
 

 

MỘT SỐ ĐIỀU CƠ BẢN VỀ 214 BỘ THỦ KHANG HY VÀ SƠ LƢỢC 

CẤU TẠO CHỮ HÁN 

“Bộ thủ” là thành phần cơ bản của chữ Hán dùng để phân loại và sắp xếp chữ Hán/Kanji (chữ Hán trong 

tiếng Nhật)/Hanja (chữ Hán trong tiếng Hàn, vốn đƣợc sử dụng rất hạn chế ở Hàn Quốc ngày nay) theo trật 

tự trong các tự điển để dễ dàng tra cứu. Một số học giả phƣơng Tây còn ví bộ thủ nhƣ một dạng “Bảng chữ 

cái ABC”; tuy nhiên, thực ra cái gọi là “bộ thủ” không đơn giản nhƣ vần ABC quen thuộc. 

Lần đầu tiên bộ thủ xuất hiện là thời nhà Hán (202 trƣớc công nguyên – 220 sau công nguyên), trong bộ 

sách “Thuyết văn giải tự” (dịch nôm na là “lý thuyết về giải thích nghĩa của chữ viết”) của Hứa Thận (một 

nhà ngôn ngữ học Trung Quốc cổ đại). Trong “Thuyết văn giải tự”, hơn 9000 chữ Hán đƣợc sắp xếp thành 

540 nhóm chữ khác nhau, tạo nên 540 bộ thủ nguyên thủy. Về sau, các học giả Trung Quốc thời trung đại và 

cận đại sàng lọc để tinh gọn dần 540 bộ thủ này. Đến thời nhà Minh (1368 – 1662), thì sách “Tự Vựng” của 

Mai Ƣng Tộ (một học giả Trung Quốc thời trung đại) đã tinh giảm 540 bộ thủ xuống còn 214 bộ thủ. Về sau, 

các học giả Trung Quốc đời nhà Thanh (1636 – 1912) cũng sử dụng 214 bộ thủ của Mai Ƣng Tộ để soạn ra 

“Khang Hy Tự Điển” (bộ tự điển chữ Hán đƣợc soạn ra vào đời vua Khang Hy (ở ngôi từ năm 1662 đến 

năm 1722)). Vì vậy, 214 bộ thủ còn đƣợc gọi là 214 bộ thủ Khang Hy. Tuy ngày nay ở Cộng hòa Nhân dân 

Trung Hoa (Trung Quốc đại lục hiện nay) có một số nhà nghiên cứu đề nghị rút xuống còn khoảng 132 bộ 

thủ, nhƣng 214 bộ thủ Khang Hy vẫn đƣợc xem là chuẩn mực. Thực vậy, trong tiếng Nhật, 214 bộ thủ 

Khang Hy vẫn đƣợc sử dụng để phân loại Kanji ngày nay. 

Việc sắp xếp bộ thủ căn cứ vào số nét. Bộ thủ đơn giản nhất chỉ có 1 nét và bộ thủ phức tạp nhất có 17 nét. 

Nhƣ đã nói trên, đa số các sách vở ngày nay, kể cả sách của Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng công nhận 214 bộ 

thủ thông dụng của Khang Hy Tự Điển. 

Bảng sau sẽ đƣa ra minh họa đầy đủ về vị trí của các bộ thủ trong một chữ Hán, tên tiếng Nhật của vị trí bộ 

thủ, nghĩa và ví dụ: 

Vị trí 

bộ 

thủ 

Tên tiếng 

Nhật 
Nghĩa Ví dụ 

 

Hen Bộ thủ ở bên trái Chữ 略 (Lƣợc: giản lƣợc, rút gọn) bao gồm các bộ thủ 

田 (Điền: Ruộng đất) và 各 (Các: Các, mỗi) 

 

Tsukuri Bộ thủ ở bên phải Chữ 期 (Kì) bao gồm các bộ thủ 月 (Nguyệt: Mặt 

trăng) và 其 (Kì/Kí/Ki) 

 

Kanmuri Bộ thủ ở trên đầu Chữ 歩 (Bộ: Đi bộ) bao gồm các bộ thủ止 (Chỉ: Dừng 

lại, cấm) và 少 (Thiểu/Thiếu: Ít) 

 

Ashi Bộ thủ ở dƣới  Chữ 志 (Chí: Ý chí) bao gồm các bộ thủ心 (Tâm: trái 

tim, tấm lòng) và 士 (Sĩ: Ngƣời có học)  

 

Biến thể của 

Ashi  

Bộ thủ gồm 2 phần: Phía 

trên và dƣới 
Chữ 亘 (Tuyên: Liền, không ngừng) bao gồm các bộ 

thủ 二 (Nhị: số 2) và 日 (Nhật: Mặt trời, ngày) 

 

Bộ thủ ở giữa  Chữ 昼 (Trú: Buổi trƣa) bao gồm các bộ 日 (Nhật) ở 

giữa bộ 尺 (Xích: cây thƣớc) và 一 (Nhất) 

 

Tare Bộ thủ bao phía trên và bên 

trái 
Chữ 房 (Phòng/Bàng: Căn buồng) bao gồm các bộ thủ 

戸 (Hộ: Cánh cửa nhỏ) và方 (Phƣơng: Hình có 4 góc 

vuông, “hình lập phƣơng”)  

 

Nyou Bộ bao phía dƣới và bên 

trái 
Chữ 起 (Khởi: Dậy, bắt đầu) bao gồm các bộ thủ 走 

(Tẩu: Chạy) và 己 (Kỷ: Tự mình) 
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Kamae  Bộ thủ bao quanh bốn mặt Chữ 国 (Quốc: Đất nƣớc) bao gồm các bộ thủ 囗 (Vi: 

Bao vây) và 玉 (Ngọc: Viên ngọc) 

 

Biến thể của 

kamae  

Bộ thủ bao phía trên và hai 

bên 
Chữ 間 (Gian: Khoảng giữa 2 bên) bao gồm các bộ 

thủ 門 (Môn: Cánh cổng lớn có 2 cửa) và 日 (Nhật) 

 

Bộ thủ bao phía dƣới và hai 

bên 
Chữ 凷 (Khối: Hòn đất) bao gồm các bộ thủ 凵 

(Khảm: Há miệng, hố) và 土 (Thổ: Đất) 

 

Bộ thủ bao phía bên trái và 

trên dƣới 
Chữ 医 (Y: Y họa) bao gồm các bộ thủ匚 (Phƣơng: 

Hộp đựng đồ ngày xƣa) và 矢 (Thỉ: Mũi tên, vật có 

mũi nhọn nhƣ tên (chẳng nhƣ kim châm của thầy 

thuốc ngày xƣa)) 

 

Bộ thủ bao phía trên và bên 

phải 
Chữ 式 (Thức: Nghi thức) bao gồm các bộ thủ 弋 

(Dặc: Cột mốc, ná bắn thú) và 工 (Công: Thợ, kỹ 

thuật) 

 

Bộ thủ bao hai bên trái và 

phải 
Chữ 街 (Nhai: Đƣờng phố) bao gồm các bộ thủ行 

(Hành: Đi, tiến hành) và bộ 圭. (Khuê: Dụng cụ đo 

bóng mặt trời ngày xƣa) 

 

Tuy nhiên, ngƣời học chữ Hán cần lƣu ý một điều trƣớc khi học: Không phải chữ nào đƣợc xếp vào bộ nào 

thì chữ đó cũng có ý nghĩa liên quan đến bộ đó. Thực tế có rất nhiều chữ không hề có ý nghĩa liên quan đến 

bộ chúng đƣợc xếp vào. Ví dụ: Chẳng hạn nhƣ chữ 半 (Bán: Một nửa) tuy đƣợc xếp vào bộ 十 (Thập: Số 

10) nhƣng về ý nghĩa thì “một nửa” chẳng có liên quan gì đến “số 10”, mà chỉ đơn giản là chữ 半 (Bán) có 

bộ phận bên dƣới trông giống nhƣ chữ十 (Thập) nên đƣợc xếp vào bộ十 (Thập)!!! Một ví dụ khác: Chữ 右 

(Hữu: Bên phải) vì có bộ phận bên dƣới trông giống nhƣ chữ 口 (Khẩu: Cái miệng) nên đƣợc xếp vào bộ 口 

(Khẩu) chứ thật ra chẳng có “cái miệng” nào liên quan đến “bên phải” cả!!! Lý do vô cùng đơn giản: Tất cả 

các chữ đều phải đƣợc xếp vào 214 bộ cố định, mà 214 bộ thủ là không đủ để diễn đạt tất cả các sự vật trên 

đời, nên chỉ cần chữ có một bộ phận (ở đúng vị trí các bộ thủ kể trên) giống với hình thể của một bộ nào đó 

trong 214 bộ là sẽ đƣợc xếp vào bộ đó, đôi khi bất kể nguồn gốc ý nghĩa thật sự của chữ. Tuy nhiên, phần 

lớn các chữ Hán hiện đại (kể cả Kanji và Hanja) đều ít nhiều có ý nghĩa liên quan đến bộ thủ, nên việc học 

bộ thủ vẫn hỗ trợ một phần không nhỏ trong việc học chữ Hán ngày nay. 

Ngoài ra, để việc học chữ Hán đƣợc thuận tiện hơn, thiết nghĩ lẽ ra ngay từ đầu ngƣời học cũng nên biết về 

cơ bản có BAO NHIÊU LOẠI CHỮ HÁN. Thực ra, có rất nhiều cách để phân loại chữ Hán. Tuy nhiên, phổ 

biến nhất là cấu tạo chữ Hán theo “Lục Thƣ” (6 cách hình thành của chữ Hán), bao gồm: Tƣợng hình, chỉ sự, 

hội ý, hình thanh, chuyển chú và giả tá. 

 Chữ tƣợng hình: Là những chữ căn cứ vào hình tƣợng của sự vật mà “vẽ” nên chữ viết. Đây là chữ 

rất dễ nhận biết nhất trong 6 loại chữ kể trên. Ví dụ: Chữ  木 (Mộc) là hình vẽ tƣợng trƣng của một 

cái cây cao có hai tán cây giang rộng và hai tán cây xà xuống đất. 

 Chữ chỉ sự: Đại khái là những chữ dùng những chữ tƣợng hình có sẵn hoặc những nét chữ khác nhau 

để diễn tả sự việc, chứ không chỉ đơn thuần là “vẽ lại” sự vật. Ví dụ: Để viết chữ 本 (Bản) tức phần 

rễ của gốc cây (về sau đƣợc trừu tƣợng hóa thành chữ chỉ những sự việc căn bản, ban đầu), ngƣời ta 

sử dụng chữ  木 (Mộc) và một nét gạch bên dƣới để diễn đạt rằng chữ này đang nói về phần dƣới của 

gốc cây – tức phần rễ của gốc cây.  

 Chữ hội ý: Đại khái là những chữ đƣợc hình thành bằng cách ghép những chữ mang nghĩa khác nhau 

hoặc giống nhau thành một chữ khác có nghĩa khác hoặc nghĩa tƣơng tự. Ví dụ: Ngƣời ta ghép 2 chữ 
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木 (Mộc) tức là “cây cối” lại với nhau và tạo ra chữ 林 (Lâm) nghĩa là rừng (rừng là nơi có nhiều cây 

cối). 

 Chữ hình thanh: Đại khái là những chữ bao gồm một chữ để biểu diễn ý nghĩa và một chữ để hƣớng 

dẫn cách phát âm kết hợp với nhau tạo thành. Ví dụ: Chữ 味 (Vị) tức khẩu vị bao gồm chữ 口(Khẩu) 

ở bên trái, ý nói “chữ này có ý nghĩa liên quan đến cái miệng” và chữ 未 (Vị) dùng để hƣớng dẫn 

ngƣời đọc rằng chữ này đọc là “vị”. 

 Chữ chuyển chú: Thƣờng là những chữ mà trong đó một chữ có nhiều ý nghĩa khác biệt nhau khi 

thay đổi bộ thủ hoặc một số nét viết. Ví dụ: Chữ 楽 (Nhạc) vốn có nghĩa là “âm nhạc”. Âm nhạc làm 

lòng ngƣời vui thú, nên chữ楽 (Nhạc) còn đọc là “Lạc” (lạc thú: thú vui). Chữ楽 (Nhạc) nếu thêm 

bộ艹 (Thảo: chỉ cây cỏ) ở phía trên đầu sẽ tạo thành chữ 薬 (Dƣợc) tức thuốc men. Có thể ngƣời xƣa 

nghĩ rằng thuốc cũng làm con ngƣời ta vui khỏe từ bên trong (lòng) nên mới mƣợn chữ  楽 (Nhạc) 

thêm bộ 艹 (Thảo) vào để chỉ thuốc đƣợc làm từ cây cỏ. 

 Chữ giả tá: Là những chữ mƣợn thanh âm của một chữ để diễn tả một chữ khác với ý nghĩa khác (đại 

khái tƣơng tự nhƣ chữ “đồng âm khác nghĩa”). Ví dụ: Chữ 萬  (Vạn) có nghĩa gốc là “con bò cạp”, 

tuy nhiên sau này đƣợc mƣợn để diễn tả chữ萬 (Vạn, chữ đƣợc dùng trong tiếng Hoa giản thể và 

tiếng Nhật là chữ万 cũng đọc là “vạn”) có nghĩa là “10,000”. 

Toàn bộ các bộ thủ trong 214 bộ thủ Khang Hy đƣợc cấu tạo bằng 3 phƣơng pháp đầu tiên (tƣợng hình, chỉ 

sự, hội ý) nên ngƣời học ban đầu cũng không cần phải quá hoang mang khi thấy chữ Hán có nhiều cách cấu 

tạo phức tạp nhƣ vậy. Thật vậy, 3 phƣơng pháp cuối (hình thanh, chuyển chú, giả tá) chỉ gặp thƣờng xuyên 

khi ngƣời học đi sâu vào học chữ Hán chứ không phải là học bộ thủ lúc ban đầu (Mách nhỏ: Đa số các chữ 

Hán khi học về sau đều là chữ “hình thanh” đã nêu trên). 

Để tìm hiểu thêm về cách cấu tạo chữ Hán nói riêng và chữ Hán nói chung, vui lòng tham khảo: 

http://www.cohanvan.com/  

Trở lại vấn đề về 214 bộ thủ, trong thời gian gần đây, trên mạng có xuất hiện một bài thơ vô cùng độc đáo 

và hữu ích trong việc giúp ngƣời học chữ Hán nhớ kỹ, nhớ rõ và nhớ vui đƣợc toàn bộ 214 bộ thủ. Thật vậy, 

ngƣời yêu thích học chữ Hán có lẽ đều biết đến bài thơ “Bộ thủ diễn ca” – Ví von 214 bộ thủ thành một quá 

trình lịch sử với các sinh hoạt con ngƣời nói chung và ngƣời Trung Quốc cổ đại nói riêng. Ngoài ra, còn để 

ngƣời học chữ Hán/Kanji/Hanja dễ dàng thuộc 214 bộ thủ, ngoài bài thơ ra còn có lời giải thích, diễn giải và 

ghi chú về diễn biến “câu chuyện” của toàn bộ 214 bộ thủ. Thiết nghĩ, chỉ nhƣ vậy là cũng đủ để ngƣời học 

chữ Hán/Kanji/Hanja hiểu rõ và nhớ đƣợc 214 bộ thủ, giúp đẩy nhanh quá trình học chữ Hán/Kanji/Hanja 

của mình lên rất nhiều. Tuy nhiên, để giúp đẩy nhanh hơn nữa cũng nhƣ tạo hứng thú trong việc học chữ 

Hán/Kanji/Hanja nói chung và việc học tiếng Nhật nói riêng – việc CHIẾT TỰ và GIẢI THÍCH NGUỒN 

GỐC THỰC SỰ của toàn bộ 214 bộ thủ thiết nghĩ cũng là việc nên làm. 

Du học Minh Nguyệt xin giới thiệu cùng các bạn yêu thích chữ Hán/Kanji/Hanja loạt bài chiết tự và giải 

thích nguồn gốc thực sự của toàn bộ 214 bộ thủ, nhằm giúp các đạt đƣợc thành công nhanh hơn và hơn cả 

mong muốn trong hành trình học chữ Hán/Kanji/Hanja của mình. 

*Chú ý: Đây là tài liệu tổng hợp nhằm hỗ trợ và gây ấn tƣợng nhằm giúp ngƣời học chữ Hán/Kanji/Hanja dễ 

nhớ hơn trong quá trình học, nên có thể có rất nhiều sai biệt với những nguồn lý thuyết khác. Tuy nhiên, 

thiết nghĩ sự học không chỉ bao la mà cũng cần cả sự bao dung, sẵn sàng tiếp thu những lý thuyết khác biệt 

nhau và chia sẻ những suy nghĩ mới lạ, mang tính xây dựng để việc học của chính mình cũng nhƣ mọi ngƣời 

không bao giờ cũ đi. 

http://www.cohanvan.com/


 

 

Du học Minh Nguyệt, sáng trăng ƣớc mơ, đồng hành thành công. 

  



 

 

01 - BỘ THỦ DIỄN CA – CHIẾT TỰ VÀ GIẢI THÍCH 32 BỘ TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 10 

1. Bộ thủ diễn ca – Đoạn thơ thứ nhất (Từ câu 1 đến câu 10): 

木 – 水 – 金 

火 – 土 – 月 – 日 

川 – 山 – 阜 

子 – 父 – 人 – 士 

宀 – 厂 

广 – 戶 – 門 – 里 

谷 – 穴 

夕 – 辰 – 羊 – 虍 

瓦 – 缶 

田 – 邑 – 尢 – 老 

Đọc là: 

 

1. MỘC (木) – Cây, THỦY (水) – Nƣớc, KIM (金) – Vàng 

2. HỎA (火) – Lửa, THỔ (土) – Đất, NGUYỆT (月) – Trăng, NHẬT (日) – Trời 

3. XUYÊN (川) – Sông, SƠN (山) – Núi, PHỤ (阜) – Đồi 
(1)

 

4. TỬ (子) – Con, PHỤ (父) – Bố, NHÂN (人) – Ngƣời, SỸ (士) – Quan 
(2)

 

5. MIÊN (宀) – Mái nhà, HÁN (厂) – Sƣờn non 
(3)

 

6. NGHIỄM (广) – Hiên, HỘ (戶) – Cửa, Cổng – MÔN (門), LÝ (里) – Làng 

7. CỐC (谷) – Thung lũng, HUYỆT (穴) – Cái hang 

8. TỊCH (夕) – Khuya, THẦN (辰) – Sớm 
(4)

, Dê – DƢƠNG (羊), HỔ (虍) – Hùm 

9. NGÕA (瓦) – Ngói đất, PHẪU (缶) – Sành nung 

10. Ruộng – ĐIỀN (田), Thôn – ẤP (邑) 
(5)

, Què – UÔNG (尢), LÃO(老) – Già 

  



 

 

2. Diễn giải: 

Các bộ thủ từ câu 1 đến câu 10 nhìn chung là nói về vũ trụ, nhân sinh quan và quá trình sinh hoạt thời 

xƣa của ngƣời Trung Quốc cổ đại. 

Câu 1 và câu 2 nói về vũ trụ quan của ngƣời Trung Quốc cổ đại. Câu thứ nhất bao gồm các bộ thủ nói đủ 

về mặt trời và mặt trăng, cũng nhƣ 5 hành tinh trong hệ mặt trời (Thủy, hỏa, mộc, kim, thổ), tức là nói về 

Trời hay “Thiên” trong quan niệm về “Thiên-địa-nhân” (đại khái là quan niệm về sự hòa hợp giữa con ngƣời 

và những điều không thể nắm bắt đƣợc của tự nhiên (tức “trời” hay “thiên”) và những gì có thể kiểm soát 

đƣợc (tức “đất” hay “địa”) trong tự nhiên) của ngƣời Trung Quốc cổ đại. 

Câu 3 nói về các dạng đất phố biến (Sông, núi, đồi) trong quan niệm về đất đai của ngƣời Trung Quốc cổ 

đại. Bên cạnh đó, câu 4 nói về những dạng ngƣời nắm quyền điều hành Trung Hoa cổ đại  - Cha, con, ngƣời 

nói chung và giới nho học ra làm quan (nói chung là nam giới). Tóm lại, câu 3 và câu 4 nói về Đất và Ngƣời 

tức “Địa” và “Nhân” trong quan niệm về “Thiên-địa-nhân” của ngƣời Trung Quốc cổ đại.  

(1) Trong câu 3, bộ PHỤ (阜) đƣợc giải thích thêm ngoài nghĩa là đồi đất, còn đƣợc sử dụng trong các 

chữ Hán đƣợc dùng để chỉ địa danh (chủ yếu là ở Trung Quốc), 

(2) Trong câu 4, bộ SỸ (士) thật ra là đƣợc dùng để chỉ những ngƣời có học. Do thời xƣa, ở Trung Quốc 

chỉ những ngƣời có học mới đƣợc ra làm quan. 

Câu 5, câu 6 và câu 7 nói về không gian sinh sống của con ngƣời sau khi có trời, đất và ngƣời. Không 

gian sống của con ngƣời đi từ những nơi có sẵn trong tự nhiên (thung lũng, hang, dƣới sƣờn núi) cho đến 

những nơi do con ngƣời tạo ra (làng, mái nhà, hiên nhà, cổng, cảnh cửa nhà). 

(3) Trong câu 5, bộ HÁN (厂) thực ra có nghĩa gốc là sƣờn núi (tức “sƣờn” của “núi non”, đƣợc tác giả 

rút gọn là “sƣờn non” để tạo ấn tƣợng nhằm dễ ghi nhớ hơn). Rất có thể, sƣờn núi là nơi cƣ trú và 

làm ra các công cụ thủ công sử dụng trong cuộc sống thƣờng ngày của ngƣời Trung Quốc thời cổ đại, 

nên một số chữ mang bộ HÁN (厂) cũng có nghĩa là nơi sản xuất ra các mặt hàng. Ví dụ: Chữ 厰 

(Xƣởng) trong chữ “công xƣởng” (工厰) là nơi công nhân sản xuất cũng có bộ HÁN (厂). 

Câu 8 nói về khái niệm thời gian nói chung (khuya và sớm, tức tối và sáng) trong quan niệm về thời gian 

của ngƣời Trung Quốc cổ đại. Ngoài ra, còn kể thêm về các loài thú có sẵn trong tự nhiên dùng để săn bắt 

(tức hổ) và loài thú đƣợc thuần hóa ban đầu để chăn nuôi (tức dê) ở Trung Quốc cổ đại (điều này có thể 

không đúng với lịch sử săn bắt và chăn nuôi của Trung Quốc thời cổ đại, tuy nhiên, ta nên nhớ một điều là 

mình đang học 214 bộ thủ Khang Hy chứ không phải là môn lịch sử về chăn nuôi và săn bắt của Trung Quốc 

thời cổ đại !!!).  

(4) Trong câu 8, bộ THẦN (辰) còn đƣợc đọc là “Thìn” – Một trong 12 con giáp của các nƣớc Đông Á 

(chủ yếu là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam). Thực ra, bộ Thần còn đƣợc dùng để chỉ 

giờ giấc trong Âm lịch, tức là khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng. Có lẽ đây là khoảng 

thời gian buổi sáng sớm, nên tác giả mới tạm lấy nghĩa “sớm” (tức sáng sớm) cho bộ Thần. 

Câu 9 và câu 10 nói về sinh hoạt cơ bản của ngƣời Trung Quốc thời cổ đại bên cạnh săn bắt và chăn nuôi, 

bao gồm nông nghiệp (ruộng, thôn) và thủ công nghiệp (ngói và bình bằng đất nung). Trong câu 10, do đã 

làm chủ đƣợc các hoạt động săn bắt, chăn nuôi, nông nghiệp và thủ công nghiệp, nên đời sống con ngƣời 

thời cổ đại cũng trở nên khá hơn, từ đó xuất hiện việc chăm sóc những ngƣời tán tật (què) và những ngƣời 

già cả (lão). 



 

 

(5) Trong câu 10, bộ ẤP (邑) 
(5)

 thực ra là đất đƣợc vua ban cho. Ở miền nam Việt Nam, ngƣời ta 

thƣờng dùng chữ ấp với nghĩa là một khu vực, một ngôi làng nên tác giả tạm gán nghĩa “thôn” cho 

bộ Ấp. 

* CHÚ Ý: 

Sau đây là bảng chiết tự và giải thích bộ thủ đƣợc thiết kế riêng cho việc học bộ thủ của tiếng Nhật, do đó 

việc biết trƣớc hệ thống “Âm On – Âm Kun” trong tiếng Nhật thiết nghĩ cũng là điều cần thiết. 

 Âm On: Là cách đọc Nhật hóa cách phát âm tiếng Hán của Hán tự ở Nhật Bản (tƣợng tự nhƣ cách 

phát âm Hán-Việt của ngƣời Việt Nam đối với chữ Hán). Do đó, ta sẽ thấy “âm on” dù sao cũng có 

cách phát âm gần giống với âm gốc trong tiếng Hán. Ví dụ: Chữ 明 (Minh: Ánh sáng) trong tiếng 

Hán có âm on là “mei” trong tiếng Nhật. 

 Âm Kun: Là cách đọc chữ Hán của riêng ngƣời Nhật (bằng cách mƣợn cách đọc của một từ trong 

tiếng Nhật có nghĩa tƣơng đƣơng với Hán tự đó). Ví dụ: Trong tiếng Nhật, tuy có khái niệm về 

“hƣớng đông” nhƣng không có chữ viết, nên mƣợn chữ 東 (Đông: Hƣớng đông) trong chữ Hán làm 

chữ viết. Tuy nhiên, “hƣớng đông” trong tiếng Nhật đọc là “Higashi” nên chữ 東 (Đông) tuy cũng có 

âm on là “tou” nhƣng khi đứng một mình (không đi kèm với chữ Hán khác) sẽ đọc theo âm kun là 

“higashi”. 

Để biết rõ thêm về “Âm On – Âm Kun”, vui lòng tham khảo qua đƣờng link sau: 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kanji#On.27yomi_.28C.C3.A1ch_.C4.91.E1.BB.8Dc_ki.E1.BB.83u_H.C3.A1

n.29  

Ngoài ra cũng cần lƣu ý nhƣ sau: 

 Khung không tô xám: Những bộ thủ thƣờng dùng và thông dụng nhất trong tiếng Nhật Bản 

  

 Khung tô xám: Những bộ thủ không phổ biến hoặc không đƣợc sử dụng ở Nhật Bản 

 

  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kanji#On.27yomi_.28C.C3.A1ch_.C4.91.E1.BB.8Dc_ki.E1.BB.83u_H.C3.A1n.29
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kanji#On.27yomi_.28C.C3.A1ch_.C4.91.E1.BB.8Dc_ki.E1.BB.83u_H.C3.A1n.29


 

 

3. Chiết tự - Giải thích: 

Câu 1, 2: 

Bộ thủ 
Âm Hán 

Việt 
Nghĩa Âm On Âm Kun 

Tên bộ 

trong 

tiếng 

Nhật 

Chiết tự - Giải thích 

日 
Nhật Mặt trời 

Ngày 

Nichi 

Jitsu 

Ka 

Hi (Bi) 

Nichinohi Chữ tƣợng hình, vẽ mặt trời  

  Nghĩa mƣợn là 

“ngày” (Mặt trời lên là một 

ngày mới) 

 

 

 

月 
Nguyệt Mặt trăng 

Tháng 

Getsu 

Gatsu 

Tsuki Tsuki Chữ tƣợng hình, vẽ hình mặt 

trăng khuyết      

     (trong lúc 

quan sát mặt trăng trong một 

tháng)  Nghĩa mƣợn là 

“tháng” (Tháng trong Âm 

lịch, sau này mở rộng nghĩa 

để chỉ cả tháng trong Dƣơng 

lịch)  

 

 

 

火   

灬 

Hỏa Lửa Ka (ga) Hi (Bi) Kanohi  Chữ tƣợng hình, vẽ hình 

trảng lửa ,  

 

 

 

水   

氵 

Thủy Nƣớc Sui 

(zui) 

Mizu Mizu Chữ tƣợng hình, vẽ dòng 

chảy dài, uốn lƣợn của nƣớc 

 
 

*Ghi chú: Bộ氵(Thủy) khi 

viết nhƣ thế này, cũng nhƣ 

một số bộ khác trong 214 bộ 

thủ, không đƣợc sử dụng nhƣ 

một chữ Hán độc lập 

 

 

 

木 
Mộc Cây 

Gỗ 

Boku 

Moku 

Ki 

Ko 

Ki Chữ tƣợng hình, vẽ một cây 

lớn có nhiều nhánh mọc cong 

phủ xuống mặt đất   

 



 

 

 

 

金 
Kim Vàng 

Kim loại 

Kin 

Kon 

Kane 

Kana 

Kane Chữ hội ý 

Phía trên là chữ 

今 (Kim: Nghĩa là 

“hiện tại”), 

nguyên là hình vẽ 

một vật chứa 

trong một vật 

khác    

Ý chỉ 

vàng 

(một thứ 

kim loại 

luôn quý 

trong 

thời 

điểm 

hiện tại) 

đƣợc 

chứa 

đây đó 

trong đất 

Phía dƣới là hình 

vẽ (chữ tƣợng 

hình) của một 

đống đất     

  Đất 

土 
Thổ Đất Do 

To 

Tsuchi Tsuchi Chữ tƣợng hình, hình vẽ của 

một đống đất      

 Đất 

 

Ngoài ra, xếp lại thứ tự của 7 bộ thủ trong câu 1 và câu 2, ta có thứ tự của các thứ trong tuần của tiếng Nhật:  

日 月 火 水 木 金 土 

Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tƣ Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

 

  



 

 

Câu 3, 4: 

Bộ thủ Âm Hán Việt Nghĩa Âm On Âm Kun 

Tên bộ 

trong 

tiếng 

Nhật 

Chiết tự - Giải thích 

川  

巛 

Xuyên Sông Sen Kawa 

(Gawa) 

Kawa Chữ tƣợng hình, vẽ một dòng 

sông cong nhẹ chảy từ điểm 

nay đến điểm khác  

 

山 
Sơn Núi San Yama  Chữ tƣợng hình, vẽ một ngọn 

núi với những đỉnh nhọn mọc 

gần nhau  

阜  
Phụ Đồi 

(Ám chỉ 

nơi chốn) 

Fu Oka Kozato Chữ Hội ý 

 
Phần trên là hình 

vẽ những đồi đất 

Những 

đụn đất 

cao rải 

rác khắp 

nơi  

Đồi, núi 

đất 

 阝   
 Phía dƣới là chữ 

十 (Thập: Nghĩa 

là 10) vốn có 

nghĩa ban đầu là 

gom từ khắp nơi 

về một chỗ  

Mƣợn nghĩa “từ 

khắp nơi” 

 
 

 

*Ghi chú: Bộ阝(Phụ) viết 

nhƣ thế này, cũng nhƣ một số 

bộ khác trong 214 bộ thủ, 

không đƣợc sử dụng nhƣ một 

chữ Hán độc lập 

子 
Tử Con Shi Ko Ko Chữ tƣợng hình, vẽ một đứa 

trẻ nhỏ , , hoặc vẽ một 

đứa trẻ có tóc đang mọc 

nhanh  

父 
Phụ Cha 

Nam giới 

ở bề trên 

Fu ChiChi ChiChi Chữ hội ý, hình vẽ một bàn 

tay nắm trọn một cái rìu  

 Cha là ngƣời cầm rìu để 

lao động 

 

Ngoài ra, trƣớc đây chữ “Phụ” 

còn đƣợc dùng trong từ “Điền 

phụ” (“Điền” là ruộng đất) để 

chỉ “ông nông dân”. Về sau 

đƣợc dùng để chỉ “phụ thân” 

(cha, bố), hoặc những nam 

giới thuộc lớp bề trên của 

mình, VD: “Tổ phụ” (lớp cha 



 

 

ông tổ tiên), “bá phụ” (bác), 

“thúc phụ” (chú), v.v… 

人  

亻 

Nhân Ngƣời Jin 

Nin 

Hito 

(Bito) 

Hito Chữ tƣợng hình, vẽ một ngƣời 

đứng với tay đến một ngƣời 

khác (ám chỉ tƣơng tác giữa 

ngƣời với nhau)  

 

*Ghi chú: Bộ亻(Nhân đứng) 

viết nhƣ thế này, cũng nhƣ 

một số bộ khác trong 214 bộ 

thủ, không đƣợc sử dụng nhƣ 

một chữ Hán độc lập 

士 
Sĩ Ngƣời có 

học vấn 

Shi  Samurai Có 2 cách chiết tự 

Chữ chỉ sự 

Hình vẽ một vật do nhiều vật 

liệu khác nhau tạo thành và 

đƣợc dựng đứng lên   

Ngƣời có học là ngƣời biết 

tích cóp nhiều thứ thành “một 

đống cao” (kiến thức, của cải, 

v.v...) 

Chữ hội ý 

Phía dƣới là chữ  一 (Nhất) ý 

chỉ kẻ sĩ là ngƣời đứng đầu 

trong “tứ dân” thời phong 

kiến (Sĩ – Nông – Công – 

Thƣơng), còn phía trên là chữ 

十 (Thập) với nét ngang 

tƣợng trƣng cho trục hoành và 

nét sổ (nét thẳng đứng) tƣợng 

trƣng cho trục tung, ý chỉ kẻ sĩ 

là kẻ mặc sức “tung hoành” 

khắp nơi để mà thể hiện cái 

tài của mình. 

Chữ chuyển chú 

Theo một số tài liệu, “Sĩ” ban 

đầu là chức quan coi ngục ở 

thời Ngũ Đế (từ thế kỷ 22 đến 

thế kỷ 26 TCN) do đó chữ 

“Sĩ” ban đầu có hình dáng là 

một cái rìu to . Về sau, 

chữ “Sĩ” chỉ đƣợc dùng để chỉ 

chung những ngƣời có học. 

 

  



 

 

 

Câu 5, 6: 

Bộ thủ Âm Hán Việt Nghĩa Âm On Âm Kun 

Tên bộ 

trong 

tiếng 

Nhật 

Chiết tự - Giải thích 

宀 
Miên Mái nhà Ben 

Men 

 Ukanmuri Chữ tƣợng hình của một mái 

nhà 

 

*Ghi chú: Bộ 宀 (Miên), cũng 

nhƣ một số bộ khác trong 214 

bộ thủ, không đƣợc sử dụng 

nhƣ một chữ Hán độc lập 

厂 
Hán Sƣờn núi Kan  Gandare Chữ tƣợng hình của một vách 

núi che đi những sự vật bên 

dƣới 

 

*Ghi chú: Bộ厂 (Hán), cũng 

nhƣ một số bộ khác trong 214 

bộ thủ, không đƣợc sử dụng 

nhƣ một chữ Hán độc lập 

广 
Nghiễm Mái nhà Gen  Madare Chữ tƣợng hình của một mái 

nhà dài và rộng 

 

*Ghi chú: Bộ广 (Nghiễm), 

cũng nhƣ một số bộ khác trong 

214 bộ thủ, không đƣợc sử 

dụng nhƣ một chữ Hán độc lập 

戸 
Hộ Cửa một 

cánh, hộ 

gia đình 

(Ám chỉ 

nơi chốn) 

Ko To To Nửa trái của chữ 門 (Môn: 

Cánh cổng lớn có hai cửa)  

Từng hộ gia đình là những mái 

nhà có cánh cửa nhỏ 

門 
Môn Cổng, cửa 

hai cánh 

(Ám chỉ 

nơi chốn) 

Mon Kado Mon Chữ tƣợng hình cổng có hai 

cánh cửa lớn đang đóng chặt lại 

 

里 
Lý Làng 

Làng quê 

Đơn vị đo 

(xấp xỉ 3 

Km) 

Ri Sato Sato Chữ hội ý 

Phía trên là chữ 田 

(Điền) vẽ ruộng 

đất đƣợc chia ra 

làm 4 phần 

Đất ở có 

ruộng cày 

đây đó  

Làng  

Làng quê Phía dƣới là chữ 

土 (Thổ) chỉ nơi 

chốn 

 

  



 

 

 

Câu 7, 8: 

Bộ thủ Âm Hán Việt Nghĩa Âm On Âm Kun 

Tên bộ 

trong tiếng 

Nhật 

Chiết tự - Giải thích 

谷 
Cốc Thung 

lũng 

Koku Tani Tani Chữ hội ý 

Phía trên là 

hai chữ 八 

(Bát: số 8) với 

nghĩa ban đầu 

là hai đƣờng 

cong tẻ nhánh 

ra hai bên  

hai nhánh núi 

tẻ ra 

Thung lũng là 

phần nằm gọn 

giữa hai dãy 

núi/nhánh 

núi/ngọn núi, 

v.v... và có 

miệng để đi 

vào hay nƣớc 

sông suối 

chảy ra 

Bên dƣới là 

chữ 口 (Khẩu) 

là chữ tƣợng 

hình vẽ một 

cái miệng  

“Miệng” vào 

thung lũng 

穴 
Huyệt Lỗ 

Hang hốc 

Phần mộ 

Ketsu Ana Ana Chữ hội ý 

Phía trên là bộ

宀 (Miên)  

Mái nhà  

Che lại 

Chỗ đất đào 

có mái che lại 

 Lỗ, hang 

hốc, phần mộ 

chôn 

Phía dƣới là 

chữ 八 ((Bát: 

số 8) với 

nghĩa ban đầu 

là hai đƣờng 

cong tẻ nhánh 

ra hai bên 

Rẽ đất sang 

2 bên  đào 

đất 

夕 
Tịch Chiều tối Seki Yuu Yuube Chữ tƣợng hình, vẽ mặt trăng 

khuyết giăng trên bầu trời đêm  

,    Chiều tối, đêm 

 Hoàng hôn, chạng vạng 

 

辰 
Thìn Chi thứ 5 

trong 12 

con giáp, 

Giờ Thìn 

(từ 7:00 

AM đến 

9:00 AM) 

Shin 

Jin 

Tatsu Shinnotatsu Ban đầu là hình vẽ một ngƣời 

cầm cuốc (làm từ mảnh vỏ sò) 

cày đất (thành luống)   

Luống cày dài  Giống hình 

rồng  “Rồng” 

Cày vào buổi sáng  Giờ giấc 



 

 

buổi sáng sớm (từ khoảng 7:00 

AM đến 9:00 AM) 

羊 
Dƣơng Dê You Hitsuji Hitsuji Chữ tƣợng hình, vẽ cái đầu dê 

nhìn chính diện (  hoặc 

), nhƣng sau đó cũng đƣợc 

xem nhƣ hình con cừu 

虍 
Hổ Hổ Ko Tora Toragashira Giản lƣợc của chữ虎 (Hổ) – 

Chữ tƣợng hình vẽ hình dáng 

của một con hổ , sau 

đƣợc giản lƣợc dần thành chữ 

虎 (Hổ) ngày nay, rất khó nhận 

biết khi so sánh với hình vẽ 

thời cổ đại. Trong bộ thủ, chữ

虎 (Hổ) đƣợc giản lƣợc mất hai 

“chân cọp” (儿) thành bộ 虍 

(Hổ) 

  



 

 

Câu 9, 10: 

Bộ thủ Âm Hán Việt Nghĩa Âm On Âm Kun 

Tên bộ 

trong 

tiếng 

Nhật 

Chiết tự - Giải thích 

瓦 
Ngõa Ngói, 

Đồ vật 

nằng đất 

nung 

Ga Kawara 

Guramu 

Kawara Chữ tƣợng hình, vẽ hai miếng 

ngói chồng lên nhau, tạo 

thành một hình cong   

Ngói, đồ nung không tráng 

men 

缶 
Phẫu Vò, chum, 

Bồn, chậu 

Kan  Hotogi Chữ tƣợng hình, vẽ cái vò 

(vại, bình, v.v...) có miệng 

nhỏ, bụng to, có nắp  

thƣờng đƣợc làm bằng sành 

 Vò chum, bồn, chậu (hình 

tròn)  Hộp (đơn vị đếm đồ 

đóng hộp) 

田 
Điền Ruộng Den Ta (Da) Ta Chữ tƣợng hình, vẽ ruộng đất 

đƣợc chia ra làm 4 phần 

邑 
Ấp Thôn, 

Đất phong 

tặng 

(ngày 

xƣa) 

Yuu 

Ou 

Kuni 

Mura 

Oozato Có hai cách chiết tự 

Chữ hội ý 

 
Phía trên là chữ 

囗 (Vi: Vây 

quanh, xin đừng 

nhầm lẫn với chữ 

口 (khẩu) nghĩa 

là cái miệng)  

Vây quanh  

Nơi vây 

quanh có 

những 

ngƣời 

quỳ gối 

hàng 

phục thì 

chỉ có thể 

là thôn 

làng hay 

đất phong 

tặng của 

một nƣớc 

  阝  
 

 
 

 
Phía dƣới là chữ 

巴 (Ba) – biến thể 

của chữ丮 (Tấn) 

vẽ hình ngƣời 

quỳ cuối đầu về 

bên trái, hai tay 

duỗi thẳng ra 

Hình họa (Chỉ mang tính 

tham khảo) 

 

Phía trên vẽ 

nhà dân 

Phía dƣới là 

đƣờng quanh 

co dẫn vào 

thôn làng 

 

*Ghi chú: Bộ阝 (Ấp) viết 

nhƣ thế này, cũng nhƣ một số 

bộ khác trong 214 bộ thủ, 



 

 

không đƣợc sử dụng nhƣ một 

chữ Hán độc lập 

尢 
Uông Kiễng 

chân 

(què) 

  Dai-no-

ma-ge-a-

shi 

Chữ tƣợng hình, vẽ hình 

ngƣời bị kiễng (què) một bên 

chân 

老 
Lão Ngƣời già Rou O(iru) 

Fu(keru) 

Oi Có 2 cách chiết tự 

Chữ tƣợng hình 

Vẽ ông lão lƣng gù, tóc lƣa 

thƣa trên đầu, đang chống gậy  

bƣớc đi  

Hình họa: Chia chữ làm 3 

Chữ 土 (Thổ) 

nghĩa là đất Về già, sắp 

gần đất xa 

trời, phải 

chống gậy và 

đƣợc đút ăn 

bằng muỗng 

Dấu ノ chỉ 

cây gậy 

Chữ 匕 

(Chủy) vẽ cái 

muỗng 

  



 

 

Nguồn tham khảo: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dynasties_in_Chinese_history 

http://www.cohanvan.com/ 

http://www.hanviet.org/ 

http://www.kanjinetworks.com/index.cfm 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_characters 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kanji 
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