屬 Duyện thuộc : viên chức dƣới quyền. 

-家屬 Gia thuộc : ngƣời trong nhà, thƣờng chỉ mọi ngƣời ngoại trừ gia 

trƣởng. 

-金屬 Kim thuộc : chỉ chung các chất kim loại. 

-隸屬 Lệ thuộc : chịu sự sai khiến của ngƣời khác, phải dựa vào ngƣời 

khác. 

-僚屬 Liêu thuộc : quan lại, nhân viên ở dƣới quyền. 

-內屬 Nội thuộc : quy phục triều đình làm thuộc quốc. 

-藩屬 Phiên thuộc : vùng đất gần biên cƣơng, làm phên dậu che chắn 

cho triều đình. 

-附屬 Phụ thuộc : dựa và ở dƣới quyền một nƣớc khác. Phần thêm vào 

phần chính yếu.  

-官屬 Quan thuộc : những ngƣời làm việc cho triều đình. 

-眷屬 Quyến thuộc : bà con họ hàng. 
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-親屬 Thân thuộc :  kẻ thân thuộc. 

-族屬 Tộc thuộc : chỉ chung ngƣời trong họ hàng. 

-司屬 Ty thuộc : viên chức làm việc trong các Ty. 

-依屬 Y thuộc : phụ thuộc vào. 

 

 

主 CHỦ  : ngƣời đứng đầu một nƣớc : vua, vua coi sóc tất cả 

việc nƣớc nên gọi là chủ 主. Ngƣời chủ, ngƣời gia trƣởng, kẻ 

giữ quyền nhất nhà gọi là chủ 主. Ngƣời có quyền về sự gì. Kẻ 

có quyền có của ấy cũng gọi là chủ. Ý chuyên chủ về cái gì cũng 

gọi là chủ. Ngƣời ở cấp dƣới gọi ngƣời bề trên. Chủ là một tiếng 

phân biệt mình với ngƣời trong khi giao tế. Tiếng đối xứng với 

ngƣời nô bộc. Cũng đọc là chúa. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-麈 Chủ : một giống thú thuộc về giống nai, đầu giống nhƣ con hƣơu 

mà to, đuôi tựa lừa, lƣng tựa lạc đà; đuôi nó phẩy sạch bụi, nên ngày xƣa 

thƣờng dùng làm cái phất trần. 

 

Biến âm : 

 

-注 Chú : rót, nƣớc chảy rót vào một chỗ gọi là chú, đổ vào. Chuyên 

chú , chỗ ý nhắm vào. Tập chung vào. Phụ thuộc vào. Chú thích giải 

nghĩa sách vở. Ghi chép. Ném vào, một loại chơi bạc thời cổ. Một âm 

khác là Trú : mỏ con chim, dùng nghĩa nhƣ chữ Chu咮. 
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-疰 Chú  : trẻ con. Bệnh, mùa hè nóng nực ngƣời mệt mỏi ăn không 

ngon nhƣ có bệnh. Tên một bệnh truyền nhiễm mạn tính. 

-蛀 Chú : con mọt gỗ. Vật gì bị sâu mọt cắn cũng gọi là chú. 

-註 Chú : giải thích cho rõ nghĩa, ghi chép để giảng giải nghĩa chữ, 

nghĩa câu trong sách, dùng nhƣ nghĩa chữ Chú注. 

 

Từ   ghép : 

 

-主簿 Chủ bạ : trông coi, nắm giữ sổ sách. Tên một chức quan thời 

trƣớc, trông coi sổ sách một địa phƣơng. 

-主辦 Chủ bạn :phụ trách công việc. Cũng đọc là Chủ biện 

-主編 Chủ biên : trông coi nắm giữ nội dung một cuốn sách hay một tờ 

báo. 

-主僕 Chủ bộc : chủ nhà và ngƣời làm công. 

-主筆 Chủ bút  : cây bút cốt yếu, chỉ ngƣời trông coi việc viết của tờ 

báo. 

-主榦 Chủ cán : cốt yếu. Ngày nay còn chỉ ngƣời đứng ra lo việc gì. 

-主稿 Chủ cảo : bản văn chính. 

-主支 Chủ chi :  ngƣời đứng đầu trong việc chi tiêu. 

-主戰 Chủ chiến : có chủ trƣơng dùng chiến tranh, có ý định theo đuổi 

việc chiến tranh, dùng chiến tranh để giải quyết mọi việc. 

-主顧 Chủ cố : ngƣời khách hàng. Tiếng tâng bốc mà ngƣời bán hàng 

dùng để gọi khách hàng của mình. 

-主公 Chủ công : tiếng bề tôi gọi vua. Ta đọc trại ra là Chúa công. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%BB
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-主名 Chủ danh : tên chánh yếu, tức kẻ thủ phạm. 

-主导 Chủ đạo : chủ yếu. 

-主題 Chủ đề : đề mục chính, dầu đề. 

-主的 Chủ đích : điều cốt yếu nhắm tới. 

-主動 Chủ động : tự mình làm, không bị sai khiến, thúc đẩy. 

-主角 Chủ giác : ngƣời lãnh đạo, ngƣời cầm đầu. 

-主頁 Chủ hiệt : trang nhà, trang chủ, trang đầu. Homepage. 

-主和 Chủ hòa : muốn dùng đƣờng lối êm đềm để giải quyết sự việc, 

không thích hơn thua. 

-主婚 Chủ hôn : đứng ra lo việc cƣới gả cho ngƣời khác. Ngƣời đứng 

làm chủ trong cuộc hôn nhân. 

-主客 Chủ khách : ngƣời chủ nhà và ngƣời khách tới thăm nhà. 

-主考 Chủ khảo : ngƣời đứng đầu hội đồng chấm thi. 

-主器 Chủ khí  : ngƣời trông coi về đồ thờ, tức ngƣời con trai trƣởng. 

-主見 Chủ kiến : ý kiến riêng, ý kiến của mình. 

-主力 Chủ lực : sức mạnh chính yếu. 

-主力軍 Chủ lực quân : lực lƣợng nòng cốt của quân đội. 

-主母 Chủ mẫu : tiếng ngƣời làm gọi bà chủ nhà. 

-主謀 Chủ mưu : ngƣời đứng ra sắp đặt, tính toán làm chuyện gì đó. 

-主腦 Chủ não : ngƣời hoặc sự vật quan trọng nhất, có tính cách quyết 

định. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%BB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B8%BB
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-主我 Chủ ngã  : thiên về cái tôi, chỉ biết có mình. 

-主義 Chủ nghĩa  : cái lẽ phải, cái tƣ tƣởng, học thuyết mà mình cho là 

phải và đi theo. Chủ trƣơng cơ bản đối với sự vật hoặc nguyên lý, tức là 

một hình thái quan niệm và tín ngƣỡng đã trở thành một tƣ trào hoặc học 

thuyết.  Tỷ dụ : tƣ bản chủ nghĩa, tam dân chủ nghĩa, cộng sản chủ 

nghĩa. 

-主語 Chủ ngữ : tiếng trong câu giữ vai trò làm hành động. Giống nhƣ 

chữ Chủ từ. 

-主人 Chủ nhân : ngƣời đứng đầu, Ngƣời sở hữu. Cũng gọi là Chủ 

nhân ông. 

-主日 Chủ nhật : ngày của Chúa, ngày cuối cùng của tuần lễ. 

-主任 Chủ nhiệm : đứng đầu nhận lãnh công việc gì. Ngƣời đứng đầu 

tờ báo, chịu trách nhiệm về tờ báo. 

-主犯 Chủ phạm : ngƣời phạm tội chính. Đồng nghĩa với từ Thủ phạm. 

-主父 Chủ phụ : tiếng ngƣời làm công gọi ông chủ nhà. 

-主婦 Chủ phụ ngƣời đàn bà làm chủ trong nhà, chỉ ngƣời vợ chính 

thức. 

-主觀 Chủ quan : nhìn sự việc theo ý riêng của mình. 

-主管 Chủ quản  : ngƣời đứng đầu coi sóc công việc. 

-主權 Chủ quyền : cái quyền đƣợc có vật gì, mà ngƣời khác phải tôn 

trọng. Tỷ dụ Tác quyền. 

-主帥 Chủ súy : ngƣời đứng đầu, thống lãnh quân đội. Tiếng ngƣời lính 

gọi ông tƣớng của mình. Cũng nhƣ Chủ tƣớng. 

-主使 Chủ sử  : đứng đầu mà sai khiến ngƣời khác. 
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-主事 Chủ sự  : đứng đầu, trông coi một công việc gì. Tên một chức vụ 

hành chánh ngày nay,trông coi công việc của một phòng. 

-主祭 Chủ tế : chủ trì tế tự. Ngƣời chủ trì việc tế tự. 

-主宰 Chủ tể : ngƣời đứng đầu trông coi tất cả mọi việc. Ngƣời có 

quyền lực vô biên thống trị hết thảy. 

-主幣 Chủ tệ : tiền trong một quốc gia dùng làm đơn vị cơ bản để quy 

định giá trị hàng hóa tín dụng. 

-主體 Chủ thể : địa vị thống trị của vua chúa. Bộ phận chủ yếu trong sự 

vật. 

-主席 Chủ tịch : ngƣời ngồi đầu chiếu, đầu tiệc, chỉ ngƣời đứng đầu, 

ngồi ở chỗ chính của các cuộc hội họp, của một tổ chức. 

-主坐 Chủ tọa : cùng nghĩa với chữ Chủ tịch. 

-主體 Chủ thể : vật tự làm chủ đƣợc mình. Tỷ dụ học sinh là Chủ thể 

của trƣờng học. 

-主上 Chủ thượng : dùng nhƣ chữ Chủ công, thƣờng kêu bằng Chúa 

thượng. 

-主持 Chủ trì : đứng đầu, nắm giữ công việc. 

-主張 Chủ trương : điều mình giữ vững và theo đuổi. Giữ vững và theo 

đuổi đƣờng lối riêng của mình. 

-主將 Chủ tướng : ngƣời cầm đầu quân. 

-主辭 Chủ từ : tiếng chính yếu trong một câu, quy tụ hành động trong 

câu văn. Cũng nhƣ Chủ từ ở trên. Sujet. Subject. 

-主倡 Chủ xướng : ngƣời đứng đầu xƣớng xuất lên một việc gì đó. 

-主意 Chủ ý : ý chuyên chú về một cái gì. Có ý định sẵn. Ý riêng. 
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-主要 Chủ yếu : quan trọng nhất. Điều quan trọng hàng đầu. 

 

-麈尾 Chủ vĩ : cái phất trần. 

 

-暗主 Ám chủ : ông vua ngu tối. 

-印象主義 Ấn tượng chủ nghĩa : chủ trƣơng nghệ thuật, đặc biệt là về 

hội họa, không dùng thái độ khách quan để miêu tả sự vật, mà lấy cảm 

nhận trực tiếp của cá nhân làm chủ thể sáng tạo (tiếng Pháp: 

Impressionnisme). 

-霸主 Bá chủ : là ngƣời đứng đầu các nƣớc chƣ hầu. Đứng đầu, có thế 

lực nhất. 

-拜金主義 Bái kim chủ nghĩa : chủ nghĩa lấy sự sùng bái kim tiền làm 

trung tâm hành động. 

-保主 Bảo chủ : ngƣời đứng ra lãnh trách nhiệm, ngƣời bảo lãnh. 

-個人主義 Cá nhân chủ nghĩa : chủ trƣơng lấy cá nhân làm trung 

tâm, chỉ tôn trọng tự do cá nhân hay quyền lợi của cá nhân. Cái chủ 

trƣơng cho rằng chỉ biết tới lợi ích riêng mình là phải, là đúng ( 

individualism ). 

-僱主 Cố chủ : ngƣời bỏ tiền mƣớn ngƣời làm việc cho mình. 

-公主 Công chủ (chúa): con gái của thiên tử hoặc quốc vƣơng. 

-舉主 Cử chủ : ngƣời thi đậu. Ngƣời đƣợc lựa chọn, hoặc đƣợc tiến dẫn 

ra làm quan. 

-名花有主 Danh hoa hữu chủ : “Danh hoa” 名花 ngày xƣa chỉ ngƣời 

con gái đẹp. Ngày nay “danh hoa hữu chủ” 名花有主 thƣờng tỉ dụ ngƣời 

con gái đã thuộc về một ngƣời nào rồi. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
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-民主 Dân chủ : chủ tể của dân, ngày xƣa chỉ thiên tử, tức là vua. Thể 

chế chính trị trong đó chủ quyền quốc gia thuộc về nhân dân cả nƣớc, 

nhân dân có quyền bầu lên những ngƣời đại biểu trong chính quyền, 

chính quyền lấy ý dân làm chuẩn tắc. Hợp với nguyên tắc dân chủ, 

không chủ quan độc đoán. Ngƣời trong nƣớc tự trách nhiệm về mọi việc 

trong nƣớc, tức chủ quyền quốc gia thuộc về toàn dân. 

-地主 Địa chủ : ngƣời cƣ trú trên khu đất (bổn địa).  Ngƣời có quyền sở 

hữu đất đai, ruộng vƣờn (có thể cho ngƣời khác thuê để canh tác hoặc sử 

dụng). Cũng gọi là “điền chủ” 田主. Ngƣời có quyền sở hữu đấ

ạn có ruộng. 

-店主 Điếm chủ : chủ tiệm, chủ quán, chủ hàng. 

-田主 Điền chủ : ngƣời có ruộng. 

-隊主 Đội chủ : ngƣời đứng đầu một nhóm ngƣời. 

-家主 Gia chủ : xƣng vị đối với khanh đại phu (thời Xuân Thu). Chủ 

nhà, chủ nhân. Ngƣời đứng đầu trong nhà. 

-教主 Giáo chủ : ngƣời tạo lập một tôn giáo. Sau chỉ ngƣời đứng đầu 

một tôn giáo. 

-後主 Hậu chủ : vị vua sau, vua sẽ nối nghiệp. 

-孝主 Hiếu chủ : ngƣời đang có tang cha mẹ. 

-戶主 Hộ chủ : chủ nhà. 

-克己主義 Khắc kỷ chủ nghĩa : một phái luân lí học ở Hi Lạp xƣa, 

chủ trƣơng đè nén tình dục, cự tuyệt khoái lạc, coi sự khắc chế chính 

mình là biểu hiện tối cao của đạo (tiếng Pháp: stoïcisme). 

-苦主 Khổ chủ : ngƣời chịu đựng tai nạn. 

-買主 Mãi chủ : ngƣời mua, khách hàng. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%B0
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-盟主 Minh chủ : vị thủ lãnh. Ngƣời thủ lãnh trong một lien minh. 

-木主 Mộc chủ : tấm gỗ nhỏ viết tên tuổi ngƣời chết, để thờ trên bàn 

thờ, còn gọi là Thần chủ. 

-謀主 Mưu chủ : ngƣời đứng ra tính toán sắp đặt sự việc. 

-拿主意 Nã chủ ý : xác định phƣơng pháp hoặc đƣờng lối để lo liệu 

hoặc giải quyết vấn đề. 

-業主 Nghiệp chủ : ngƣời đứng đầu một công việc kinh doanh lớn lao. 

Ngƣời nắm giữ một tài sản to lớn. 

-攝主 Nhiếp chủ : thay thế vua còn nhỏ mà lo việc nƣớc. 

-女主 Nữ chủ : vị vua đàn bà. Ta thƣờng đọc trại ra là Nữ Chúa. 

-窩主 Oa chủ : ngƣời chứa chấp kẻ gian. Kẻ cất giấu đồ vật bất hợp 

pháp. 

-法主 Pháp chủ : ông thầy cúng, trị đƣợc tà ma. Ta cũng gọi là thầy 

pháp, tức ông thầy cúng có phép thuật. 

-房主 Phòng chủ : ngƣời cho thuê nhà. Chủ nhà cho thuê. 

-君主 Quân chủ : ngƣời nắm quyền tối cao, vua chúa. Nguyên thủ một 

quốc gia theo chế độ vua chúa. 

-郡主 Quận chủ : danh hiệu chỉ con gái của các bậc Vƣơng, họ hàng 

với vua. Ta thƣờng đọc Quận chúa.  

-國主 Quốc chủ : ngƣời đứng đầu một nƣớc, chỉ ông vua. 

-所有主 Sở hữu chủ : ngƣời làm chủ của cải của mình. 

-畜主 Súc chủ : ngƣời nuôi súc vật trong nhà. 
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-事主 Sự chủ : hầu hạ, phục dịch nhà vua.  Ngƣời đứng đầu chủ trì sự 

vụ. Ngƣời đứng đầu trong một việc, ngƣời có liên hệ tới một việc. Cũng 

nhƣ: Đƣơng sự. 

-財主 Tài chủ : ngƣời có của cải tiền bạc. 

-喪主 Tang chủ : ngƣời đứng ra lo việc ma chay. 

-早霞主雨, 晚霞主晴 Tảo hà chủ vũ, vãn hà chủ tình : mống vàng 

thì nắng, mống trắng thì mƣa. 

-賓主 Tân chủ : chủ và khách. Ngƣời khách tới nhà và ngƣời chủ nhà. 

-祭主 Tế chủ : ngƣời đứng đầu việc cúng vái. 

-貸主 Thải chủ : ngƣời cho vay nợ. Chủ nợ. 

-神主 Thần chủ : bài vị viết tên ngƣời chết để thờ cúng. 

- 失主 Thất chủ :  ngƣời bị mất tiền của, đồ vật. 

-施主 Thí chủ : tiếng nhà Phật chỉ ngƣời đem của cải hay thức ăn cúng 

dƣờng cho các vị sƣ hay cho nhà chùa. 

-先主 Tiên chủ : vua lập quốc, vua đời trƣớc. 

-信主 Tín chủ : ngƣời có lòng tin trong việc cúng lễ. 

-做主 Tố chủ : phân xử, phán đoán, quyết định. 

-債主 Trái chủ : ngƣời cho vay nợ. Chủ nợ. 

-齋主 Trai chủ : ngƣời đứng ra lập lễ cúng chay. 

-自主 Tự chủ : mình tự sai khiến đƣợc mình, không để bị ảnh hƣởng 

bởi bên ngoài  hay ngƣời ngoài. 

-物主 Vật chủ : ngƣời có quyền sở hữu về đồ đạc. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%97%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%97%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%99%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%99%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%B1
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-物歸原主 Vật quy nguyên chủ : vật trả về chủ cũ. 

-無主 Vô chủ : không có ngƣời đứng đầu.  Không thuộc về ai. 

-廠主 Xưởng chủ : chủ cơ xƣởng, chủ nhà máy. 

 

-救主 Cứu chúa : ngƣời cứu tinh, ngƣời cứu thoát. 

-救世主 Cứu thế Chúa : Chúa cứu thế. Tiếng của tín đồ Cơ đốc giáo 

tôn xƣng Đức Chúa Jesus. 

-聖主 Thánh Chúa : tiếng tôn xƣng nhà vua. 

-天主 Thiên Chúa : Đức Chúa Trời. Cũng đọc là Thiên Chủ. 

 

-民主 Dân chủ : chủ tể của dân, ngày xƣa chỉ vua. Ngày nay dân chủ là 

thể chế chính trị trong đó chủ quyền quốc gia thuộc về nhândân cả nƣớc, 

nhân dân có quyền bầu lên những ngƣời đại biểu trong chính quyền, 

chính quyền lấy ý dân làm chuẩn tắc. 

-地主 Địa chủ : chủ đất, ngƣời có quyền sở hữu đất đai, ruộng vƣờn,, 

và có thể cho ngƣời khác thuê để trồng trọt. 

-店主 Điếm chủ : chủ tiệm, chủ quán. 

-田主 Điền chủ : chủ ruộng. 

-家主 Gia chủ : xƣng vị đối với khanh đại phu (thời Xuân Thu). Chủ 

nhà, chủ nhân. 

-教主 Giáo chủ : ngƣời tạo lập một tôn giáo; là ngƣời đứng đầu một tôn 

giáo. 

-後主 Hậu chủ : vua nối nghiệp. 

-孝主 Hiếu chủ : ngƣời đang mang tang cha mẹ. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%89%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%89%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8E%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8E%9F
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-戶主 Hộ chủ : chủ nhà. 

-苦主 Khổ chủ : ngƣời bị hại. 

-買主 Mãi chủ : ngƣời mua, khách hàng. 

-盟主 Minh chủ : thủ lãnh đồng minh. 

-木主 Mộc chủ : bài vị bằng gỗ ghi tên tuổi ngƣời chết để thờ trên bàn 

thờ. 

-謀主 Mưu chủ : ngƣời đứng ra tính toán sắp đặt sự việc. 

-業主 Nghiệp chủ : ngƣời đứng đầu một cơ sở kinh doanh. Ngƣời nắm 

giữ một sản nghiệp to lớn. 

-攝主 Nhiếp chủ : thay thế vua mà lo việc nƣớc. 

-女主 Nữ chủ : vị vua đàn bà. Nữ chúa. 

-窩主 Oa chủ : ngƣời chứa chấp kẻ gian. Ngƣời cất giấu đồ vật bất hợp 

pháp (đồ ăn cắp, ăn trộm). 

-法主 Pháp chủ : ông thầy pháp, thầy cúng. 

-房主 Phòng chủ : ngƣời cho thuê nhà. Chủ nhà cho thuê. 

-君主 Quân chủ : ông vua, nguyên thủ một quốc gia theo chế độ vua 

chúa. 

-郡主 Quận chủ : con gái của các vị vƣơng, có họ hang với nhà vua. 

Quận chúa. 

-國主 Quốc chủ : ngƣời đứng đầu một quốc gia. Chỉ vua. 

-畜主 Súc chủ : ngƣời nuôi súc vật trong nhà. 

-事主 Sự chủ : hầu hạ, phục dịch nhà vua. Ngƣời đứng đầu chủ trì sự 

vụ. Ngƣời bị hại trong vụ kiện hình sự. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%8B%A6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%8B%A6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9C%A8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9C%A8


614 

 

-財主 Tài chủ : ngƣời có của cải tiền bạc. 

-喪主 Tang chủ : ngƣời đứng ra lo việc tang. 

-賓主 Tân chủ : kháchvà chủ nhà 

-祭主 Tế chủ : ngƣời đứng đầu việc cúng bái của một buổi lễ. 

-貸主 Thải chủ : ngƣời cho vay nợ, chủ nợ. 

-神主 Thần chủ : bài vị viết tên ngƣời chết để thờ. 

-失主 Thất chủ : ngƣời bị mất (tiền của, đồ vật). 

-施主 Thí chủ : tiếng nhà Phật chỉ ngƣời dâng của cải hay vật thực cho 

chùa hay tăng, ni. 

-先主 Tiên chủ : vua đời trƣớc. Vua khai quốc. 

-信主 Tín chủ : ngƣời có lòng tin vào tôn giáo hay trong việc thờ cúng. 

-做主 Tố chủ : phân xử, phán đoán, quyết định. 

-齋主 Trai chủ : ngƣời đứng ra lo làm lễ chay để cúng. 

-債主 Trái chủ : chủ nợ, ngƣời cho vay nợ. 

-自主 Tự chủ : tự mình làm chủ đƣợc mình, không để bị ảnh hƣởng 

ngoại vật. 

-物主 Vật chủ : chủ món đồ. 

-無主 Vô chủ : không có ngƣời đứng đầu. Không thuộc về ngƣời nào. 

-廠主 Xưởng chủ : chủ nhà máy, chủ cơ xƣởng. 

 

終 Chung : chấm dứt, cuối cùng, kết thúc. Chết. Cả, suốt, trọn. 

Hoàn thành. Nguyên một nămĐất vuộng nghìn dậm. Họ Chung. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A5%9E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%A5%9E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%B1
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A4%B1
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%82%B5
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%82%B5
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Đồng âm khác nghĩa :  

 

1-螽 Chung : một loài sâu, một loài gọi là phụ chung阜螽, một loài gọi 

là thảo chung 草螽. 

2-蔠 Chung : tên một loại cây leo, xem chữ Chung quỳ ở dƣới. 

3-柊 Chung : tên một loại cây, giống cây chuối. 

4-鼨 Chung : loài chuột long vằn. 

 

Từ ghép : 

 

-終制 Chung chế : lễ để tang ba năm sau khi cha mẹ qua đời.  Ngƣời 

khi còn sống dặn dò lại về thể thức tang lễ của mình mong muốn sau này 

lúc chết đi. Hết thời kì để tang. Mãn tang. 

-終古 Chung cổ :  lâu dài, trƣờng cửu.  Mãi mãi, vĩnh hằng. Thời xƣa, 

từ xƣa tới nay. Thƣờng thƣờng . Suốt từ xƣa đến nay.  Họ kép Chung 

Cổ. 

-終局 Chung cục : kết cục. Sau cùng, rốt cuộc. 

-終究 Chung cứu : xét đến cho cùng. 

-終夜 Chung dạ : suốt đêm. 

-終養 Chung dưỡng : nuôi nấng suốt đời cho tới chết. Chỉ con cái nuôi 

nấ . 

-終點 Chung điểm : chỗ cuối cùng, nơi kết thúc một đoạn hành trình. 

-終結 Chung kết : kết thúc. Chỗ chấm dứt. Chỗ cuối cùng. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%98%9C
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%98%9C
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%8D%89
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%8D%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B5%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B5%82
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-終刧 Chung kiếp : trọn đời. 

-終日 Chung nhật : suốt ngày, cả ngày. Hồi lâu. 

-終年 Chung niên : suốt năm, cả năm. Hết năm. Trong năm. Đƣợc hết 

tuổi thọ. Số tuổi của ngƣời đã qua đời. 

-終歸 Chung quy : kết cục, sau cùng, sau rốt. Tên một con thú thần 

theo truyền thuyết. 

-終審 Chung thẩm : xét sử lần chót, sau đó không xét lại nữa. Chỉ sự 

kiện tụng tại tòa án. 

-終身 Chung thân : suốt đời, một đời. Trải qua một đời. 

-終世 Chung thế : suốt đời, một đời. Cùng nghĩa nhƣ Chung thân. 

-終始 Chung thủy : kết cục và mở đầu. Đi đủ một vòng rồi trở về chỗ 

bắt đầu. Chỉ lòng dạ không thay đổi, trƣớc sau nhƣ nhất. 

 

-螽斯 Chung tư : con giọt sành,con dế chọi, con châu chấu voi. 

 

-惡終 Ác chung : chết vì tai họa bất kì. Chết vì tai hoạ, không phải cái 

chết bình thƣờng vì tuổi già. Chết bất đắc kỳ tử. 

-告終 Cáo chung : cho biết là đã xong việc.  Chết, mạng sống kết thúc. 

Cho biết là đã chấm dứt. 

-臨終 Lâm chung : tới lúc cuối cùng, ý nói sắp lìa đời. 

-令終 Lệnh chung : chết già, tức là sự chết tốt đẹp. Cái chết tố , tức 

chết vì tuổi già. 

-命終 Mệnh chung : sinh mệnh chấm dứt, tức là chết. Chấm dứt cuộc 

đời. 
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-一終 Nhất chung :  một khúc nhạc. 

-年終 Niên chung : cuối năm. Năm hết. 

-夀終 Thọ chung : chết ở tuổi già, chết lành. Đƣợc hết tuổi trời. 

-始終 Thủy chung : một đời, cả đời, bình sinh. Mở đầu và chấm dứt, 

khai thủy và kết cục. Từ đầu tới cuối, ý nói trƣớc sao sau vậy, lòmg dạ 

không thay đổi. 

-最終 Tối chung : cuối cùng, sau cùng. 

-送終 Tống chung : đƣa đám ma. 

 

 

 

伀 Chung : xúc động, hoảng sợ, khiếp sợ. 

 

Đồng âm khác nghĩa :  

 

1-妐 Chung : anh chồng, cha chồng. 

2-彸 Chung :  

3-忪 Chung : hoảng sợ, kinh khủng. 

 

Từ ghép : 

 

-佂伀 Chinh chung :lo sợ gấp gáp. 

 

-惺忪 Tinh chung : tỉnh táo, tỉnh ngủ. Ríu rít (âm thanh nhẹ nhàng, vui 

tai). 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
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鍾 Chung : cái chén uống rƣợu, tụ hợp lại. Đúc kết lại. Cái 

chuông. Một thứ để đong ngày xƣa, sáu hộc bốn đấu gọi là một 

chung. Họ Chung. 

 

Đồng âm khác nghĩa :  

 

1-蝩 Chung : con trâu trấu, con cào cào. Một âm khác là Trùng : con 

tằm đẻ muộn. 

 

 

Từ ghép :  

 

-鍾愛 Chung ái : Yêu quý, thƣơng yêu đặc biệt. Lòng yêu bền vững ( 

nhƣ đƣợc đúc kết lại ). 

-鍾帶 Chung đái : cái đai chuông. 

-鍾靈毓秀 Chung linh dục tú :  chỗ khí linh tú tụ vào cả đấy. 

-鍾乳 Chung nhũ : cái núm chuông, cái vú chuông. 

-鍾情 Chung tình : cảm tình ái mộ (nhƣ chén rƣợu) dốc hết cho một 

ngƣời hoặc một sự vật. Lòng yêu trai gái bền vững, không thay đổi ( nhƣ 

đƣợc đúc lại ). 

-鍾意 Chung ý : vừa ý, mãn ý, thích ý. 

 

-老態龍鍾 Lão thái long chung : hình dung già cả suy yếu chậm chạp. 

-鬧鍾 Náo chung : đồng hồ có chuông báo thức. 

-一見鍾情 Nhất kiến chung tình : vừa mới gặp đã dốc lòng thƣơng 

yêu. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%8D%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%8D%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AF%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AF%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%8D%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%8D%BE
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-萬鍾 Vạn chung :  ý nói bổng lộc hậu. 

 

 

偅 CHỦNG : vẻ năng nề, cục mịch. Ngu dốt. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-種 Chủng : giống thóc; hạt giống. Giống, loài, thứ loại. Chủng loại. 

Đảm lƣợc, khí cốt. 

2-踵 Chủng  : gót chân. Đến. Nối gót, nối theo. Đi theo. Đuổi theo. Đi 

qua đi lại. 

3-歱 Chủng  : gót chân, đến nơi, nối gót nhau đi. Cũng nhƣ chữ Chủng 

踵. 

4-瘇 Chủng : bệnh sƣng phù chân lên. 

 

Biến  âm : 

 

-鍾 Chung : Cái chén, cái cốc uống rƣợu. Họp, un đúc. Đơn vị đo lƣờng 

cổ, đựng đƣợc 6 hộc 4 đấu. Cái chuông, dùng nhƣ nghĩa chữ Chung鐘. 

Tụ tập lại. Họ ngƣời :Chung. 

-種 Chúng : trồng, gieo. Rải ra, gieo ra. 

-湩 Chúng : Nƣớc sữa. Nƣớc cốt sữa. Thùng thùng, tiếng trống đánh. 

Cũng đọc là Đống. 

 

Dị  âm : 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%AC
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-動 Động : động đậy, cử động, hoạt động; bất cứ vật gì, không bàn là tự 

sức mình, hay do sức khác mà chuyển sang chỗ khác đều là động.  

 

 

Từ   ghép : 

 

-種播 Chủng bá : rắc hạt giống. Gieo rắc ra. 

-種種 Chủng chủng : tóc ngắn. Mọi thứ, các thứ. Các loài tóc ngắn tun 

hủn. Thuần hậu, chất phác. 

-種痘 Chủng đậu : cấy giống bệnh đậu vào ngƣời để phòng bệnh. Tức 

trồng trái, chủng ngừa bệnh. 

-種德 Chủng đức : tích chứa đức. 

-種核 Chủng hạch : hạt giống. Còn gọi là Chủng tử. 

-種類 Chủng loại : loài giống. Giống loài. 

-種瓜得瓜 Chủng qua đắc qua : trồng dƣa thì đƣợc dƣa, ý nói làm 

lành thì gập lành làm dữ thì gặp dữ. Củng nói chủng qua đắc qua chủng 

đậu đắc đậu. 

-種植 Chủng thực : gieo trồng. 

-種族 Chủng tộc : giống ngƣời, giống nòi. 

-種子 Chủng tử : hạt giống, giống. 

 

-鍾愛 Chung ái : yêu quý, thƣơng yêu. Lòng yêu bền chắc. 

-鍾帶 Chung đái : cái đai chuông. 

-鍾乳 Chung nhũ : cái vù chuông, cái núm chuông. 
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-鍾情 Chung tình : tình yêu trai gái bền vững, không thay đổi. 

-鍾意 Chung ý : vừa ý, thích ý. 

 

 

-踵 門 Chủng môn : đích thân tới nhà ngƣời ta. 

-踵決肘見 Chủng quyết chửu kiến : giầy hở gót chân, áo rách thấy cả 

khủy tay, chỉ sự nghèo nàn rách rƣới. 

-踵謝 Chủng tạ : đích thân tới cảm ơn. 

-踵接 Chủng tiếp : chạm gót, ý nói rất đông ngƣời. Cũng chỉ sự nối 

bƣớc, tiếp theo ngƣời trƣớc. 

-踵武 Chủng vũ : nối gót, tiếp tục công việc của tiền nhân. 

 

-鍾 愛 Chung ái : rất yêu một ngƣời. Chỉ yêu một ngƣời. 

-鍾乳 Chung nhũ : những cái núm trên quả chuông. 

-鍾情 Chung tình : tình son sắt yêu dấu. 

 

-種樹 Chúng thụ : trồng cây. 

 

-踵門 Chủng môn : đích thân tới nhà ngƣời ta. 

-踵謝 Chủng tạ : đích than tới cám ơn. 

-踵接 Chủng tiếp : gót chân nối nhau, kẻ sau nối gót ngƣời trƣớc. 

-踵武 Chủng vũ : nối gót, tiếp tục công việc của tiền nhân. 
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-動兵 Động binh : đem quân đi đánh trận. 

-動機 Động cơ : nguyện vọng hoặc mƣu tính thúc đẩy ngƣời ta làm 

việc gì đó. Đầu mối, quan kiện làm cho sự vật chuyển hóa; cơ hội. 

Nguyên nhân thúc đẩy. Cỗ máy. 

-動搖 Động dao : dao động, lung lay, do dự, không quyết đoán. 

-動容 Động dong : thay đổi sắc mặt, biến sắc. 

-動容 Động dung : cùng nghĩa với từ Động dong ở trên. 

-動彈 Động đạn : hoạt động. 

-動盪 Động đãng : rung động, chấn động. Bồn chồn, băn khoăn. Cũng 

viết là動蕩 Động đãng. 

-動火 Động hỏa : kích thích, ham muốn, động lòng dục. 

-動學 Động học : môn khảo cứu về sự chuyển động của các vật. 

-動向 Động hướng : khuynh hƣớng, xu hƣớng. 

-動氣 Động khí : nổi giận. 

-動經 Động kinh : một loại bệnh, khi lên cơn thì chân tay co giật và sùi 

bọt mép. 

-動亂 Động loạn : náo động, rối loạn. 

-動力 Động lực : sự thúc đẩy, thôi thúc. Ám chỉ sức thúc đẩy làm việc 

hay hành động. Sức vận chuyển của máy móc 

-動脈 Động mạch : mạch máu trong cơ thể dẫn máu sạch từ tim tới các 

phần thân thể. 

-動能 Động năng : 
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-動議 Động nghị : đề nghị, đề xuất. 

-動魄 Động phách : sợ hãi, hết hồn. 

-動產Động sản : của cải có thể đem đi đƣợc nhƣ vàng, bạc, tiền, xe cộ. 

-動作 Động tác :sự cử động chân tay để làm một việc gì. Hành vi cử chỉ. 

-動心 Động tâm : xúc động, rung động trong lòng. 

-動態 Động thái : tình trạng thay đổi của hoạt động hay của tình thế. 

-動土 Động thổ : đụng vào đất, chỉ sự khởi công xây cất. 

-動手 Động thủ : động tay, bắt tay vào làm việc. 

-動靜 Động tĩnh : vận động và giữ yên. Chỉ tình hình, tin tức. 

-動詞 Động từ :tiếng chỉ việc làm hay hành động. Cũng viết là 動辭

Verbe. 

-動物 Động vật : chỉ chung các loài sinh vật. 

-動員 Động viên : tập họp nhân lực, tài lực, vật lực vào việc chinh 

chiến. 
 

-哀動 Ai động : thấy buồn rầu, trƣớc sự việc mà buồn lòng. 

-按兵不動 Án binh bất động : ngừng mọi hoạt động quân sự để quan 

sát tình thế. Không ra tay hành động chờ diễn biến tình thế. 

-波動 Ba động : sóng nƣớc dao động. Chỉ hiện tƣợng vật chất dao 

động, từ một điểm truyền di thành một làn sóng rung động tƣơng đồng. 

-搏動 Bác động : gõ nhịp. 

-擺動 Bài động : đu đƣa, lúc lắc. 



624 

 

-被動 Bị động : không tự ý làm mà hành động theo vì chịu ảnh hƣởng 

của bên ngoài. 

-變動 Biến động : thay đổi mạnh thình lình. 

-感動 Cảm động : xúc động, động lòng. Xúc động khi đứng trƣớc một 

hoàn cảnh không hay. 

-震動 Chấn động : dao động mạnh, rung động. 

-主動 Chủ động : tự mình khởi sự phát động. Tạo dựng tình thế có lợi 

cho mình. 

-轉動 Chuyển động : quay chung quanh một điểm hay một trục. Dời 

chuyển, biến động. Xoay xở, kiếm sống. Phiếm chỉ hành động. 

-鼓動 Cổ động : cổ vũ, kích động. 

-機動 Cơ động : linh động, linh hoạt. 

-舉動 Cử động : cử chỉ, động tác. Giơ chân giơ tay làm cái này cái 

khác, không yên. Chỉ sự vận động tập luyện chân tay. Nhà thể thao gọi 

là Cử động gia. 

-搖動 Dao động : lay động, rung rinh. Lung lay, đƣa qua đƣa lại. 

-移動 Di động : chuyển động, di rời. Dời chỗ hoặc thay đổi phƣơng 

hƣớng. 

-打動 Đả động : đụng chạm tới; nói tới. 

-帶動 Đái động : kéo, lôi, đẩy. 

-電動 Điện động : dùng điện lực để vận chuyển. 

-調動 Điều động : thay đổi, dời chuyển, huy động. 

-帶動 Đới động : lôi, kéo, đẩy. 
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-攪動 Giảo động : khuấy, trộn, nhào, nặn. 

-互動 Hỗ động : tƣơng tác qua lại. 

-可動 Khả động : có thể chuyển động đƣợc, có thể di chuyển. 

-挑動 Khiêu động : khích động, xúi dục. Khêu gợi cho sự việc bùng 

lớn. 

-跳動 Khiêu động : chấn động, dao động. 

-勞動 Lao động : dùng chân tay hay tinh thần để làm việc. 

-靈動 Linh động : chuyển động biến hóa nhẹ nhàng, mau chóng. 

-蕾動 Lôi động : nhƣ tiếng sấm nổ. 

-流動 Lưu động : luôn luôn thay đổi, không ở yên một chỗ. 

-盲動 Manh động : làm bừa không tính toán. 

-盲動 Manh động : bắt đầu lộ ra. 

-挪動 Na động : di động, chuyển động. 

-鬧動 Náo động : làm ồn ào rối loạn. 

-反動 Phản động : phản đối, phản kháng. Hành động chống ngƣợc lại. 

-發動 Phát động : khởi sự làm, mở đầu một công việc. 

-扇動 Phiến động : loam loạn. xúi dục làm loạn. 

-票動 Phiêu động : nhẹ nhàng lâng lâng. Cũng nhƣ chữ 票姚 Phiêu 

diêu hay 嫖姚 Phiêu diêu. 

-浮動 Phù động : trôi nổi , không vững bền. Bấp bênh mong manh 

không định chắc. Nhân viên đƣợc tạm mƣợn ăn lƣơng khoán. 
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-生動 Sinh động : có sự sống, không bất đông. 

-作動 Tác động : cử chỉ động tác. 

-心動 Tâm động : tâm trí lay động vì chuyển động ở bên ngoài. 

-推動 Thôi động : thúc đẩy, thôi thúc, xúc tiến, phát triển. 

-運動 Vận động : hành động. Chỉ hành động nhằm đạt một mục đích 

nào đó. 

-微動 Vi động : đi ra ngoài mà không cho ngƣời khác biết. 

-蠢動 Xuẩn động : làm việc bậy bạ, ngu ngốc. 

-觸動 Xúc động : bị va chạm mạnh thành rung động. Tiếp xúc va chạm 

với sự tình nào đó làm cho trong long bị rung động. 

-衝動 Xung động : lay lắc mạnh, chấn động mạnh. 

 

-播種 Bá chủng : gieo hạt giống. 

-白種 Bạch chủng : giống ngƣời da trắng. 

-保種 Bảo chủng : giữ gìn nòi giống. 

-兵種 Binh chủng : các loại binh lính. 

-各種 Các chủng : mọi loài, mỗi loại. 

-耕種 Canh chủng : cầy ruộng và gieo giống. 

-穀種 Cốc chủng : các loại ngũ cốc. 

-滅種 Diệt chủng : mất hẳn going giống. 

-多種 Đa chủng : nhiều loại, nhiều giống, hỗn tạp. 
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-特種 Đặc chủng : chuyên biệt. 

-黑種 Hắc chủng : giống ngƣời da đen. 

-黃種 Hoàng chủng : giống ngƣời da vàng. 

-人種 Nhân chủng : loài ngƣời. 

-拌種 Phan chủng : gieo hạt giống. 

-品種 Phẩm chủng : loài, giống, loại. 

-癡種 Si chủng : giống going ngu đần. 

-蓄種 Súc chủng : cất chứa hạt giống, để chờ gieo hạt — Chỉ sự giữ gìn 

tài đức để chờ dịp dùng tới. 

-蠶種 Tàm chủng : trứng con tằm để gây giống. 

-雜種 Tạp chủng : going giống pha trộn, không thuần nhất. Tiếng dùng 

để mạ lị, làm nhục ngƣời khác. 

-採種 Thái chủng : lựa chọn hạt giống. 

-物種 Vật chủng : nòi giống mỗi loài. 

 

-舉踵 Cử chủng : nhón gót chân lên. Chỉ sự trông ngóng. 

-曳踵 Duệ chủng : lê gót, đi lệt bệt, đi không nhấc nổi gót chân lên. 

-接踵 Tiếp chủng : nối gót mà đi theo nhau, đi nối đuôi nhau. 

-旋踵 Toàn chủng : xoay gót. Chỉ khoảng thời gian cực ngắn. 

-跂踵 Xí chủng : nhón gót chân lên. Chỉ sự trông ngóng. 

 

-黃種 Hoàng chủng : giống da vàng. 
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-儱偅 Lũng chủng : vẻ nặng nề, cục mịch. Ngu dốt. 

 

-鬧鍾 Náo chung : đồng hồ có chuông báo thức. 

 

-萬鍾 Vạn chung : bổng lộc hậu hĩ. 

 

 

准 CHUẨN  : định đúng, chuẩn mực, nhất định. Cho phép. 

Bằng lòng. Định chắc. Chấp thuận, hứa cho. Quyết định. Căn cứ 

theo. Sửa soạn sẵn. So sánh. Chữ chuẩn 准 tục vẫn dùng nhƣ 

chữ chuẩn 準. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-隼 Chuẩn : một loài chim cắt nhỏ mỏ quặp bay rất mau, dùng đi săn, 

sắc lông y nhƣ con cắt, chỉ khác rằng bụng và ngực trắng phớt và hơi đỏ 

kềnh kệch thôi, có tên là cốt linh 鶻鴒. 

2-榫 Chuẩn  : ngàm, đẽo gỗ cho đúng ngàm, cái ngàm gỗ. Tra ngàm, 

gọt gỗ cho vào ngàm vào mộng. 

3-準 Chuẩn : bằng phẳng, nƣớc bằng phẳng. Thƣớc thăng bằng, cái 

chuẩn. Mẫu mực. Phỏng theo, bắt chƣớc. Đo cho bằng. Thuận cho.. Cái 

mũi. Cái đích ngắm bắn Họ ngƣời. Một cách viết khác của chữ Chuẩn

隼. 

 

Dị Âm : 

 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%B6%BB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%B6%BB
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-隻 Chích  : chiếc, một mình, cô độc; một con chim; số đếm một, lẻ loi; 

cái gì chỉ có một mình đều gọi là chích. 

-準 Chuyết : mũi, mũi cao lớn. 

-瞿 Cù : thấy mà nao lòng, nhìn thấy mà giật mình (ngơ ngác). Nhìn 

nhƣ vọ. Một thứ đồ binh nhƣ cái kích. Chỉ rễ, lá cây mọc ngang ra. Họ 

của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cũng đọc là Củ, Cụ. 

 

Từ   ghép : 

 

-准備 Chuẩn bị : sẵn sàng đầy đủ để làm một việc gì. Cũng viết 

là chuẩn bị 準備. 

-准定 Chuẩn định : quyết định một việc gì. 

-准行 Chuẩn hành : chấp thuận cho làm một việc gì, bằng lòng cho 

làm. 

-准許 Chuẩn hứa : đồng ý, cho phép. 

-准免 Chuẩn miễn : đồng ý tha cho hoặc bỏ đi. 

-准認 Chuẩn nhận : bằng lòng, Bằng lòng nhận cho. 

-准批 Chuẩn phê  : viết vào đơn tỏ ý đồng ý cho. 

-准則 Chuẩn tắc  : cách thức, mẫu mực phải theo đó. 

-准此 Chuẩn thử : căn cứ theo đây. 

-准尉 Chuẩn úy : cấp bậc sỹ quan trong quân đội, dƣới Thiếu úy một 

bậc. 

-准确 Chuẩn xác :chính xác, trúng. 

 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%BA%96
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%BA%96
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%87%86
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%87%86
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-準備 Chuẩn bị  : dự bị đầy đủ sẵng sàng. 

-準頭 Chuẩn đầu : đầu ngàm. 

-準提 Chuẩn đề  : tên một vị Bồ tát, dịch nghĩa chữ Phạn là Thanh tịnh. 

-準的 Chuẩn đích : vật để nhắm bắn. Mức độ để theo. 

-準許 Chuẩn hứa : bằng lòng cho đúng nhƣ lời xin. 

-準人 Chuẩn nhân : vị quan coi việc xử án. 

-準夫 Chuẩn phu  : nghĩa nhƣ chữ Chuẩn nhân ngay trên. 

-準則 Chuẩn tắc : cách thức, quy tắc tiêu chuẩn. 

-準星 Chuẩn tinh : cái đầu ruồi ở đầu nòng súng, nhờ đó mà nhắm bắn. 

-準繩 Chuẩn thằng : mực thƣớc, khuôn mẫu. 

-準確 Chuẩn xác  : chắc đúng, không sai. 

-準依 Chuẩn y  : bằng lòng cho đúng y lời xin.  

 

-隻影 Chích ảnh : bóng chiếc, lẻ bóng, chỉ sự cô đơn. 

-隻立 Chích lập  : một mình, bị cô lập, đứng một mình. 

-隻眼 Chích nhãn  : khác biệt, không giống ai. 

-隻身 Chích thân  : một mình lẻ loi. 

-隻手擎天 Chích thủ kình thiên  : một tay chống trời, chỉ ngƣời ra tay 

cứu nƣớc trong lúc nguy nan. 
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-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). 

-瞿然 Cù nhiên : dáng kinh sợ, kinh hoảng. Vẻ hớn hở, mừng rỡ. 

 

-不准 Bất chuẩn : không cho phép, cấm. 

-核准 Hạch chuẩn : phê chuẩn, thừa nhận. 

-批准 Phê chuẩn : chấp thuận, tán thành, đồng ý. 

-标准 Tiêu chuẩn : mẫu, chuẩn mực. 

-應準 Ưng chuẩn : bằng lòng cho. 

-依準 Y chuẩn : tuân theo, y theo. Bằng lòng cho theo đúng nhƣ những 

điều cầu xin. 

 

-照准 Chiếu chuẩn : chấp thuận theo đó. 

 

-隆準 Long chuẩn : mũi cao lớn,mũi dọc dừa. 

-批準 Phê chuẩn : bày tỏ sự bằng lòng. Viết ra để bày tỏ sự ƣng thuận. 

-蜂準 Phong chuẩn : sống mũi cao. 

-標準 Tiêu chuẩn : mẫu mực, mực thƣớc. 

 

-一隻 Nhất chích : một cái, một chiếc 

 

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/%E7%94%98
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-鷹隼 Ưng chuẩn : mũi chim ƣng. Mũi ngƣời cụp xuống nhƣ mỏ chim 

ƣng. 

 

 

隹 CHUY  : một cái tên chung để gọi giống chim đuôi ngắn. 

Tên loại chim Cƣu. Tên một bộ trong các bộ chữ Trung Hoa. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-椎 Chuy  : nện, đánh. Cái vồ. Chậm chạp, ngu độn. 

2-萑 Chuy  : cỏ bƣợp, cỏ mọc nhiều, cỏ mọc um tùm. Cỏ ích mẫu. Cỏ 

dùng làm thuốc.  

3-騅 Chuy : ngựa có lông xanh, đen, trắng lẫn lộn. Tên con tuấn mã 

(ngựa hay) của Hạng Vũ. Họ Chuy. 

4-鵻 Chuy : giống nhƣ chim Chá cô; pigeon; snipe, turtle-dove; a hawk . 

 

Biến âm : 

 

-椎 Chùy : cái chày bằng gỗ có đầu to, đầu nhỏ dung để đập, hoặc giặt 

quần áo. Đập bằng chày. 
 
 

Dị  âm :貛 

 

-鵻 Giai : dung nhƣ chữ Giai 隹 : tốt, quý, hay. 

-讙 Hoan : làm rầm rĩ. Vui mừng.Nô đùa rầm rĩ. Một âm khác là Hoán 

: gọi lớn. Kêu lên. Một âm là Huyên : kêu lên sợ hãi, kinh ngạc. 
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-懽 Hoan : vui, mừng. Cũng nhƣ chữ “hoan” 歡 : vui vẻ,rất sôi nổi, rất 

mạnh, rất nhanh. 

-驩 Hoan : tên một giống ngựa tốt. Sự vui mừng, lòng vui vẻ. Cũng có 

khi dùng nhƣ chữ hoan 歡. 

-貛 Hoan : con chuột trũi, con lửng. Một giống dã thú hình xác nhỏ mà 

béo, mõm nhọn, chân ngắn, đuôi ngắn, ở hang, thƣờng hay đào hang 

trong đê điều. Cũng dung nhƣ chữ 獾 Hoan. 

-萑 Hoàn : cỏ hoàn, cỏ lau. 

-懽 Hoàn : hài lòng. 

-懽 Hoạn : tai họa, vạ, tai nạn. 

-懽 Quán : lo sợ mà không nói ra đƣợc. 

-鸛 Quán : chim khoang, chim quán. Giống con hạc mà đầu không đỏ, 

cổ dài, mỏ dài, suốt mình màu tro, đuôi và cánh đen, làm tổ ở trên cây 

cao. 

-椎 Trùy : cái vồ, cái dùi (dùng để đánh, đập). Cũng dùng làm binh khí. 

Cái búi tóc hình nhƣ cái vồ.  
 

 

Từ  ghép : 

 

-椎鈍 Chuy độn : chậm chạp, ngu độn. 

-椎骨 Chuy cốt : đốt xƣơng sống. 

 

-椎骨 Chùy cốt : đốt  xƣơng nhỏ, gồm 24 cái, cấu thành cột xƣơng 

sống. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A1
javascript:animation('690e');
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A4%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A4%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A4%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A4%8E
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-椎笄 Chùy kê : cái búi tóc. 

 

-頸椎 Cảnh trùy : xƣơng sống sau cổ. 

-圓椎 Viên chùy : hình chóp đáy tròn. 

-尾椎 Vĩ chùy : đốt xƣơng cùng. 

-腰椎 Yêu chùy : xƣơng sống lƣng. 

 

-萑苻 Hoàn phù :  Hoàn Phù 萑苻 vùng đầm lầy ở tỉnh Hà Nam. Nơi 

đây lau sậy um tùm dễ ẩn trốn, nên giặc cƣớp thƣờng tụ tập giết ngƣời 

cƣớp của. Sau chỉ nơi đạo phỉ ẩn náu. Cũng gọi là “hoàn phố” 萑蒲. 

 

-懽懽 Quán quán : lo lắng, lo nghĩ. 

 

-狗貛 Cẩu hoan : lửng chó. 

-豬貛 Trư hoan : lửng heo. 
 
 

專 CHUYÊN :  chỉ có một. Tập trung tâm chí, chú ý hết sức 

vào một việc. Chuyên, chuyên môn, làm việc gì chú ý cả vào 

việc ấy gọi là chuyên. Một mình, đơn độc, riêng. Cầm riêng, giữ 

riêng một mình. Đặc biệt. Thành thật, thuần nhất. Quân đội cổ, 

81 cỗ xe là một chuyên. Dùng thông với chữ Viên 園. Họ 

Chuyên. Cũng viết là Chuyên専 

 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%87%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%87%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8B%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8B%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B1%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B1%AC
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1-甎 Chuyên  : gạch đã nung chín, gạch nung cho chắc để xây nhà. Cục 

gạch. 

2-塼 chuyên  : tục dùng nhƣ chữ chuyên 甎. 

3-剸 chuyên  : đẵn, chặt. Cùng nghĩa với chữ chuyên 專. 

4-摶 chuyên  : nắm, chét, vo tròn. Chuyên nhất, chỉ chuyên về một cái 

gì đó. Một âm là Đoàn : vo tròn.Tụ tập, kết hợp. Dùng tay vo lại cho 

tròn. 

5-鄟 Chuyên : tên một nƣớc cổ, nƣớc phụ dung của nƣớc Lỗ đời Xuân 

Thu, sau bị nƣớc Lỗ diệt. 

6-磗 Chuyên : tục dung nhƣ chữ Chuyên甎. 

7-嫥 Chuyên : đẹp đẽ, dễ thƣơng, khả ái.  

 

Biến  âm : 

 

-剸 Chuyển : đẵn, chặt. Cắt đi, xén đi. 

-轉 Chuyển, Chuyến  : vận chuyển. Động đậy, không yên chỗ. Dời 

chuyển, từ chỗ này dời đi chỗ khác. Nhờ ngƣời đƣa lại, chuyển lại. 

Tránh né. Uyển chuyển. Bỏ, vất đi. Chuyển đổi chức quan. Một cách 

chuyển bút trong lối viết chữ Hán.Một lần luyện đan của Đạo gia. Quay 

vòng, đi vòng quanh, vật gì hình tròn mà quay đi quay lại đƣợc gọi là 

chuyển. 

-囀 chuyển : tiếng uyển chuyển, tiếng chìm bổng êm đềm. Tiếng chim 

hót líu lo. Đổi giọng. 

- 竱 Chuyển : ngang bằng, tƣơng đƣơng. 

 

Dị  âm :  

javascript:animation('7af1');
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-摶 Đoàn : dùng  tay vo lại cho tròn. Kết tụ lại.   

 

Từ  ghép : 

 

-專辨 Chuyên biện : ngƣời làm riêng một công việc gì. Chăm chỉ làm 

việc. 

-專勤 Chuyên cần : siêng năng, chăm chỉ. 

-專州 Chuyên châu : ngƣời đứng đầu một Châu. 

-專制 Chuyên chế : một mình tự hành động, không hỏi ý kiến ai. 

-專征 Chuyên chinh : thời xƣa chƣ hầu có công lớn, đƣợc tự quyết 

định đi đánh nƣớc khác không cần đợi lệnh của Thiên tử. 

-專政 Chuyên chính : làm việc nƣớc một cách độc đoán. Nắm hết 

quyền chính, độc tài. 

-專注 Chuyên chú : để hết lòng dạ vào. Chuyên làm công tác nghiên 

cứu. 

-專名 Chuyên danh : danh từ riêng. 

-專用 Chuyên dụng : dùng riêng vào một việc. 

-專壇(壃)Chuyên đàn : một mình quyết định, một mình hành động 

không cần biết tới ai. 

-專斷 Chuyên đoán : độc đoán hành sự. 

-專家 Chuyên gia : ngƣời hiểu biết rành rẽ về một ngành hoạt động 

nào. 

-專衡 Chuyên hoành :  ngang ngƣợc, hành động theo ý riêng. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%88
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-專橫 Chuyên hành : tùy tiện làm càn, độc đoán hoành  hành, làm 

không cần biết phải trái, một mình một ý mà làm. 

-專橫 Chuyên hoành : tùy tiện làm càn, độc đoán hoành hành.  

-專衡 Chuyên hoành : ngang ngƣợc, hành động theo ý riêng. 

-專經 Chuyên kinh : chăm chỉ vào việc sách vở, học hành. 

-專科 Chuyên khoa : môn học nghiên cứu riêng về một ngành. 

-專利 Chuyên lợi : chiếm lợi ích một mình, lợi chỉ một mình đƣợc; 

quyền hƣởng lợi cho ngƣời phát minh sáng chế. 

-專賣 Chuyên mại : quyền bán riêng một hay nhiều loại sản phẩm, 

hàng hóa nào. 

-專命 Chuyên mệnh : không nghe lệnh trên, làm theo ý riêng. 

-專門 Chuyên môn : tinh tƣờng vào một loại việc. 

-專美 Chuyên mỹ : đẹp một mình. Đẹp có một. 

-專業 Chuyên nghiệp : nghề riêng biệt. Riêng theo một nghề. 

-專一 Chuyên nhất  : không rối loạn, chỉ chú tâm vào một việc. 

-專壹 Chuyên nhất : chỉ có một, không thay đổi. 

-專房 Chuyên phòng : phòng dành cho sự yêu riêng một ngƣời. 

-專權 Chuyên quyền : một mình nắm giữ quyền hành, không chịu chia 

sẻ cho ai. 

-專寵 Chuyên sủng : yêu riêng một ngƣời. 

-專使 Chuyên sứ : ngƣời đại diện quốc gia, lo riêng việc gì ở nƣớc 

ngoài. Nay kêu bằng Đặc sứ. 
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-專心 Chuyên tâm : để bụng vào một việc, chuyên nhất vào một việc. 

-專室 Chuyên thất  : phòng nhỏ, phòng nhỏ đặc biệt. 

-專城 Chuyên thành : ngƣời đứng đầu một tòa thành. 

-專誠 Chuyên thành : rất thật lòng, hết lòng. 

-專擅 Chuyên thiện : tự tiện làm việc theo ý mình. 

-專精 Chuyên tinh : giỏi riêng về một ngành nào. 

-專治 Chuyên trị : nghiên cứu riêng về một ngành học vấn nào. Chữa 

riêng một thứ bệnh nào. 

-專長 Chuyên trường : sở trƣờng chuyên môn, học vấn tài năng đặc 

biệt về một ngành. 

-專員 Chuyên viên : ngƣời hiểu biết rành rẽ về một ngành nghề. 

-專意 Chuyên ý  : chú tâm vào một việc. 

 

- 剸行 Chuyên hành : làm không cần biết phải trái, một mình một ý mà 

làm. 

-嫥捖 Chuyên hoàn : điều hoà. 

 

-轉播 Chuyển bá : truyền thanh hay truyền hình. Relay a radio or TV 

broadcast. 

-轉敗爲勝 Chuyển bại vi thắng : đang thua xoay lại thành đƣợc. 

-轉變 Chuyển biến : thay đổi. 

-轉背 Chuyển bối : một lần xoay lƣng, ví dụ với thời gian ngắn ngủi. 

-轉告 Chuyển cáo : đem lời nói từ bên này truyền đạt tới bên kia.  

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%88
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%89%B8
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%89%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AB%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AB%A5
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-轉致 Chuyển chí : nhờ ngƣời đến nói tỏ ý hộ. 

-轉折 Chuyển chiết : chuyển hƣớng, biến đổi. Quanh co, khúc mắc. 

-轉注 Chuyển chú : chuyển chữ này thành chữ kia với âm gần giống, 

mà nghĩa khác đi 

-轉燭 Chuyển chúc : ví dụ việc đời và ngày tháng qua mau. 

-轉機 Chuyển cơ : quay lái xe lại. 

-轉轂 Chuyển cốc : chuyên chở bằng xe. 

-轉移 Chuyển di  : đổi chỗ. Thay đổi. 

-轉易 Chuyển dịch : dời chỗ, từ nơi này đến nơi khác. 

-轉達 Chuyển đạt  : đƣa dùm cho ngƣời khác. 

-轉遞 Chuyển đệ : đƣa lên, truyền tống. 

-轉讀 Chuyển độc : đọc kinh, tụng kinh, đọc đi đọc lại. 

-轉交 Chuyển giao : đƣa lại cho ngƣời. 

-轉圜 Chuyển hoàn : xoay vòng, quay đi quay lại. 

-轉化 Chuyển hóa : biến thành, chuyển thành. 

-轉學 Chuyển học : thay đồi việc học, đang ở trƣờng này sang trƣờng 

khác, đang theo học ngành này nhảy sang học ngành khác. 

-轉漏 Chuyển lậu : thời gian luôn thay đổi. 

-轉彎 Chuyển loan : quay đi, vòng ra 

-轉賣 Chuyển mại  : bán lại cho ngƣời khác. 

-轉語 Chuyển ngữ  : thứ tiếng nói, đƣợc dùng để truyền đạt ý tƣởng. 
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-轉眼 Chuyển nhãn : chớp mắt, nháy mắt, ý nói khoảnh khắc thời gian 

ngắn. 

-轉漕 Chuyển tào : chuyên chở bằng xe hay thuyền. 

-轉託 Chuyển thác : lại nhờ ngƣời khác nói hộ, hỏi hộ. 

-轉輸 Chuyển thâu : chuyển vận đi, tải đi. 

-轉瞬 Chuyển thuấn : thời gian ngắn ngủi. 

-轉手 Chuyển thủ  : xoay bàn tay, trở bàn tay, ý nói rất dễ dàng. Cũng 

chỉ khoảnh khắc, vừa đủ để trở bàn tay. 

-轉送 Chuyển tống : đƣa tới, đem tới. 

-轉側 Chuyển trắc : thay đổi vị trí, trăn trở mãi. 

-轉運 Chuyển vận : chuyên chở qua lại. Xoay vòng đi rồi đế, đến rồi đi. 

 

-摶麵 Đoàn miến : nặn bột. 

-摶土 Đoàn thổ :  vo đất, nặn đất. 

 

-遷轉 Thiên chuyến : đƣợc thăng lên ngôi quan cao hơn. 

-輾轉 Triển chuyển : trằn trọc ngủ không đƣợc.  

-宛轉 Uyển chuyển : tùy thuận biến hóa. Thân thể chuyển động, lật tới 

lật lui, trằn trọc. Thái độ hòa ái, nhu thuận, dịu dàng. Âm thanh véo von, 

vui tai. 

 

-自專 Tự chuyên : làm theo ý mình, không chịu nghe ai. 

 

 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%91%B6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%91%B6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%91%B6
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%91%B6
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叕 CHUYẾT : liên tiếp. Ngắn ngủi. Nhỏ bé. Ít ỏi. Không đủ. 

Dừng lại, ngƣng, nghỉ, thôi. 
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-醊 Chuyết : lấy rƣợu rót xuống đất để tế. Tế liền, bầy các tòa thần 

liền nhau mà tế. Dùng nhƣ chữ Lỗi 酹 : trong tế lễ lấy rƣợu tƣới xuống 

đất. 

2-裰 Chuyết : khâu vá. Vá áo. Thƣờng đọc là Xuyết. 

3-輟 Chuyết : thôi, nghỉ, dừng. Thƣờng đọc là Xuyết. 

4-綴 Chuyết : khâu lại, nối liền, lien kết,ngăn cấm. Bó buộc, gò bó. Câu 

thúc. Ràng buộc. Cũng đọc là Chuế hay Xuyết. 

5-惙 Chuyết : buồn lo, mệt mỏi, suy nhƣợc. Uể oải, ƣu sầu. Ngừng lại. 

Lo lắng hoang mang, trong lòng không yên. Cũng đọc là Xuyết. 

6-餟 Chuyết : đồ ăn đem cúng. Đồ cúng. Cúng tế, cúng tế liên tục. Rót 

rƣợu xuống đất lúc tế lễ. 

7-掇 Chuyết : nhặt nhạnh lấy, hứng lấy. Chiếm lấy, cƣớp bóc. Đâm. 

Vụng về. Dùng nhƣ chữ Xuyết 輟. Dẫn dụ ngƣời làm bậy. 

8-鵽 Chuyết : Chim, xem chữ Chuyết Cưu ở dƣới. 

9-畷 Chuyết : đƣờng bờ ruộng. Con đƣờng chạy giữa hai thửa ruộng. 

10-錣 Chuyết : đầu hàm thiết ngựa, chỗ cột vào dây cƣơng. 

11-腏 Chuyết : lóc thịt, gỡ thịt ở xƣơng ra. 

12-蝃 Chuyết : con nhện. 
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Dị âm : 

 

-毲 Đát : cái thảm làm bằng lông thú. 

-綴 Chuế : nối liền, khíu liền, khâu lại. Một âm khác là Xuyết. 

-綴 Xuyết : nối liền lại, khâu cho liền lại. Viền. 

-裰 Xuyết : vá áo, vá chỗ rách. 

 

Từ   ghép :  

 

-綴句 Chuế cú :  nối câu, viết văn.   

 

-鵽鳩 Chuyết cưu : chim thuộc loại trĩ. 

 

-輟耕 Chuyết canh :  nghỉ cày. 

-輟演 Chuyết diễn : ngừng diễn. 

 

-惙怛 Chuyết đát  : buồn lo sầu thảm. 

 

-綴補 Xuyết bổ : khâu vá lại. Thêm thắt tô điểm. 

-綴點 Xuyết điểm : thêm thắt tô vẽ cho them đẹp. 

-綴集 Xuyết tập : liên kết tụ tập lại. 

-綴文 Xuyết văn  : liên kết câu lại thành văn chƣơng, viết văn. 

 

 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B6%B4
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B6%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BC%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BC%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BC%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BC%9F
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-掇拾 Xuyết thập : thu thập, nhặt nhạnh. 

 

-補裰 Bổ chuyết :  vá áo quần. 

-直裰 Trực chuyết : cái áo dài. Áo mặc thƣờng ngày thời xƣa. Sau 

thƣờng chỉ y phục của nhà sƣ, đạo sĩ hoặc sĩ tử.  

 

 

-不輟 Bất chuyết : không thôi, không ngừng nghỉ. 

-暫輟 Tạm chuyết : tạm dừng. 

-中輟 Trung chuyết (xuyết) : làm việc nửa chừng bỏ dở. 

 

-點綴 Điểm Chuế (xuyế) : sửa sang tô vẽ thêm cho đẹp. 

-連綴 Liên chuế : liên kết 

 

-攛掇 Thoán xuyết : xúi giục. Dẫn dụ ngƣời làm bậy. 

 

 

諸 CHƢ : chƣng, có ý nghĩa nói chuyện về một chỗ. Chăng, 

ngờ mà hỏi. Mọi, nói tóm các việc không chỉ riêng một việc nào. 

Các thứ, mọi thứ. Số đông, biểu thị số đông không xác định.Có 

đó không, có điều ấy không. Nó, họ, đó, điều ấy. Cái đó ở, điều 

đó ở. Tên một loại cây cao, lá nhỏ dài, đầu lá nhọn, gỗ rất cứng. 

dùng để chế tạo vật dụng. Dùng nhƣ nghĩa chữ Hồ乎 : vậy,ôi, ƣ 

rƣ; chƣng; tiếng gọi. Chữ trợ từ. Hỏi một cách còn nghi ngờ. Họ 

Chƣ. Cũng đọc là Gia. 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8E%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8E%87
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A3%9C
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A3%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9A%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9A%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%94%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%94%9B
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Đồng âm khác nghĩa : 

 

-瀦 Chƣ : chứa, đọng lại (nƣớc). Một âm khác là Trƣ. 

-屠 Chƣ : mổ, giết súc vật. Tàn sát, giết ngƣời. Ngƣời giết súc vật. 

 
Biến âm : 

 

-翥 Chứ : bay lên. Âm khác là Chử, và Trứ. 

-渚 Chử  : bãi nhỏ, cái bãi nhỏ ở giữa sông có thể ở đƣợc. Bến nƣớc. 

Một âm khác là Hử. 

-楮 Chử  : cây dó, vỏ dùng làm giấy. Tiền giấy. Tiền vàng mã. Tục đọc 

là chữ đổ. 

-煑 Chử  : nấu cơm, thổi cơm. 

-煮 Chử : nấu nƣớng. Đun lên. 

-煑 Chử : cách viết khác của chữ Chử 煮. 

-陼 Chử : bãi đất nhỏ ven sông, cù lao nổi lên giữa sông. Dùng nhƣ 

nghĩa chữ Chử渚.  

-褚 Chử : lấy bông độn vào làm áo. Cái túi áo. Chỉ chung quần áo. Tấm 

vải đỏ phủ trên quan tài. 

 

Dị âm : 

 

-屠 Đồ : giết, mổ thịt. Giết hại nhiều ngƣời. Ngƣời là nghề giết súc vật. 

Hô Đồ. 

-瘏 Đồ : mắc bệnh, sinh bệnh, đau ốm. Bệnh hoạn. 
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-闍 Đồ : đài trên cửa thành. Cái lầu nhỏ trên cổng thành. Cũng đọc là 

Xà. 

-堵 Đổ : cái tƣờng ngăn, ngăn ngừa. Ngày xƣa, tƣờng một trƣợng gọi là 

“bản” 版, tƣờng cao năm bản gọi là “đổ” 堵. Mƣời sáu cái chuông hoặc 

khánh treo thành hàng gọi là “đổ” 堵. Họ Đổ. 

-陼 Đổ : bức tƣờng, cách viết khác của chữ Đổ堵. 

-睹 Đổ : trông thấy. 

-賭 Đổ : đánh bạc, cờ bạc. Tranh hơn thua, đánh cuộc, đánh cá. 

 

Từ  ghép : 

 

-諸舅 Chư cữu  : các chƣ hầu khác họ với thiên tử. 

-諸多 Chư đa : nhiều.  

-諸蔗 Chư giá : một tên chỉ cây mía. 

-諸候 Chư hầu : vua các nƣớc nhỏ đƣợc phong thời phong kiến. 

-諸夏 Chư hạ : nƣớc Trung Hoa. 

-諸母 Chư mẫu : chỉ chung cô, thím hay bác gái. 

-諸如 Chư như : những cái nhƣ là. 

-諸父 Chư phụ : chỉ chung chú hay bác trai. 

-諸君 Chư quân : các ngài, các ông. 

-諸生 Chư sinh : các Nho sĩ, ngƣời có học. 

-諸事 Chư sự : mọi sự, mọi việc. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%89%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A0%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A0%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AB%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AB%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AB%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AB%B8
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-諸省 Chư tỉnh : các tỉnh. 

-諸尊 Chư tôn : các ngài. 

-諸子 Chư tử : sách của các tác giả trƣớc thời Chiến Quốc. 

-諸將 Chư tướng : các tƣớng dƣới quyền. 

-諸位 Chư vị : các ngài, các ông. 

 

-楮墨 Chử mặc : giấy và mực. Sau chỉ thơ văn hoặc thƣ họa. 

 

-煮雞蛋 Chử kê đản : luộc trứng gà. 

-煮豆燃萁 Chử đậu nhiên ky : nấu đậu mà lại đốt bằng dây cây đậu, 

một câu thơ của Tào Thực, ý nói anh em trong nhà hại nhau. 

 

-煮飯 Chủ phạn : nấu cơm, thổi cơm. 

-煮湯 Chử thang : nấu canh. 

-煮水 Chử thủy : đun nƣớc . 

煮雞蛋 Chử kê đản : luộc trứng gà. 

-楮墨難盡 Chử mặc nan tận : giấy ngắn nói khó hết lời.  

-楮 錢 Chử tiền : tiền giấy, khác với tiền đúc bằng kim loại. 

 

-屠沽 Đồ cô : kẻ bán ruợu. 

-屠羊 Đồ dương : giết dê. 

-屠户 Đồ hộ : ngƣời làm nghề thịt xúc vật. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AB%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AB%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%85%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%85%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%9B%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%85%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%85%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%85%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%85%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%85%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%85%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%9B%8B
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-屠龍 Đồ long : làm thịt rồng, chỉ nghề nghiệp cao sang nhƣng không 

đem lại ích lợi thiết thực cho xã hội. 

-屠戮 Đồ lục : tàn sát. 

-屠夫 Đồ phu : chủ hàng bán thịt, ngƣời bán thịt. 

-屠杀 Đồ sát : giết chóc, tàn sát. 

-屠城 Đồ thành : đánh thành giết hết cả dân trong thành.  

-屠宰 Đồ tể : kẻ giết loài vật để bán. 

 

-賭博 Đổ bác : đánh bạc, bài bạc. 

-賭咒 Đổ chú : thốt lời thề, phát thệ. Nói lời nguyền, nếu làm trái sẽ 

chịu quả báo. 

-賭氣 Đổ khí : bực mình, giận dỗi. 

-賭誓 Đổ thệ : cùng nghĩa nhƣ Đổ chú. 

-賭場 Đổ trường : sòng bài, chỗ chơi cờ bạc.  

 

-堵塞 Đổ tắc : bế tắc, ngƣng trệ. 

 

-闍臺 Đồ đài : đài trên cửa thành. 

 

-闍維 Xà duy : tiếng Phạn nghĩa là đốt xác, hoả táng. 

 

-休屠 Hưu chư : tên hiệu vua nƣớc Hung-nô. 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%97%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%97%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%97%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%97%8D
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-扁諸 Biên chư : tên một thanh gƣơm quý của vua Hạp Lƣ nƣớc Ngô. 

-有諸 Hữu chư : có chăng ? có không ? 

 

-冥楮 Minh chử : giấy mã, tiền giấy mã. 

 

-在渚 Tại chử : ở bến sông. 

 

-阿闍梨 A Xà Lê (phiên âm tiếng Phạn "ācārya"), gọi tắt là “xà-lê” 闍

梨 thầy dạy Phật pháp, bậc cao tăng, phiếm chỉ tăng. 

 

-禁屠 Cấm đồ : khi làm việc tế lễ vì có tai ƣơng trong nƣớc cấm chỉ 

làm thịt súc vật. Không cho phép làm thịt súc vật. 

-狗屠 Cẩu đồ : ngƣời làm nghề giết chó làm thịt. Sau dùng để tỉ dụ 

ngƣời làm nghề ti tiện.  

-浮屠 Phù đồ : tháp thờ Phật. 

 

-闉闍 Nhân đồ : cổng thành. 

 

-阿堵 A đổ : cái này, chỉ tiền bạc. 

-阿堵物 A đổ vật : cái vật ngăn trở này (chỉ tiền bạc) 

-安堵 An  đổ : ở yên, an cƣ. 

-防堵 Phòng đổ : ngăn ngừa. 

-安堵 Yên đổ : yên vững. 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%98%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%98%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A2%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%97%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%97%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%97%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%97%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%97%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%98%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%98%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%89
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-打賭 Đá đổ : đánh cá, đánh cuộc. 

 

 

丞  CHƢNG  : giúp đỡ, phụ tá, phụ trợ. Thời xƣa, chỉ quan phụ 

giúp vua hoặc quan giúp việc cho viên quan chính.  
 

Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-烝 Chƣng : dâng tiến lên. Tế chƣng, lễ tế về mùa đông gọi là chưng. 

Đẹp đẽ. Nhiều, đông. Hơi bốc lên. Nấu hơi, nấu lấy chất hơi. Ðể. Ðể 

muông sinh lên trên cái trở để làm lễ tế. Hấp. Loạn dâm với ngƣời trên. 

2-蒸 Chƣng  : lũ, bọn. Đuốc, cây đuốc đốt dƣợc bện bằng các loại cỏ lau 

hay cỏ lác. Củi nhỏ, củi vụn. Khí bốc lên trên, hơi bốc lên trên. Thức ăn 

trong tế lễ. Tên một tế lễ vào mùa đông, tế Chƣng. Đun cách thủy, tức là 

làm chín bằng hơi nƣớc. 

 

Biến âm : 

 

-烝 Chứng : nóng. 

-拯 Chửng : cứu vớt, lấy tay cứu vớt ngƣời bị chìm đắm lên gọi là 

chửng. Giơ lên. 

- 丞 Chửng : cứu vớt. 

 

Dị âm : 

 

- 丞 Thừa :phụ giúp, giúp đỡ. 

 

Từ  ghép : 

 

javascript:animation('4e1e');
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-烝烝 Chưng chưng : đông đảo. Hiếu thuận. Hƣng phấn lên, chấn tác 

lên. Vẫn nhƣ cũ, noi theo cũ. 

-烝 民 Chưng dân :dân chúng đông đúc, bọn dân chúng. 

-烝黎 Chưng lê : trăm họ, lê dân. 

-烝魚 Chưng ngư : hấp cá. 

 

-蒸餠 Chưng bính : thứ bánh hấp. Tên thứ bánh đặc biệt của Việt Nam, 

bánh chƣng. 

-蒸氣 Chưng khí : hơi nƣớc (nƣớc sôi bốc lên thành hơi). 

-蒸氣機 Chưng khí cơ  : máy chạy bằng hơi nƣớc. 

-蒸餾 Chưng lưu : đun cho bốc hơi, rồi làm cho hơi đó lạnh lại, thành 

chất lỏng cũ, nhƣng tinh túy hơn. 

-蒸魚 Chưng ngư : hấp cá. 

-蒸發 Chưng phát  : bốc hơi. 

-蒸暑 Chưng thử : nắng hừng hực. 

 

-丞相 Thừa tướng : quan đứng đầu triều đình, quan tể tƣớng. 

 

-稟丞 Bẩm thừa : vâng lệnh. Cũng nhƣ Bẩm mệnh. 

-恭丞 Cung thừa : kính cẩn vâng lời. 

-縣丞 Huyện thừa : chức quan ở dƣới quan huyện, giúp việc cho quan 

huyện. 

-府丞 Phủ thừa : chức quan giúp việc cho quan Phủ doãn. 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%83%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%83%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%83%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%83%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%92%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%92%B8
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-清蒸 Thanh chưng : hấp, chƣng hơi (cách nấu ăn dùng hơi nƣớc nóng, 

không dùng dầu mỡ). 

-鬱蒸 Uất chưng : nung nấu. 

-炎蒸 Viêm chưng : nóng ngùn ngụt. 

 

症 Chứng : bệnh, chứng. 

 
Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-証 Chứng : can gián. 

 

Từ ghép : 

 

-症病 Chứng bệnh : loại bệnh tật. Chỉ chung bệnh tật. 

-症狀 Chứng trạng : ngƣời ta khi bị bệnh, cơ thể phát sinh những trạng 

thái khác thƣờng nhƣ nóng sốt, nhức đầu, ho hen..., gọi là chứng 

trạng 症狀.  

 

-証諫 Chứng gián : can gián. 

 

-百症 Bách chứng : trăm thứ bệnh. 

-病症 Bệnh chứng : trạng thái  của bệnh tật. Phiếm chỉ bệnh tật. 

-急症 Cấp chứng : bệnh nguy kịch phát tác thình lình. 

-對症下藥 Đối chứng hạ dược : tùy bệnh cho thuốc. 

 

-保証 Bảo chứng : đảm bảo, cam kết. 

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=%E8%A8%BC
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%A8%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8B


652 

 

-引証 Dẫn chứng : chƣng bằng cứ, chứng cứ. 

 
 

章  CHƢƠNG : văn chƣơng, chƣơng mạch. Chƣơng đoạn. 

Chƣơng trình. Trật tự mạch lạc. Văn vẻ, mầu sắc. Thƣ của triều 

thần tâu lên vua. Sáng rõ. Gƣơng mẫu, tiêu biểu. Cái ấn, con dấu 

Phân minh, đời xƣa chế ra quần áo để phân biệt kẻ sang ngƣời 

hèn gọi là chương. Lịch cổ cứ 19 năm gọi là một Chƣơng. Huy 

hiệu, huy chƣơng. Họ ngƣời. 

 

Đồng âm khác nghĩa : 
 

1-樟 Chƣơng : Cây chƣơng, có mùi thơm, cắt ra từng miếng cho vào 

đun, hơi bốc lên kết thành phấn trắng gọi là long não. Trái có thể làm ra 

nến và chế ra làm vị thuốc. 

2-璋 Chƣơng  : hòn ngọc đẽo phẳng gọi là khuê 圭, xẻ đôi lấy một nửa 

gọi là chương 璋. 

3-獐 Chƣơng  : cũng nhƣ chữ chương 麞 : con chƣơng. Giống nhƣ con 

hƣơu mà nhỏ, không có sừng, lông hơi vàng vàng, giỏi chạy nhảy, thịt 

ăn đƣợc, da mềm dùng trong công nghiệp. núi rừng nào cũng có. 

4-嫜 Chƣơng  : bố chồng. 

5-彰 Chƣơng  : Rực rỡ, lấy văn chƣơng thêu dệt cho rực rỡ thêm gọi là 

chương. Rõ rệt. Bộc lộ, tuyên dƣơng. 

6-漳 Chƣơng  : sông Chƣơng Giang, ở tỉnh Phúc kiến. 

7-鄣 Chƣơng : tên nƣớc thời Xuân Thu, sau bị nƣớc tề diệt, nay còn di 

tích ở tỉnh Sơn Đông. 
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8-蟑 Chƣơng : con gián. 

 

Biến âm : 

 

-障 Chƣớng  : che, ngăn.  

-嶂 Chƣớng : núi cao và lớn, ngọn núi nhƣ cái bình phong gọi là 

chướng. Núi cao hiểm trở.  

-瘴 Chƣớng : khí độc (khí độc ở rừng núi) dễ làm ngƣời bị bệnh.. 

-幛 Chƣớng, trƣớng  : bức chƣớng, dùng vải hay lụa viết chữ để mừng 

hay viếng ngƣời gọi là chướng. Cũng đọc là trướng. 

-鄣 Chƣớng : bị ngăn trở, che lấp; dùng nhƣ chữ Chướng障. 

 

Từ   ghép : 

 

-章句 Chương cú :  phân định từng chƣơng mục, dấu chấm câu trong 

sách cổ, từng chƣơng từng câu. 

-章章 Chương chương : rõ ràng sáng sủa. 

-章陽 Chương Dương : tên một địa phƣơng. 

-章臺 Chương Đài : tên một con đƣờng ở Trƣờng An. Chỉ ngƣời ở nhà. 

Tích xƣa : Hàn Hoành 韓翃 đời Đƣờng có ngƣời vợ lẽ là Liễu Thị 柳

氏. Khi đi làm quan xa để ở đƣờng Chƣơng Đài trong thànhTrƣờng 

An 長安 hơn ba năm, mỗi khi viết thƣ về thì gọi là: Chƣơng Đài liễu, 

Chƣơng Đài liễu. Sau Liễu Thị bị ngƣời tƣớng Phiên cƣớp đi mất. 

Tƣớng Hứa Tuấn dùng mƣu cƣớp lại và vua lại cho về với Hàn Hoành.  

-章服 Chương phục : quần áo mặc ngày lễ. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%9F%93
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%9F%93
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9F%B3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9F%B3
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%9F%B3
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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-章甫 Chương phủ : một loại mũ lễ thời cổ, làm bằng vải đen.  

-章奏 Chương tấu : lá thƣ bề tôi tâu lên vua. 

-章草 Chương thảo :  một thể loại chữ viết: chữ thảo (loại chữ viết 

mau) 

 -章則 Chương tắc : quy tắc, điều lệ. 

-章程 Chương trình : sự sắp đặt thứ tự trƣớc sau để theo đó mà làm 

việc. 

 

-樟木 Chương mộc :  gỗ long não. 

-樟腦 Chương não : cây Chƣơng cắt nhỏ cho vào đun với nƣớc, hơi 

bốc lên kết thành phấn trắng gọi là long não dùng để làm thuốc và khử 

trùng. 

-樟腦精 Chương não tinh : rƣợu hòa chƣơng não, thêm nƣớc, pha làm 

thuốc, có công hiệu làm cho hăng hái hƣng phấn. 

 

-彰彰 Chương chương : rực rỡ sáng sủa.  

-彰明 Chương minh : chiệu thị, công bố. Rõ ràng. 

 

-慞惶 Chương hoàng : sợ hãi kinh hoàng. 

 

-蟑螂 Chương lang : con gián. 

 

-障礙 Chướng ngại : có vật gì nó làm ngăn cách.  

  

-印章 Ấn chương : con dấu. Dấu tích ghi lại để làm tin. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A8%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A8%9F
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%85%9E
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%85%9E
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-昄章 Bản chương : rất sáng sủa. 

-褒章 Bao chương : huy chƣơng khen thƣởng. 

-報章 Báo chương : sợi ngang sợi dọc dệt qua lại thành  bức gấm có 

hoa văn. Văn thái, văn chƣơng. Biểu dƣơng, hiển dƣơng. Thƣ tín. Thi 

văn thù đáp. Tờ báo. 

-辨章 Biện chương : trình bày lý luận cho rõ ràng. 

-表章 Biểu chương : hiển dƣơng, biểu dƣơng.  Biểu minh. Tờ tấu 

chƣơng. Tâu lên vua. 

-平章 Bình chương : nơi dinh thự của quan Tể tƣớng. 

-周章 Chu chương : dáng hoảng hốt, kinh sợ. Lƣu hành khắp nơi. Rắc 

rối, phiền phức.  

-姑章 Cô chương : cha mẹ chồng. 

-九章 Cửu chương : ngày xƣa áo mũ thiên tử trang sức chín loại hình 

vẽ, gọi là cửu chƣơng 九章, gồm có: long, san, hoa trùng, hỏa, tông 

di, tảo, phấn mễ, phủ, phất 龍,山, 華蟲, 火, 宗彝, 藻, 粉米, 黼, 黻. 

Phiếm chỉ nhiều loại hình vẽ. Tên một thiên trong Sở từ 楚辭. Tức là 

bộ Hồng Phạm cửu trù 洪範九疇. Tên gọi tắt của sách Cửu chƣơng 

toán thuật 九章算術, tƣơng truyền là sách về số học thời cổ Trung 

Quốc. Chỉ Cửu chƣơng luật 九章算術, sách về pháp luật thời Hán sơ. 

-彈章 Đàn chương : sớ hặc tội. 

-典章 Điển chương : chế độ, pháp lệnh, quy chế.  Phép tắc, chƣơng 

pháp. Chỉ chung các phép tắc luật lệ của một nƣớc. 

-圖章 Đồ chương : con dấu, ấn tín. Tranh in. 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B9%9D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B9%9D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%BE%8D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%B1%B1
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%8F%AF
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%8F%AF
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%81%AB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AE%97
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%AE%97
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%97%BB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B2%89
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%B2%89
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%BB%BC
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E9%BB%BB
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%A5%9A
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%A5%9A
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B4%AA
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E6%B4%AA
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B9%9D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B9%9D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B9%9D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B9%9D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AE%97
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AE%97
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B9%9D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E4%B9%9D
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AE%97
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E7%AE%97
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-簡章 Giản chương : điều lệ vắn tắt. 

-憲章 Hiến chương : chỉ chung phép tắc luật lệ. Nay ta còn hiểu là bản 

văn ấn định pháp luật. 

-勳章 Huân chương : tấm huy hiệu ban cho ngƣời có công lao lớn. Tờ 

giấy ghi những lời cao đẹp. Cũng viết là 勛章 Huân chƣơng. 

-徽章 Huy chương : miếng vải thêu đẹp dùng làm dấu hiệu, chính phủ 

hoặc quân đội cấp cho ngƣời có công, để ngƣời khác nhìn thấy biết 

ngay. 

-兄章 Huynh chương : tiếng ngƣời vợ gọi ngƣời anh của chồng, đồng 

nghĩa với 兄公 Hunh công. 

-肩章 Kiên chương : cái ngù ở vai. 

-龍章鳳篆 Long chương phụng triện : văn tự cổ rất khó nhận ra. 

-帽章 Mạo chương : cái lon ở mũ. 

-封章 Phong chương : sớ tâu kín. 

-尋章摘句 Tầm chương trích cú : tìm từng lời, lấy ra từng câu từng 

chữ mà học, mà xét. Chỉ cái học hẹp hòi, chú trọng hình thức văn 

chƣơng mà nhẹ về tƣ tƣởng. 

-奏章 Tấu chương : sớ tâu. 

-天章 Thiên chương : vẻ sáng đẹp trên trời, tức chỉ chung trăng sao 

trên trời. 

-私章 Tư chương : dấu riêng biệt của một ngƣời. 

-詞章 Từ chương : chỉ chung văn thơ. Cũng chỉ tài văn thơ.  

-臂章 Tý chương : phù hiệu đeo ở tay. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B0%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B0%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A7%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A7%81
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-約章 Ước chương : bản văn ghi những điều giao hẹn đƣợc thoả thuận 

giữa hai hoặc nhiều nƣớc. 

-文章 Văn chương : lời nói hay đẹp đƣợc viết thành chữ, thành bài. 

 

-保障 Bảo chướng : các nơi phòng giữ ngoài biên đắp tƣờng đất để 

ngăn ngựa trận. 

-步障 Bộ chướng hay行障 Hành chướng đều là thứ dùng của các nhà 

quý phái đi ra ngoài có tấm bình che trƣớc mặt để che mà đẹp vậy. 

-堤障 Đê chướng : cái bờ đê. 

-亭障 Đình chướng : xây chòi để trông đƣợc xa. 

-理障 Lý chướng : bị phần tri kiến nó che lấp mất chân trí, đều là nói về 

sự làm mất cái sáng láng của bản thể chân tâm vậy. 

-塵障 Trần chướng : bị vật dục nó che lấp mất chân trí. 

 

-姑嫜 Cô chương : cha mẹ chồng.  

 

-表彰 Biểu chương : tuyên dƣơng, tƣởng lệ. Làm cho rõ ra, ai cũng 

thấy. 

-昭彰 Chiêu chương : rõ ràng. 

-名位不彰 Danh vị bất chương : danh hiệu và địa vị không rõ rệt. 

 

勺 CHƢỚC : múc lấy. Thƣờng dùng chữ chước 酌. Cái chƣớc, 

một phần trăm của một thƣng gọi là chước. Mƣời chước là một 

cáp. Cái môi dùng để múc canh. Một âm khác là Thƣợc. 
 

http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A7%91
http://www.vanlangsj.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E5%A7%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%AD
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Đồng âm khác nghĩa : 

 

1-妁 Chƣớc  : mai mối, mai mối giữa hai họ. Làm mối, nghĩa là châm 

chƣớc, hai họ xứng nhau mới làm mối. Mời rƣợu. Rót rƣợu. 

2-灼 Chƣớc  : đốt, nƣớng; châm lửa đốt, thiêu đốt, nƣớng trên lửa. Sáng 

tỏ, tỏ rõ. Rờ rỡ, cái vẻ hoa nở tốt tƣơi. 

3-酌 Chƣớc  : Rót rƣợu, nay thông dụng là uống rƣợu. Liệu chừng, cân 

nhắc, suy xét. Gọi chung các loại rƣợu. Tên một thiên trong phần Chu 

Tụng, Kinh Thi, đại ý ca ngợi công đức của Vũ Vƣơng. 

4-彴 Chƣớc : cầu khỉ.  

5-杓 Chƣớc : cái chung nhỏ để uống rƣợu. Handle of cup, ladle, spoon; 

name of a constellation. 

6-汋 Chƣớc : rót vào. 

 

Dị  âm :   

 

-勺 Thƣợc : môi, thìa. 

-扚 Địch : giơ tay đánh thật nhanh, đánh chớp nhoáng. Dẫn tới, đƣa tới.  

-尥 Bào : dáng trâu, bò đi, hai chân sau giao nhau. Lấy chân mà khoèo. 

Một âm là Liệu : ngựa đá chân sau. 

-彴 Bột : xem chữ Bột ƣớc ở dƣới. 

-杓 Thƣợc : chuôi, cán. Chuôi sao Bắc Đẩu. 

-汋 Thƣợc : tiếng nƣớc bắn tung lên, vọt lên. 

-芍 Thƣợc : xem chữ Thƣợc dƣợc. 
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Từ  ghép : 

 

-灼灼 Chước chước : rực rỡ, chói lọi. Hoa mọc tốt tƣơi. 

-灼藥 Chước dược : nóng lắm, nhƣ lửa đốt. 

-灼見 Chước kiến : thấy rõ, thấu triệt. Nhận thức rõ ràng. 

-灼明 Chước minh : sáng tỏ, rõ ràng. 

-灼艾 Chước ngải : đốt ngải vào huyệt để chữa bệnh. 

-灼爍 Chước thước : sáng rực. 

 

-酌定 Chước định : xem xét tình hình mà quyết định. 

-酌奪 Chước đoạt : xét định. Cùng nghĩa với Chƣớc định ở trên. 

-酌獻 Chước hiến : rót rƣợu lễ dâng lên thần. 

-酌量 Chước lượng : suy xét, cân nhắc, châm chƣớc. 

-酌酒 Chước tửu : rót rƣợu mời. 

 

- 眞知灼見 Chân tri chước kiến : hiểu biết thâm thuý, biết rõ hẳn hoi. 

-昭灼 Chiêu chước : vẻ vang, hiển hách. Sáng chói, rực rỡ. 

 

-斟酌 Châm chước : rót rƣợu. Đắn đo, liệu tính cho đúng, cho vừa (nhƣ 

rót rƣợu uống phải lƣợng xem chén nông sâu). Suy nghĩ, tƣ lƣờng. Phẩm 

bình thƣởng thức. Nắm giữ. An bài sắp đặt. Rót rƣợu ra cái chén, san 

qua sẻ lại cho đều. Chỉ sự thêm bớt cho thích hợp với sự việc và hoàn 

cảnh. 

-獨酌 Độc chước : rót rƣợu một mình, tức uống rƣợu một mình. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%81%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%81%BC
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-清酌 Thanh  chước : rƣợu trong. 

-小酌 Tiểu chước : tiệc rƣợu nhỏ. 

-晚酌 Vãn chước : uống rƣợu lúc chiều tối. 

 

-彴約 Bột ước : sao Băng. 

 

-獨酌 Độc chước : uống một mình. 

-喜酌 Hỷ chước :  tiệc cƣới. 

-商酌 Thương chước : bàn liệu. 

-小酌 Tiểu chước : uống xoàng. 

 

-媒妁 Môi chước : ngƣời làm mai mối. 

 

-湯勺 Thang chước : muỗng canh. 

-鐵勺 Thiết chước : môi bằng sắt. 

 

-芍葯 Thược dược : cây thƣợc dƣợc, hoa đẹp, củ làm thuốc. Hoa trắng 

gọi là bạch thƣợc 白芍, hoa đỏ gọi là xích thƣợc 赤芍. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%96%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%96%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AA%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AA%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B9%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B9%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%90%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%90%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8A%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8A%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B5%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B5%A4

