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QUYỂN 71 

 

CHỈ ÂM A-TỲ-ĐẠT-MA THUẬN CHÁNH LÝ LUẬN 

(Tám Mươi Quyển) QUYỂN 1 

  

Gia thụy ngược lại âm giả hà ngược lại âm dưới thời thụy sách Nhĩ Thất cho rằng: Gia là lời 
nói hay tốt, cũng như thiện ngôn tốt đẹp. Thiên Thương Hiệt ghi: Thụy là ứng hợp gọi chung 
ngọc dùng để làm tin, nói có đức tốt đẹp, tức là nên làm như vậy, đây là ngọc để làm tin. 

A-thị-đa ngược lại âm thường nhĩ đây dịch là vô thắng xưa nói là A-kỳ-đa hoặc viết là A-đạt-
đa đều sai, tức là Ngài Di-lặc kim sanh vậy. 

San báng ngược lại âm sổ gian Thiên Thượng Hiệt ghi rằng: San là chê bai. Quảng Thất cho 
rằng: San là hủy báng, chê bai, nói xấu. 

Lậu tiết ngược lại âm tức liệt Quảng Thất cho rằng: Tiết là nước tràn ra, phát ra, cũng là nước 
rỉ dột. 

Chỉ mang ngược lại âm mạc ban tức là Ương-quật-ma-la Ương- quật đây dịch là chỉ mang 
hoặc gọi là kiết đoạn chỉ người dùng kết tràng hoa trang nghiêm trên đầu cho nên có tên gọi 
này. 

Ô lô tần loa ca diếp ba đây dịch là mộc hoa lâm dưới tu đạo bởi vì vậy mà gọi tên Ca-diếp-ba-
la-họ. Xưa nói là Ưu-lâu-tần-loa đúng như kinh Pháp Hoa nói thời thượng cổ ba anh em Ca-
diếp là người ở nơi trưởng giả giàu có vậy. 

 
 

Đường giảo ngược lại âm cổ uyển đường là đi bộ, là trống không uổng phí. Tự Thư cho rằng: 
Giảo là quấy rối, ngược lại âm hồ đao nạo là quấy nhiễu, sách Thuyết Văn cho rằng: Nạo là 
nhiễu loạn. 

Đát-sách-ca ngược lại âm đô đạt ngược lại âm dưới sơ cách tên của loài rồng. 

Khấu kích sách Thuyết Văn viết cú cũng đồng, ngược lại âm khổ hậu khấu cũng là kích tức là 
đánh gõ. 

Hoán nhuyển ngược lại âm nô khóa ngược lại âm dưới diện luyến Tam Thương cho rằng: 
Nhuyển là ốm gầy. Quảng Thất cho rằng: Nhuyển là mềm mại, yếu mềm. 

Xứng huyền ngược lại âm cự viên Quảng Thất cho rằng: Xứng là quả cân. Gọi là huyền tức là 
trọng nặng, là biết nặng nhẹ vậy chữ viết từ bộ thủ. 



  

-------------------------------------- 
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Điều nhiên ngược lại âm đồ điêu điều là xa lắc, xa lơ, xa xăm. Xa xôi. Âm đối ngược lại âm 
đồ kế. 

Cụ-ba-lạc-ca đây dịch là ngưu kinh. 

Tốt-đổ-ba ngược lại âm tô một ngược lại âm dưới Đô-cổ đây dịch là miếu thờ. Hoặc gọi là 
phần mộ, hoặc nói là tụ tướng, hoặc nói là thạch quả v.v... cao đó cho là tướng. Xưa nói là đẩu 
tẩu ba hoặc gọi là thâu bà đều là tùy theo địa phương mà đọc có nặng nhẹ, âm có khinh trọng. 

- Quyển 3, 4, 5 trước đều không có âm. 

  

-------------------------------------- 
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Hối minh ngược lại âm hồ đối sách Tiểu Thất cho rằng: Sương mù dày đặt gọi là hối nói 
sương mù dày đặt là từ đất giao hợp nên tối tăm. Minh là chỗ không nhìn thấy rõ, sương mù 
che phủ thì ban ngày cũng tối tăm. 

Phân dụ lại viết chữ phân cũng đồng, ngược lại âm phu vân Thích 

 
 

Danh cho rằng: Phân là bột thơm không khí ẩm ướt vươn vào cây cỏ vì vậy mà rất lạnh, màu 
sắc ngưng đọng trắng xóa giống như bột, sách Tiểu Thất cho rằng: Khí của thiên địa phát ra 
không ứng hợp gọi là sương, sương là khí âm, ẩm thấp. 

Khuếch thanh ngược lại âm khẩu quách sách Tiểu Thất cho rằng: Khuếch là to lớn. 

Sở ban lại viết chữ ban cũng đồng, ngược lại âm bổ gian sách Tiểu Thất cho rằng: Ban là trải 
chiếu, sách Tiểu Thất cho rằng: Ban là biến khắp phong phú cùng khắp vậy. 

  

-------------------------------------- 
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Đàn trách ngược lại âm đồ thiên ngược lại âm dưới si diệc Quảng Thất cho rằng: Đàn là 
phanh ra xé ra, âm nghĩa Hán Thư cho rằng: Trách là không dùng, cũng là buộc phải đi xa. 
Trách là chỉ, âm phanh ngược lại âm phổ canh. 



Huyền diệu ngược lại âm hồ mạch Quảng Thất cho rằng: Huyền là hoặc loạn, diệu là chiếu 
sáng. 

Ngoan ngân ngược lại âm ngũ hoàn ngược lại âm dưới ngư cân Quảng Thất cho rằng: Ngoan 
là ngu độn, Thiên Thương Hiệt ghi: Ngân là xấu ác, theo Tả Truyện cho rằng: Ngân là tâm 
không có đức, theo nghĩa kinh là ngoan là miệng nói lời không có đạo đức trung thực, nói là 
không có niềm tin là ngân. 

Sính dĩ ngược lại âm sửu tĩnh sách Thuyết Văn viết chữ sính cũng thông dụng, sách Tiểu Thất 
cho rằng: Sính là vui vẻ, sách Phương Ngôn cho rằng: Từ quan ải cho đến cửa đông gọi là 
sính giữa sông Giang Hoài Trần, Sở gọi tốt đẹp vui vẻ là hảo. 

Thông duệ ngược lại âm dĩ nhuế thông gọi là nghe được rất nhỏ, rất nhỏ mà nghe rõ, duệ là tri 
thức. Lại nữa biết trước gọi là thông hiểu sâu xa gọi là duệ. 

Phương duy ngược lại âm dĩ hoài Quảng Thất cho rằng: Vùng xa xôi hẽo lánh, sách Hoài 
Nam Tử nói rằng: Trời có bốn duy gọi là đông, tây, nam, bắc, tử, duy, thượng, hạ. 

  

-------------------------------------- 
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Trù trừ ngược lại âm trường lưu ngược lại âm dưới là trường ư Quảng Thất cho rằng: Trù trừ 
là do dự, cũng gọi là dùng dằng không muốn tiến tới. 

Dị sanh tiếng Phạm nói là Ba-la-tất-lật-thác-ngật-na Ba-la đây dịch là ngu, Tất-lật-thác đây 
dịch là dị ngật-na dịch là sanh nên nói ngu là dị sanh. Xưa nói Đứa trẻ sanh ra khác biệt, cũng 
nói là đứa bé ngu phàm phu lại nói đứa trẻ nhỏ phàm phu đều là một nghĩa. 

  

-------------------------------------- 
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Táo động lại viết chữ táo cũng đồng, ngược lại âm tử đáo táo là xao động không yên tĩnh. 
Thích Danh cho rằng: Táo là làm cho khô ráo, nói vật làm cho khô ráo tức là động là bay lên. 

Trung dung ngược lại âm dĩ dung Quảng Thất cho rằng: Trung bình dung hòa, sách Tiểu Nhĩ 
Thất cho rằng: Dung là tốt lành. Gọi là hòa bình, người sống trong cảnh hòa bình an vui tốt 
lành. 

  

-------------------------------------- 
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Xi tiếu ngược lại âm xướng di sách Tiểu Nhĩ Thất cho rằng: Xi là làm trò vui. Thiên Thương 
Hiệt ghi rằng: Xi là khinh thường, Tiếu là vui vẻ, làm trò vui, chữ viết từ bộ cổ đến bộ triệt 
tức là chữ xi. 

Bao biếm ngược lại âm bổ cao ngược lại âm dưới bể liểm theo chữ bao là khen thưởng tốt đẹp, 
biến là truất phế thối lui. 

Khưu nghị ngược lại âm mạc hậu Khưu là luận bàn nghị là vạch ra kế hoạch. Bàn luận công 
việc là mưu nói rõ ràng bàn luận là nghị 

Đích luận ngược lại âm âm đồ đích sách Quảng Thất cho rằng: Địch là đương đầu, đối đầu, 
sách Nhĩ Thất cho rằng: Địch là chống cự. Hoảng loạn ngược lại âm hồ quang hoảng gọi là lo 
sợ ở trong 

 
 

lòng. Quảng Thất cho rằng: Hoảng là lo sợ nơm nớp trong lòng, Thiên Thương Hiệt cho rằng: 
Hoảng sợ e sợ. 

Thực đa ngược lại âm thị lực sách Nhĩ Thất cho rằng: Thực là đúng thời, điều thực, cái có cụ 
thể. Sách Thuyết Văn cho rằng: Thực là trên. 

  

-------------------------------------- 
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Tham ách lại viết chữ ách cũng đồng, ngược lại âm ô cách ách là đè lên cổ con trâu, con ngựa, 
ách cũng là cách âm cách là âm cách. 

Trách phạt ngược lại âm chư cách Văn Thông Dụng cho rằng: Phạt tội gọi là trách trách mắng, 
quở trách cũng là tội lỗi, phạt là triết phục. 

Mông hội ngược lại âm mạc băng ngược lại âm dưới công nội Tam Thương cho rằng: Mong 
là không sáng tỏ. Hội là phiền loạn. 

Ngã ích ngược lại âm khưu dĩnh sách sử cho rằng: Khoảnh khắc chờ đợi để hỏi thăm theo chữ 
khoảnh đó là giống như phút chốc cũng gọi là không lâu. 

Kỵ đạn ngược lại âm cự ký ngược lại âm dưới đồ đán Quảng Thất cho rằng: Kỵ là e sợ, sợ sệt, 
nghi nang, sách Thuyết Văn cho rằng: Kỵ là oán ghét. 

Cố miến ngược lại âm cô bố ngược lại âm dưới miên kiến sách Thuyết Văn cho rằng: Quay 
đầu nhìn lại gọi là cố nhìn nghiêng liếc nhìn gọi là miến. 

  

-------------------------------------- 
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Phiêu xí ngược lại âm ty diệu ngược lại âm dưới xương chí Văn Thông Dụng cho rằng: Huy 
hiệu gọi là phiêu. Sách Tư ký cho rằng: Chữ xí đều từ bộ cân hoặc là viết từ bộ mộc viết thành 
chữ phiêu gọi là lấy cây làm tiêu thức mà viết lên làm hiệu lệnh đây cũng gọi là hai thông 
dụng. 

 
 

(769) Mạt-nô-sa ngược lại âm mạc bát cũng nói là Ma-miễn-sa đây dịch là người. 

Võng lượng văn cổ viết chữ võng lượng hai chữ tượng hình cũng đồng, ngược lại âm vong 
cường lực dưỡng. Sách Thuyết Văn cho rằng: Võng lượng là tịnh vật của núi sông, Văn 
Thông Dụng cho rằng: Cây đá quái trụ gọi là võng lượng vậy. 

Tỳ Thấp Phược Yếu Ma Thiên đây dịch là các loại công nghiệp. Theo Tây Vực các nước 
phương tây, công nghiệp nghề thủ công khéo léo đó có rất nhiều, nên phải cúng tế trời đây 
vậy. 

Da-phu ngược lại âm cô-hà sách Nhĩ Thất cho rằng: Da là thêm nhiều lớp. Nay lấy nghĩa này, 
gọi là ngồi éo chân, trong kinh hoặc là viết kiết giao phu tọa là ngồi éo chân kiết già. Sơn 
Đông nói giáp phu Giang Nam nói bán khoa âm bán ngược lại âm bình hoạn âm khoa ngược 
lại âm khẩu qua cũng có viết từ bộ túc viết thành chữ da trong văn tự không có chữ này. 

Ô-đà-di ngược lại âm Ô-cổ tên người. Đây dịch nghĩa là xuất 

hiện. 

  

-------------------------------------- 
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Hy hý lại viết chữ hy cũng đồng, ngược lại âm hư chi sách Thuyết Văn cho rằng: Hy là vui. 
Thiên Thương Hiệt ghi rằng: Hy hý là vui cười đùa giởn. 

Nhữ tào lại viết chữ tào cũng đồng, ngược lại âm tự lao sách Khử Ký cho rằng: Một nhóm 
hơn mười người đi tuần, Như Thuần cho rằng: Tào là một nhóm đông người. 

Tỳ-sắc-nô ngược lại âm nô cố tên ở cõi trời, xưa gọi là tùy nữu thiên cũng nói tỳ sưu nữu 
thiên là sai vậy. 

  

-------------------------------------- 
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Thê đăng ngược lại âm đô đặng Quảng Thất cho rằng: Đăng là mang giày dép, dựa theo mà đi 
lên, chữ viết từ phụ. 

Thất-lộ-ca xưa nói là Du-lô-ca hoặc gọi là Thủ-lô-ca lại nói là Thủ-lô-khả theo Tây Vực số 
pháp của kinh đều lấy ba mươi hai chữ là một Thất-lộ-ca. Lại cho rằng: Quá nhiều ước đính 
cho phàm phu thế gian ca ngâm vịnh tán thán khen ngợi. Đây là một trong số Lan-đà-luận. 



- Quyển 15. Trước không có âm. 

  

-------------------------------------- 
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Thăng trắc ngược lại âm tri cước nói là tiến đỉnh cao gọi là trắc theo Mao Thi Truyện cho 
rằng: Trắc là leo lên núi nam kia rất cao vậy. sách Nhĩ Thất cho rằng: Trắc là thắng lên gọi là 
đi lên cao vậy. 

Phi lôi ngược lại âm bổ tội ngược lại âm dưới lô tội. Sách Tự Lược nói rằng: Phi lôi là vết 
sưng nhỏ, nay lấy nghĩa này. 

Ba-đạp-ba-dũng ngược lại âm đồ đáp tức là họ của Bà-la-môn. 

- Quyển 17 Trước không có âm. 

  

-------------------------------------- 

  

CHỈ ÂM A-TỲ-ĐẠT-MA THUẬN CHÁNH LÝ LUẬN QUYỂN 18 

  

Trì chiểu ngược lại âm chi nhiễu sách Thuyết Văn cho rằng: Chiểu là cái ao, cái ao nhỏ. 

Mạng mạng đổi tiếng Phạm nói đó Bà-hựu-bà-điểu. 

Tử tức ngược lại âm tư lực nhi tử gọi là tức tức hơi trong thân mình chỗ dùng bẩm sinh, sách 
Đông Quán Hán Ký cho rằng: Đây là chỗ ta phải che đậy tử tức nay người xuất tiền sanh lợi 
cũng gọi là tức cùng một nghĩa vậy. 

  

-------------------------------------- 
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Thị trù ngược lại âm trù lưu sách Sổ Từ cho rằng: Ai có thể cùng với con trai, chia làm thất 
trù, Vương Dật cho rằng: Hai người là một thất, bốn người một trù trù là các loại thứ cũng gọi 
là bạn lữ 

Nhũ bôi lại viết bôi cũng đồng, ngược lại âm thất hồi gọi là rượu chưa có lọc. Nói rằng như 
tức là sữa, có thể thanh lạc mà lạc có thể thành rượu. 

Quảng thụ Trụ Văn viết chữ thụ cũng đồng, ngược lại âm thời chú Quảng Thất cho rằng: Thụ 
là cây đứng thẳng. Phàm là cây an trí đứng thẳng gọi là thụ, thụ cũng là trồng cây giống, gieo 
giống. 



Lũ biện ngược lại âm lực cú sách Thượng Thư cho rằng: Lũ là nhiều lần lược bớt đi mà thành, 
Khổng An Quốc cho rằng: Lũ là nhiều lần. 

  

-------------------------------------- 
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Trì quyến lại viết chữ quyến cũng đồng, ngược lại âm cổ khuyển công huyền hai âm. Theo 
Thanh Loại cho rằng: Quyến là dùng dây giăng lưới để bắt chim thú. 

Vãn xuất văn cổ viết chữ vãn cũng đồng, ngược lại âm vô viển sách Thuyết Văn cho rằng: 
Văn là lôi kéo chiếc xe. 

Bỉ lý thể chữ viết chữ lý cũng đồng, ngược lại âm lực tử sách Thuyết Văn cho rằng: Năm nhà 
làm một bỉ bỉ cũng là thói tục, hủ lậu, Thiên Thương Hiệt ghi rằng: cũng đồng, nghĩa ấp dưới 
gọi là lý sách Hán Thư cho rằng: Nghèo mà không có thôn xóm, Như Thuần cho rằng: Tuy 
nghèo cũng giống như nơi xa xôi làng mạc gọi là bỉ. Nói bỉ đó là xấu ác hủ lậu. Quảng Thất 
cho rằng: Bỉ là bị sỉ nhục âm tán ngược lại âm tổ đản gọi là trăm nhà làm một bỉ. 

Thượng niên ngược lại âm thị nhương Thương Hiệt giải thích chữ văn cổ rằng: Thượng là 
trên, giống như nhiều năm. 

Suy mạo thể chữ viết chư suy cũng đồng, ngược lại âm sở quy sách Thuyết Văn cho rằng: Suy 
là giảm tổn. Sách Lễ Ký cho rằng: Năm mươi tuổi bắt đầu suy giảm. Suy là biếng nhác, 
ngược lại âm dưới, văn 

 
 

cổ viết chữ hao mạo hai chữ tượng hình. Nay viết chữ hao cũng đồng, ngược lại âm mạc báo 
sách Lễ Ký cho rằng: Tám mươi tuổi gọi là mạo Mạo hôm muội, hay quên, ám loạn. 

Cưu-ma-la-thiết-ma đây dịch là đồng tịch tạo nhiều thơ ca vịnh đó là người tên Phiến Trật 
Lược ngoại đạo. Tạo ra đó là người phát minh sáng suốt, tức là trong luận Tỳ-bà-sa, Phiến-đề-
la ngoại đạo vậy. 

  

-------------------------------------- 
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Vô phiền ngược lại âm phò viên theo Mao Thi Truyện cho rằng: Tháng giêng nẩy sinh có 
nhiều sương, theo truyện cho rằng: Phồn là nẩy sinh ra rất nhiều. 

Thủy trạc ngược lại âm trực giác sách Thuyết Văn cho rằng: Trạc là tẩy rửa, gọi là lấy nước 
sạch tẩy rửa vật. 

Thiết chi xưa nói là xá chỉ đây dịch là có thể trói buộc gọi là người nữ sanh tâm ái nhiễm yêu 
thương người nam. Cho nên Thông Dụng gọi là thiết chi. 

  



-------------------------------------- 
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Nhẫm nhiễm ngược lại âm nhi thuận ngược lại âm dưới nhi diễm nói là trong phút chốc, giải 
thích chỉ một khắc. 

A-nô-luật-đà cũng viết là Luật-lô gọi là, thuận theo nghĩa tên của người. 

Khuông trợ ngược lại âm khưu phương sách Tiểu Thất cho rằng: Khuông là sửa cho đúng, trợ 
là cứu giúp, phò trợ, khuông cũng gọi là sửa lại. 

Thế-la-ô-bà ngược lại âm ô cổ đây dịch là tiểu thạch. 

Chúc tư ngược lại âm chi dục chúc là chuyên chú, tập trung vào, cũng gọi là liên tục, thích 
hợp nối liền với nhau. 

  

-------------------------------------- 
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Sư vũ ngược lại âm vu củ gọi là mùa mưa phải an cư. Nói sư đó tức là hạ lạp. 

Đồng thụ ngược lại âm chu du gọi là người ở chùa còn nhỏ tuổi, tuổi còn để chởm chưa đội 
mủ, để sai khiến công việc lặc vặt trong ngoài vậy. Người tuổi nhỏ này không theo khuông lễ 
xuất ra phương tiện, sai khiến rất mau. 

Tiêu tiêu âm tiêu tiêu sách Nhĩ Thất cho rằng: Tiêu tiêu là con nhện giăng tơ, âm văn ngược 
lại âm cư nghị Quách Phác cho rằng: Con nhện cao cẳng tục gọi là hỹ tử theo Mao Thi Truyện 
cho rằng: Tiêu tiêu là con nhện trong cửa. 

Hồng điện văn cổ viết chữ hồng cũng đồng, ngược lại âm hồ công tục âm là phong âm nghĩa 
sách Nhĩ Thất cho rằng: Con gà trống xuất ra hai cái màu trên đầu màu sắc sáng rực gọi là 
hồng con gà mái, cái màu trên đầu tối tăm gọi là nghê âm nghê ngược lại âm ngũ kê, sách 
Thuyết Văn cho rằng: Cầu vồng Giang Đông gọi là lễ tế cầu mưa, cũng gọi là cầu vồng, Thích 
Danh cho rằng: Cầu vồng tan mưa. Đột nhiên công phá khí âm, khí dương âm đới là âm đế 
âm đông là âm đồng. 

Phược khát quốc ngược lại âm hồ cát ở phía bắc sông Lâm Phược Sô con sông trong nước này 
có Đức Như-Lai múc nước tắm gội, có thể nói là hơn một đấu nước, các màu sắc trong nước 
rất nhiều, sáng rực óng ánh như kim thạch, vàng sáng chói. Lại có thể gọi là có răng của Phật, 
lại có thể gọi là có Phật tảo trừ, dùng cỏ làm cây chổi ca-xà dài hơn hai thước rộng bảy tấc 
quét tạp dơ trong sức bảo tòa cho Đức Phật thuyết pháp. 

Ba-sá-ly ngược lại âm lực chi cũng gọi là Ba-sá-lợi-da. Xưa nói là Ba-liên-phất sách Thuyết 
Văn cho rằng: Là tên của loài hoa thụ, bởi vì hoa của cây cổ thụ lấy từ mục thành. 

  

-------------------------------------- 
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Xích hoạch ngược lại âm ô quách sách Thuyết Văn cho rằng: Xích hoạch là con sâu đo. Sách 
Nhĩ Thất cho rằng: tên loại sâu đo, từng bước 

 
 

co duỗi, Tống Địa cho rằng: Gọi là tầm tang, người nước Ngô gọi là tang hợp. Âm hội ngược 
lại âm cổ hợp tức là con sâu ăn lá dâu. 

A-nê-luật-đà xưa nói là A-ma-luật hoặc nói là A-miển-lâu-đà cũng nói là A-nê-lô-đậu đều là 
một nghĩa. Đây gọi là vô diệt cũng gọi là như ý, xưa gọi là thí toái khi, khi ăn trong cõi trời 
người tám mươi kiếp, qua lại thọ vui, đến nay vẫn không mất. Cho nên gọi là vô diệt. Lại nữa 
cũng có chỗ gọi là cầu như ý, cũng gọi là như ý, tức là con của Cam-lô Phan Vương, đường 
đê của Phật vậy. 

Bằng hữu ngược lại âm bổ băng ngược lại âm dưới vu cữu sách Thuyết Văn cho rằng: Đồng 
môn gọi là bằng đồng chí gọi là hữu Quảng Thất cho rằng: Hữu là thân cận thương yêu nhau. 

Phương vực ngược lại âm vi bức vực là chỗ ở. Sách Thuyết Văn cho rằng: Vực là một nước, 
sách Chu Lễ cho rằng: Phương vực gọi là thành lập một nước tạo ra đô thị, có vùng xa xôi hẻo 
lánh, có làng mạc thôn xóm, ấp. 

Khốc độc ngược lại âm khẩu mộc gọi là bạo ngược, sách Thuyết Văn cho rằng: Khốc liệt, 
mau chóng, gấp vội, rất cấp bách. Bạch Hổ Thông cho rằng: Khốc là rất cực kỳ. Giáo lịnh 
cùng cực. 

Ký trừ lại viết chữ ký cũng đồng, ngược lại âm ky trí sách Tiểu Thất cho rằng: Ký trông mong, 
hy vọng trông ra xa. 

Phiêu cổ ngược lại âm thất diêu ngược lại âm dưới công hộ phiêu là gió thổi lay động. Theo 
ngữ phàm vật lay động gọi là cổ. 

  

-------------------------------------- 
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Sư đồ ngược lại âm đạt hồ gọi là đồ loại. Trang tử nói rằng: Là đồ đệ của Khổng Khưu. Tư 
Mã Bưu cho rằng: Đồ đệ tử. 

Nhân hiếu ngược lại âm nhi thân nhân gọi lấy sự yêu thương người và vật gọi là nhân trên 
dưới tương thân với nhau gọi là nhân. Thân cận kính quý hiền nhân gọi là nhân sát thân thành 
người gọi là nhân sách Nhĩ Thất cho rằng: Việc tốt lành với cha mẹ là hiếu sách Ích Pháp nói 
rằng: Từ ái quên lao nhọc gọi là hiếu, theo lệnh không chống trái gọi là hiếu. 

Thừa bẩm ngược lại âm bỉ cẩm bẩm thọ nhận. 

-------------------------------------- 
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Cẩu dục ngược lại âm công hậu sách Quảng Thất cho rằng: Cẩu thả, cũng gọi là thành thật. 

Ngôn từ ngược lại âm ngư kiên ngược lại âm dưới tợ tư. Nói thẳng gọi là ngôn ngôn là người 
dùng lời nói thẳng vào sự việc phân tích, thuật lại đối đáp. Sách Lễ Ký cho rằng: Nói khóc ba 
năm mà nói không ra lời. Ngôn cũng gọi là phát ra lời quí báu, sách Thuyết Văn cho rằng: Từ 
đó là ý ở trong mà nói ra ngoài, cũng gọi là thẳn xét lời nói. 

  

-------------------------------------- 
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Bỉ độ theo chiếu định giải thích văn cổ, quan thượng thư viết chữ bỉ hai chữ tượng hình cũng 
đồng, ngược lại âm đạt hộ ngược lại âm dưới đồ các sách Quảng Thất cho rằng: Bỉ độ là bàn 
luận nghị định, cũng gọi là mưu kế, độ là đánh giá, đo lường. 

Mỗi ngôn ngược lại âm mạc bội Tam Thương cho rằng: Mỗi là từ chẳng phải nhất định. Mỗi 
cũng gọi là nhiều. 

Xi tiếu ngược lại âm tài tiếu tiếu gọi là trò quấy nhiễu, trách mắng, cũng gọi là quở trách. 

  

-------------------------------------- 
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Nữu thắng ngược lại âm nữ trân Tự Lâm cho rằng: Sợ dây đơn gọi là nữu nữu cũng gọi là sợi 
dây lớn. 

Bạo lưu ngược lại âm bổ báo Thương Hiệt giải thích văn cổ cho rằng: Bạo là nước nổi lên 
tràn ngập. 

Bà-sáp-ba-ngôn ngược lại âm sở lập đây gọi là khí cũng gọi là hơi sương v.v... 

  

-------------------------------------- 
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Vi trượng ngược lại âm trực lượng Trượng cũng giống như nương tựa vào, ký thác vào cây 
gậy. 



  

-------------------------------------- 
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Nhiễm-ô-vu-tỏa ngược lại âm ô cố ô hồ hai âm. Tự Thư cho rằng: Ô là bụi đất dơ bẩn, Tự 
Lâm cho rằng: Bụi đất dơ bẩn, ô uế. 

Tự tước lại viết chữ tự cũng đồng, ngược lại âm tài dữ ngược lại âm dưới từ dược ngậm mùi 
vị gọi là tự Văn Thông Dụng cho rằng: Nhai gọi tước. 

Tân dịch ngược lại âm tử lân ngược lại âm dưới di thạch tam Thương cho rằng: Tân dịch là 
nước dịch, sách Thuyết Văn cho rằng: Tân dịch là nhuận trơn, Quảng Thất cho rằng: Tư dịch 
nhuận trạch, ướt trơn láng. 

Thành ngôn ngược lại âm thị doanh Quảng Thất cho rằng: Thành thật, sách Thuyết Văn cho 
rằng: Thành tín, cung kính. 

Sạ khả ngược lại âm sĩ giá Quảng Thất cho rằng: Sa là tạm thời, Thiên Thương Hiệt cho rằng: 
Sạ là hai từ ; chợt nóng, chợt lạnh, bỗng nhiên. 

Tề tâm ngược lại âm tạc mê sách Thuyết Văn cho rằng: Tề là rốn, cuốn rốn, chữ viết từ bộ 
nhục âm bề ngược lại âm bổ mê. 

Cơ thích ngược lại âm cư y âm dưới viết chữ giản cũng đồng, ngược lại âm thất tý sách 
Quảng Thất cho rằng: Cơ thích là châm biếm, giễu cợt, sách Thuyết Văn cho rằng: Cơ là chê 
bai phỉ báng. 

Sổ thuấn lại viết chữ thuấn cù ngược lại âm thi nhuận sách Thuyết Văn cho rằng: Thuấn là 
con mắt mở ra nhắm lại nhiều lần gọi là chớp mắt. 

  

-------------------------------------- 
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Tuấn phương ngược lại âm sổ lực gọi là chánh phương, đúng hướng. 

Khai tịch ngược lại âm ty diệc sáng Thuyết Văn cho rằng: Tịch là mở mang. 

Quan bế ngược lại âm bổ kế hai âm. Sách Thuyết Văn cho rằng: Đóng cánh cửa lại, lấp kín, 
giữ chặt hoặc viết chữ bế tục dùng thông dụng. 

Trà độc ngược lại âm đạt hồ Quảng Thất cho rằng: Trà độc là đau bệnh khổ, cũng gọi là làm 
ác. 

Trùng lũy lại viết chữ lũy cũng đồng, ngược lại âm lực quý lũy cũng là trùng, nghĩa là bức 
tường nhiều lớp. 

Phiên lượng ngược lại âm bổ canh gọi là đàn mặc, bắn cung, công kích, đàn hặc gọi là phiên 
Giang Nam gọi là phanh âm phanh ngược lại âm phổ canh. 



Tầm tô ngược lại âm tức hồ tô là sống, sách Tiểu Nhĩ Thất cho rằng: Chết mà sống lại gọi là 
tô tô là ngộ tĩnh ngộ. 

Thư lại ngược lại âm sĩ da ngược lại âm dưới lực ngãi Văn Thông Dụng cho rằng: Cắt cỏ còn 
dư lại gốc gọi là thư Quảng Thất cho rằng: Thư là cự ly cách xa. Theo Mao Thi Truyện cho 
rằng: Giống như kia đậu lại dừng lại nghỉ ngơi. 

Nhiêu túc lại viết chữ giảo cũng đồng, ngược lại âm ngũ giảo nhiêu là cắn nhai, Quang trung 
dùng âm này. Lại âm dưới là giảo Giang Nam dùng âm này. 

Khả cảnh tự lâm âm khưu da ngược lại âm dưới cư tĩnh nói là dùng miệng gọi là khả cắn 
ngạm lấy. Nay gọi là dùng tay, cổ tay phía trước cắn lấy. 

Phách dần ngược lại âm bổ mạch âm dưới lại viết thân cũng đồng, ngược lại âm dẫn nhân thịt 
chứa trên xương sống gọi là dần Phách là phân ra mở nức ra. 

Quặc phục ngược lại âm cữu phược cư hoạch hai âm, sách Thuyết Văn cho rằng: Quặc là 
dùng móng vồ chụp lấy, giữ lấy, Văn Thông Dụng cho rằng: Dùng tay nắm bắt gọi là quặc, 
Thiên Thương Hiệt cho rằng: Tóm bắt con thú, đuổi chạy đến cùng tóm bắt lấy. 

Thao tâm ngược lại âm tha lao sách Thuyết Văn cho rằng: Thao là đào lấy ra, âm quan ngược 
lại âm nhất hoạt Trung quốc nói là gánh, 

 
 

âm thiêu ngược lại âm thổ điêu. 

Sàm thích ngược lại âm sĩ sam ngược lại âm dưới thất diệc sách Thuyết Văn cho rằng: Sàm là 
cây cuốc rất bén, người nông phu sử dụng. 

Lộc chư hoặc là viết chữ lộc cũng đồng, ngược lại âm lực mộc. 

Lộc lược nước chảy xuống, lọc nước. 

Ôn-bát-la ngược lại âm ô một đây gọi là bông hoa màu đen. Xưa nói là Ưu-bát-la hoặc nói là 
Âu-bát-la đều sai. 

Bát-đặt-ma ngược lại âm đồ đắc đây dịch là hoa sen màu đỏ. Xưa nói là Ba-đầu-ma đều sai. 

Thê kình ngược lại âm thả hề âm dưới cư chính. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: Thê là lạnh 
lẻo, theo truyện cho rằng: Gió thổi lạnh lẻo phải dùng sức vận khí gắp chống lại. 

Đồn tụ ngược lại âm đồ côn Quảng Thất cho rằng: Đồn là tụ tập, đóng quân, âm tụ ngược lại 
âm tài cú. 

Cương ngạnh ngược lại âm cư lương ngược lại âm dưới là ngũ canh sách Tự Lược cho rằng: 
Bất hủ gọi là cương, không có gì phá hoại được, vật cứng gọi là ngạng. 

Khẩn-nại-lạc ngược lại âm nô cát đây gọi là người chẳng phải người, Ca-thần đầu như con 
ngựa, đầu ngựa. Xưa nói là Khẩn-na-la hoặc viết là Chân-đà-la là sai. 

Cự giam ngược lại âm kỳ lữ âm dưới theo thanh loại. Nay viết chữ châm cũng đồng, ngược 
lại âm chi thậm bó đuốc gọi là cự may áo đó gọi là kim châm là cây kim để may áo. 

Không ẩu lại viết âu Cũng đồng, ngược lại âm ư khẩu ẩu là ói ra, nôn ra, Thích Danh cho rằng: 
Âu là gu lưng, đem chỗ ói ra tức là xương sống phải cong lại, gọi là lưng gù. 

Độc hy lại viết chữ hy cũng đồng hai chữ tượng hình cũng đồng, ngược lại âm hỏa cân Giang 
Nam nói rằng: Hy là sưng thủng, sách Thuyết Văn cho rằng: Thịt lồi ra. 



Quỷ yết lại viết chữ yết cũng đồng, ngược lại âm nhất thiên gọi là yết hầu, người phương bắc 
gọi là cổ là yết hầu vậy. 

Bì tề âm bì âm dưới lại viết chữ thúc cũng đồng, ngược lại âm tử lễ Quảng Thất cho rằng: Lòi 
là tước lột vỏ, tề là vắt lấy nước, xuất ra nước. 

Hưởng thọ lại viết chữ hưởng cũng đồng, ngược lại âm âm hư ngưỡng giáo lý hâm hưởng, 
thần linh hưởng nhận lễ cúng tế, cũng gọi là hiến dâng, hâm hưởng, âm hâm là âm hư. 

 
 

Câu trân ngược lại âm trắc thân. Sách Tiểu Thất cho rằng: Trân là đến. 

Hoan ngu giải thích cổ, văn cổ viết ngu nay viết chữ cũng đồng, ngược lại âm nghi khu sách 
Thuyết Văn cho rằng: Ngu là làm trò vui, nói cười đều có vui vẻ. 

  

-------------------------------------- 
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Ô-thí-la-mạt tên của loại cỏ, hình như đất này gọi là cây tế tân thể của nó rất lạnh. 

Khắc thắng lại viết chữ khắc cũng đồng, ngược lại âm khẩu đắc Tự Lâm cho rằng: Khắc là có 
thể, khắc cũng là thắng là có thể vượt qua. 

Lâm đằng ngược lại âm đồ đăng Quảng Thất cho rằng: Đằng là dây leo mọc um tùm. Nay gọi 
là Cát-mạng-diên đó là đằng. 

Suất thổ ngược lại âm sở luật sách Nhĩ Thất cho rằng: Suất là tự nơi mình, đi tuần hành. 

  

-------------------------------------- 
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Di duyệt ngược lại âm dư chi sách Thuyết Văn cho rằng: Di là bình cũng gọi là sáng suốt, 
bình lặng, bình thường vui vẻ. 

Sở dược lại viết chữ dược ba chữ tượng hình cũng đồng, ngược lại âm du chước Văn Thông 
Dụng cho rằng: Lấy vật bỏ vào nấu cho sôi lên gọi là dược Quảng Thất cho rằng: Dược là 
trong nấu nước cho sôi mà tràn ra ngoài, Giang Đông gọi dược là diệp âm diệp ngược lại âm 
thợ giáp. 

Bất tiếu ngược lại âm tư diệu sách Tiểu Nhĩ Thất cho rằng: Bất tiếu, bất tợ nói là xương và 
thịt không giống nhau, cho nên nói là bất tiếu gọi là loại người học làm ác, chữ viết từ bộ 
nhục thanh tiểu 

Yểm đảo ngược lại âm ư nhiễm ngược lại âm dưới đô đạo. Tự Uyển cho rằng: Yểm là ngủ 
bên trong nên không rõ. Tâm phục hợp gọi 



 
 

là yểm, âm dưới là đảo. Sách Thuyết Văn cho rằng: Báo cáo cho biết việc cầu xin gọi là hảo 
cũng gọi là mời thỉnh nơi quỷ thần. 

Chế tát ngược lại âm chi thế chế là cắt ngay làm ra, chế là cắt rọc đoạn ra, sách Thuyết Văn 
cho rằng: Làm chế tạo ra. 

Yểm-một-la xưa nói là Yểm-ma cũng viết A-ma-lặc đều sai, lá giống như nhỏ mà có gai, quả 
giống như hồ đào, mùi vị chua mà lại cay rất thô, đem vào phân ra làm thuốc. 

Chủ tể ngược lại âm tổ đãi sách Lễ Ký cho rằng: Tể là người giết mổ hiến cho người chủ đầu 
bếp, gọi là người làm quan ngự thiện là nấu thức ăn. 

Chiên lập ngược lại âm thị chiến Quảng Thất cho rằng: Chiên là chuy môn, tự mình giỏi về 
một việc gì đó. 

Chuyên kỹ ngược lại âm chi chuyên chuyên giống như là tự làm chuyên nhất một nghề, nhận 
trách nhiệm chuyên nhất. 

  

-------------------------------------- 
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Ốc vũ văn cổ viết chữ vũ trụ văn viết chữ vũ cũng đồng, ngược lại âm tử bổ sách Thuyết Văn 
cho rằng: Vũ là bên mái hiên nhà. Thích Danh cho rằng: Vũ là lông vũ giống như cánh chim 
tự che, trong nước thì có bốn gốc rũ xuống che lại gọi là vũ. 

Nhân kim lại viết chữ chi cấm hai chữ tượng hình cũng đồng, Thích Danh cho rằng: Viết chữ 
cầm cũng đồng, ngược lại âm cự kim kim là cầm nắm gấp vội. 

Chùy thác lại viết chữ chùy cũng đồng, ngược lại âm chi nhụy âm dưới văn cổ viết chữ thác 
cũng đồng, ngược lại âm tha đạt Quảng Thất cho rằng: Chùy thác là đánh gõ. 

Cương giới ngược lại âm cư lượng cương là cảnh giác, cũng gọi là biên thùy, nơi xa xôi. Sách 
Nhĩ Thất cho rằng: Cương là biên thùy, (771) nơi chiến trường, biên giới ngoài biên thùy xa 
xăm. 

Mô phóng lại viết chữ mô cũng đồng, ngược lại âm mạc hồ sách Nhĩ Thất cho rằng: Mô là 
khuôn phép, pháp đắc, gọi là khuôn hình nẩy mực gọi là mô giống như là ấn xuống để lấy, giữ 
lấy mẫu mực. 

  

-------------------------------------- 
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Bình luận ngược lại âm bì bình Tự Thư cho rằng: Bình là bàn luận sự vật phải trái, tốt xấu, âm 
đinh ngược lại âm đường đảnh. 



Vi tỏa ngược lại âm tổ ngọa sách Thuyết Văn cho rằng: Tỏa là bẻ gãy, gọi là bẻ gãy cây kim. 
Tỏa là chặt chẻ ra. 

Hung nhâm ngược lại âm cư ngâm sách Thuyết Văn cho rằng: Nhâm là vạt áo, tay rộng, theo 
Thanh Loại cho rằng: Cổ áo chéo lại. 

- Quyển 36: không có âm. 

  

-------------------------------------- 
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Da-xá đây dịch là dự tức là khen ngợi. Gọi là danh dự. Tô-đà-di xưa gọi là Tu-đà-da đây dịch 
là cộng khởi. 

Đại sanh chủ xưa nói là Ma-ha-bà-xà dịch là Đại Ái Đạo đó vậy. 

Hất kim ngược lại âm hư ngật sách Nhĩ Thất cho rằng: Hất là đến tức là từ xưa đến nay. 

Vô phiếm ngược lại âm phò pháp tạm thời gọi là vô danh phiếm là thiếu có thể làm ngược lại, 
có thể làm đúng chánh là phiếm tự ý vậy. 

  

-------------------------------------- 
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Bà-thư-tử-bộ âm bà ngược lại âm bổ hạ đây dịch là độc tử bộ xưa gọi là Bạc-tư-phất-đa-la. 
Thời thượng cổ tên của vị tiên nhân. Mẹ của vị tiên nhân tên là Bạc Tư sinh ra vị tiên nhân 
này cho nên có họ là Bạc tư vị La-hán là con của người đàn bà này, theo mẹ nên mới đặt tên 
trong tất cả luật hữu bộ đều có nói ra. 

Củ-ma-la-đa ngược lại âm câu vũ cũng có viết Cưu-ma đây gọi là đồng thủ gọi là các đồng tử 
trong thượng thủ. 

Ớt-đa-la-tăng ngược lại âm ô một xưa nói là Uất-đa-la cũng gọi là Út-đa-la đây gọi là y đắp 
mặc. Đây gọi là y thường đắp mặc rất cần 

 
 

thiết, trên hết cũng gọi là y giải thoát. 

Kiều đáp di xưa nói là kiều đàm di, hoặc nói là cù di đều sai. Đây nói mười hai người nữ đi 
đầu. Trong kinh nói rằng: Người nữ này có trí tuệ rất sáng suốt. 

Bác hý văn cổ viết là bạc cũng đồng, ngược lại âm bổ mạc sách Phương Ngôn cho rằng: Bác 
hoặc gọi là kỳ sách Thuyết Văn nói bạc cục hý là sáu chiếc đũa con cờ. Xưa gọi ô trụ viết là 
bạc cũng gọi là trợ 

Cúc nghiệt ngược lại âm ngư liệt sách Thuyết Văn cho rằng: Mầm hạt gạo gọi là hạt thóc, lúa 
mạch ngâm vào nước nẩy mầm. 



Vẫn nhưỡng ngược lại âm ư vấn ngược lại âm dưới như lượng sách Thuyết Văn cho rằng: 
Vẫn là cất rượu, làm rượu, ủ rượu, gọi là những là men rượu, nấu ủ gây men rượu. 

  

-------------------------------------- 
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Báng độc ngược lại âm âm đồ mộc theo Tả Truyện cho rằng: Người dân không có lời oán 
trách, oán hận. Đổ Dự cho rằng: Độc là lời chê bai phỉ báng. Quảng Thất cho rằng: Độc ác 
sách Phương Ngôn cho rằng: Độc là đau khổ. 

Thâm khiên văn cổ viết chữ khiên hai chữ tượng hình cũng đồng, trụ văn viết khiên nay viết 
chữ khiên cũng đồng, ngược lại âm khứ liên sách Thuyết Văn cho rằng: Khiên là tội lỗi, sai 
sót. 

  

-------------------------------------- 
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Sơn trạch ngược lại âm trực cách thủy tụ lại gọi là trạch Thích Danh cho rằng: Người ở Luyến 
Châu gọi là trạch. Nói tóm lại trạch là nước ngưng chảy đình lại ngưng đọng lại một chỗ như 
trong cái nắm tay. 

  

-------------------------------------- 
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Môi cấu ngược lại âm âm cô hậu Bạch Hổ Thông cho rằng: Cấu là hậu tức kết hôn thành hôn 
gọi là cấu. 

Vô cô ngược lại âm cổ hồ sách Nhĩ Thất cho rằng: Cô là tội lỗi. Ách uyển lại viết chữ cách 
cũng đồng, nhiếp ư trách sách Thuyết 

Văn cho rằng: Ách là nắm giữ cổ tay gọi là ách Quảng Thất cho rằng: Ách là giữ lấy, sách Kử 
Ký cho rằng: Là nói biểu thị sự đồng tình. 

Dụng dương ngược lại âm sắc lượng Quảng Thất cho rằng: Dương là đạt tới rõ ràng. 

Huy đao ngược lại âm hứa quy sách Thuyết Văn cho rằng: Huy là bay lên, gọi là phấn chấn, 
hưng phấn lên. 

Hấp thủy văn cổ viết chữ hấp hai chữ tượng hình cũng đồng, ngược lại âm hy cập Quảng Thất 
cho rằng: Hấp là uống vào, hít hơi thở vào. 



  

-------------------------------------- 
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Chú trở lại viết chữ chú sách Thuyết Văn viết chữ thù cũng đồng, ngược lại âm chi thọ thù trở 
là nguyền rủa, âm dưới văn cổ viết chữ cứ cũng đồng, ngược lại âm trắc cứ sách Thuyết Văn 
cho rằng: Thuộc chúc gọi là lấy lời tốt xấu mà chúc nhau, trở là ngăn trở, gọi là sai khiến 
người làm việc ngăn trở, trong lời nói ngăn trở việc làm của người. 

  

-------------------------------------- 
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Ca-lật-sa-bát-nã lại viết là Ca-lý-sa-bát-nã âm nã ngược lại âm nữ giá. Bát-nã đây dịch là 
mười sáu điều đồng bất nã là một Ca-lợi-sa- bát-nã. 

Lậu một văn cổ viết chữ một cũng đồng, ngược lại âm Nô-cốt lậu là xấu, bỉ lậu hèn hạ, cũng 
gọi là tiểu nhân. Nột là chậm lụt đần độn, sách Thuyết Văn cho rằng: Nột là khó khăn. 

 
 

Thất-lợi-cúc-đa đây dịch nghĩa là kiết tường tốt đẹp. Xưa nói là Thi-lợi-cúc-đa là sai vậy. 

  

-------------------------------------- 
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Mai-đát-lệ-dược ngược lại âm âm đô đạt đây dịch là từ tức xưa gọi là từ thị đó là từ có hai 
nhân duyên. Một là trực từ tức là Phật phát tâm; hai là sơ từ tức là tâm tam muội. Bởi vì vậy 
mà gọi tên, nói là Di- lặc hoặc nói là Mai-để-lê là sai vậy. 

Hãn văn ngược lại âm hồ hãn hãn là hiếm ít người cô quả, góa bụa kham chịu cô quả gọi hãn 
chữ viết từ bộ can đế bộ võng. 

  

-------------------------------------- 
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Câu-chỉ-la-điểu ngược lại âm cư nhĩ hoặc là viết câu trước là đây dịch là con chim có tiếng 
hót hay. 



  

-------------------------------------- 
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Khách quán lại viết chữ quán cũng đồng, ngược lại âm cổ ngoạn gọi là nhà khách, sách Chu 
Lễ cho rằng: Năm mươi dặm có một nhà khách, có một ũy tích dùng để chiêu đãi khách mời. 

  

-------------------------------------- 
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Lượng tương ngoại đạo cụ phược ca. 

 
 

Na-địa-ca-thành đây dịch là chim kêu, hoặc gọi là hà chủ thành thuộc quận thị Ca Lâm. Đây 
gọi là túi vải bố thưa thô tên gọi là lâm. 

Lam-bác-ca-kinh đây nói là viết kinh là động. 

  

-------------------------------------- 
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San-nhã-bà-bệnh ngược lại âm tang can đây nói là phế bỏ bệnh phong, khi phát ra là không 
khởi lại. 

Bảo ngọan văn cổ viết chữ ngoạn cũng đồng, ngược lại âm ngũ hoán Tự Lâm cho rằng: Làm 
trò vui chơi cười đùa. Quảng Thất cho rằng: Vui chơi. 

- Quyển 49, 50 Trước không có âm. 

  

-------------------------------------- 
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Ngu tráng ngược lại âm đô giáng sách Thuyết Văn cho rằng: Ngu si tráng là ngu độn. 

Ư khối văn cổ chữ khối cũng đồng, ngược lại âm khổ đối khối là đắp đất thành đống khối, 
khối đất. 



Ngu mong lại viết chữ mong cũng đồng, ngược lại âm mạc công mong gọi là che lắp không 
sáng suốt, tối tăm, vô tri không biết gì cả. 

  

-------------------------------------- 
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Danh giá lại viết chữ giám cũng đồng, ngược lại âm cở sàm sách Quảng Thất cho rằng: Giám 
là chiếu soi, sáng rực rở, giám chỗ gọi là giám sát hình tượng, soi xét. 

Ngụy thiết ngược lại âm cư hủy gọi là dối trá không có chân thật, cũng gọi là khinh khi. 

 
 

Khoa đản ngược lại âm khổ hoa ngược lại âm dưới đồ đàn Văn Thông Dụng cho rằng: Tự 
kiêu căng gọi khoa sách Ích Pháp nói rằng: Khoác lát không thật gọi là khoa. Đản là khinh 
mạn, không chân thật tự cao, tự đại. 

  

-------------------------------------- 
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Khế vô lại viết chữ khế Thiên Thương Hiệt viết chữ khế cũng đồng, ngược lại âm khư lệ sách 
Nhĩ Thất cho rằng: Khế là nghỉ ngơi. 

Toàn toại laịo viết chữ toại cũng đồng, ngược lại âm từ tưng chỗ sinh ra lửa, sách Luận Ngữ 
cho rằng: Toàn toại là đổi lấy lửa, Thế Bổn cho rằng: Tạo ra lửa đó gọi là toại, dụng cụ để 
người ta làm ra lửa vì vậy mà đặt tên gọi vậy. 

Ma-kiền-địa-ca khế kinh. 

Ba đào ngược lại âm đồ lao Tam Thương cho rằng: Sóng lớn gọi là đào. 

Tứ cầu ngược lại âm tập từ tiên sử hai âm. Tự Lâm cho rằng: Tứ là hầu hạ, tứ là theo dõi giám 
sát để hầu hạ. 

  

-------------------------------------- 
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Hy di ngược lại âm hư chi chữ chi hai âm, sách Thuyết Văn cho rằng: Hy di là vui vẻ, hòa 
thuận, sách Phương (770) ngôn cho rằng: Di là vui vẻ tốt đẹp. Giữa Tương Đàm gọi là ban di 
hoặc gọi là hy di. 



Đam thoại trụ văn viết chữ hội văn cổ viết chữ thoại chú hai chữ tượng hình cũng đồng, 
ngược lại âm cổ khoái theo Thanh Loại nói rằng: Thoại là nói sai, Quảng Thất cho rằng: 
Thoại là nói đùa bởn cợt, điệu cũng gọi là làm trò đùa vui. 

Ngận lệ ngược lại âm hồ khẩn ngược lại âm dưới là lực kế ngận là làm trái lại, lệ làm cho 
cong lại, chữ viết từ bộ xước thanh cấn. 

Toan nghê ngược lại âm tiên hoàn ngược lại âm dưới ngũ hề tức là con sư tử. Xuất ra từ nước 
Tây Vực. Sách Nhĩ Thất cho rằng: Toan nghê 

 
 

là con mèo mà to lớn, hay ăn thịt hổ báo, sách Mục Thiên Tử Truyện nói rằng: Toan nghê gọi 
là đi năm trăm dặm âm bàng ngược lại âm thổ bản 

Si cấu ngược lại âm sung thi sách Thuyết Văn cho rằng: Si là tập trung lại, cũng gọi là ghèn 
trong mắt, âm tập ngược lại âm mạc kiết. 

Giới xĩ ngược lại âm hạ giới sách Thuyết Văn cho rằng: Răng bằng khít với nhau, Tam 
Thương cho rằng: Nghiến răng. 

Thân tỏa ngược lại âm tài qua Quảng Thất cho rằng: Tỏa là thấp lùn, ngắn, Văn Thông Dụng 
cho rằng: Thấp lùn gọi là tỏa. 

Khoa huyển văn cổ viết chưc huyển hai chữ tượng hình cũng đồng, ngược lại âm hồ miến 
công huyền hai âm. Sách Thuyết Văn cho rằng: Huyển là đi nói khoe khoang noío rằng: Khoe 
ngọc, nhưng bán đá. 

Tuẫn danh ngược lại âm từ tuấn Thiên Thương Hiệt ghi rằng: Tuẫn là cầu, Quảng Thất cho 
rằng: Ham danh không kể gì thân mạng sống. 

Văn thức ngược lại âm vũ phân ngược lại âm dưới thư dực Quảng Thất cho rằng: Vấn thức 
tức là lau chùi bụi bặm, cũng gọi là cứu giúp, sách Nhĩ Thất cho rằng: Lau chùi cho sạch nói 
vấn thức đó là chỗ đã lau chùi cho sạch sẽ thanh khiết. 

  

-------------------------------------- 
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Vũ miệt văn cổ viết chữ vũ cũng đồng, ngược lại âm vọng phủ Quảng Thất cho rằng: Vũ là 
khinh nhờn, sách Thuyết Văn cho rằng: Vũ là khinh thường, xem thường, gọi là khinh nhờn. 

- Quyển 56 Trước không có âm. 

  

-------------------------------------- 
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Câu-chỉ-la ngược lại âm lặc lý xưa nói là Ma-ha-câu-xi-la đây dịch là đại tất. Tất là xương 
đầu gối to lớn, tức là cậu của Ngài Xá-lợi- tử. Căng móng ra, tượng trưng cho người phạm chí. 

-------------------------------------- 
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Bình khí ngược lại âm ty lĩnh bình là vật che chắn, ẩn bên trong, che giấu. 

Hiếp-tôn-giả ngược lại âm hư nghiệp tức là trong phó pháp tạng Ba-xà-tỳ-khưu thường ngồi, 
người này từng thệ rằng xương hông không dính đất, nghĩa là ngồi không có nằm, cho nên gọi 
tên vậy. 

  

-------------------------------------- 
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Quy độ lại viết chữ quy cũng đồng, ngược lại âm cữu xuy âm dưới là đồ các quy là cầu mưu 
tính quy là mực thước mô phạm. Thế Bổn cho rằng: Quy là cái com-pa dụng cụ để vẽ hình 
tròn, thước ê-ke vẽ hình vuông, chữ viết từ bộ phu đến bộ kiến văn nói Phàm thấy tất thông 
suốt, hợp với quy cách mẫu mực vậy. 

Hồi phục ngược lại âm hồ hối âm dưới là phò phúc Tam Thương cho rằng: Hồi là nước xoáy 
chuyển phục cũng là nước xoáy sâu. 

Hạp ố văn cổ viết chữ hạp cũng đồng, ngược lại âm hồ giáp hạp là cận kề một bên, Quảng 
Nhã cho rằng: Hạp là thói quen, quen lớn gần giũ, bởn cợt, cười đùa vậy. 

Bạc-củ-la ngược lại âm câu vũ xưa nói là Bạc-câu-la. Đây dịch là thiện dung hợp gìn giữ một 
là không sát, ngũ giới được năm mà không phạm lỗi lầm. 

Diên di các sách đều viết diên di diên bốn chữ tượng hình cũng đồng, ngược lại âm tường 
diên Tự Lâm cho rằng: Trong lòng ham muốn nên miệng chảy nước dãi, cũng gọi là đứa trẻ 
thường chảy nước dãi. 

Ban bác lại viết chữ biện cũng đồng, ngược lại âm bổ biến Thiên Thương Hiệt cho rằng: Ban 
là màu sắc lẫn lộn, loang lở có vằn gọi là ban. 

Ly ám ngược lại âm lực hề ngược lại âm dưới ư trảm Văn Thông Dụng cho rằng: Ban là màu 
đen cũng là ly ảm tối tăm. 

Tiếu đệ ngược lại âm đồ kế sách Toán cho rằng: Cố quay đầu lại nhìn gọi là đệ Đệ cũng là 
nhìn nghiêng, sách Lễ Ký cho rằng: Không dám nhìn thẳng. 

 
 

Đạm phạ ngược lại âm đồ tạm ngược lại âm dưới thất bạch sách Thuyết Văn cho rằng: Đạm là 
an phạ là tĩnh. Lại cũng gọi là vô vi tự đắc. 

  



-------------------------------------- 
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Thác mang Bì Thương cho rằng: Viết chữ bị Đông Quán Hán Ký viết chữ bài cũng đồng, 
ngược lại âm bì bái nay gọi là lò đúc ống gia dụng dùng để thổi lửa khiến cho lửa cháy sáng 
rực lên. 

Thặng biện ngược lại âm thực chúng thặng giống như là dư thừa nhân ra vậy. 

Hình khỏa văn cổ viết chữ hình cũng đồng, ngược lại âm hồ định Tự Lâm cho rằng: Cẳng từ 
chân lên đầu gối. Thích Danh cho rằng: Hình cũng gọi là tầm ngược lại âm tự lâm sách Tiểu 
Thất cho rằng: Bốn thước là một nhẫn gọi là tầm là bồi thêm vào tầm gọi là thường, sách 
Phương Ngôn cho rằng: Tầm là dài lâu. 

Duy cục ngược lại âm cù ngọc sách Tiểu Thất cho rằng: Cục là đến gần sát, sách Tiểu Thất 
cho rằng: Cục là phân ra, bộ phận, tả hữu chia thành phần ai coi phần nấy, chữ viết từ bộ khẩu 
đến bộ cú trong bộ xích dưới. 

- Quyển 61 Trước không có âm. 

  

-------------------------------------- 
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Khả kế ngược lại âm trắc ký Quảng Thất cho rằng: Xí là khỏang giữa trống, Thiên Thương 
Hiệt ghi rằng: Xí là thứ lớp tạp nhơ nhớp. 

- Quyển 63, 64, 65 Trước không có âm. 

  

-------------------------------------- 
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Ớt đạt lạc ca hạt la ma đây dịch là cực vui, cực hỷ. 

Khảo lượng ngược lại âm khô lảo khảo gọi là chất khảo hạch thi cử đính chính, sửa sai. 

  

-------------------------------------- 
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Ly mị lại viết chữ ly hai chữ tượng hình cũng đồng, ngược lại âm lặc tri âm dưới lại viết chữ 
vật sam hai chữ tượng hình cũng đồng, ngược lại âm mạc ký sách Thuyết Văn cho rằng: Tinh 
của lão vật Văn Thông Dụng cho rằng: Kỳ quái ở sơn trạch, núi sông gọi là ly mị. 

Xung hư sách Thuyết Văn viết chữ xung cũng đồng, ngược lại âm trừ long Tự Thư cho rằng: 
Xung là bay vọt lên không trung. 

  

-------------------------------------- 
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Tự vẫn văn cổ viết chữ vẫn cũng đồng, ngược lại âm vong phân sách Tự Lược cho rằng: Đoạn 
cái đầu gọi là vẫn Vẫn là cắt lìa ra, Văn Thông Dụng cho rằng: Tự vẫn là khắc vào cổ gọi là 
vẫn. 

Dung ngu ngược lại âm du dung dung gọi là thường ngu, đoãn  trí 

vậy. 

  

-------------------------------------- 
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Tôn-vân-thú-nã ngược lại âm Nô-da. 

Cự phú ngược lại âm kỳ lữ sách Tiểu Thất cho rằng: Cự là to lớn, sách Phương Ngôn cho 
rằng: Giữa Tề Lỗ gọi to lớn là cự. 

 
 

Thú-na-phỉ-nghi ngược lại âm phu phỉ theo Mao Thi Truyện cho rằng: Phỉ là đến trao đổi tơ 
lụa. Theo truyện cho rằng: Phỉ là giặc cướp, không phải trao đổi tơ lụa. 

Phó dược ngược lại âm phương vụ phó là phụ cận, cũng gọi là bám vào, thoa vào, sách 
Phương Ngôn cho rằng: Phàm uống thuốc mà có độc tức bám vào mà hại 

Manh nha văn cổ viết chữ manh cũng đồng, ngược lại âm mạch canh Quảng Thất cho rằng: 
Manh là bắt đầu, manh cũng là tối tăm u ám. 

  

-------------------------------------- 
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Miểu nhiên ngược lại âm vọng chiểu miểu là nhìn xa, cũng gọi là sâu thăm thẳm, rộng lớn. 

Khể trì ngược lại âm cổ hề sách Thuyết Văn cho rằng: Lưu lại dừng lại gọi là khể 



- Quyển 71, 72 đều không có âm. 

  

-------------------------------------- 
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Yết-địa-la ngược lại âm khư yết xưa nói là Khư-đà-la tên của 

cây. 

  

-------------------------------------- 
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Tư sản ngược lại âm tử tư sách Phương Ngôn cho rằng: Giữa Đông Sở gọi là phàm người 
mắn đẻ mà sinh đôi, ly-tư ngược lại âm dưới sở hạn gọi là sinh sôi nẩy nở tăng trưởng giống 
gọi là sản sách Thuyết Văn cho rằng: Sản là sinh đẻ. 

 
 

Triều cống ngược lại âm cổ lộng gọi là cống hiến cho, dâng nạp. 

Quảng Thất cho rằng: Cống là dâng lên bực trên. 

  

-------------------------------------- 
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Mậu dịch ngược lại âm mạc hậu sách Tiểu Thất cho rằng: Mậu là trao đổi. Tam Thương cho 
rằng: Mậu cũng là trao đổi. 

Tẫn truất lại viết chữ truất cũng đồng, ngược lại âm sĩ luật Quảng Thất cho rằng: Truất là đuổi 
đi, cũng gọi là buông thã cho đi, phóng thích, cũng là thối lui. 

Iêu kiện ngược lại âm cổ nhiêu Quảng Thất cho rằng: Kiêu cũng là kiện Gọi con ngựa có sửa 
mạnh, dũng mãnh, chạy mau, phóng nhanh, sách Thuyết Văn cho rằng: Con ngựa tớt, ngựa 
hay, thuộc tuấn mã. 

Hoài dựng văn cổ viết chữ dựng cũng đồng, ngược lại âm di chứng bao hàm thật gọi là dựng 
Tam Thương cho rằng: Dựng là ôm đứa con trong lòng. Quảng Thất cho rằng: Dựng là hoài 
thai, người đàn bà mạng thai, chữ từ bộ tử đến bộ nãi sách Thuyết Văn cho rằng: Viết đúng là 
chữ hoài âm hoài. 

  

-------------------------------------- 
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Hỏa chung ngược lại âm chi dung nay Giang Bắc Thông gọi là trung tức là loại châu chấu, gọi 
là chung cũng gọi là kỳ chung đều một tên trung thuộc loại tư trung đều một tên, cũng là công 
tư tục viết là xuân thử công ngược lại âm tư dung âm tư ngược lại âm tư dữ 

Thệ đa ngược lại âm thời chế đây dịch là chiến thắng, là nước thắng Câu-tát-la, con của vua 
Ba Tư Nặc thái tử vừa mới đản sanh trong cung vua, phá giặc quân tặc loạn quân trong cung, 
nge lời tâu vì vậy mà đặc tên. Xưa gọi là kỳ đà hoặc (773) gọi là Di-đa. 

- Quyển 77 Trước không có âm. 

  

-------------------------------------- 
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Nhiễu loạn Tam Thương là nải liểu nhiễu là quấy phá, gọi là làm nhiễu loạn, đùa nghịch làm 
trò đùa. 

  

-------------------------------------- 
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Sa thích ngược lại âm thất diệc cát trong nước chảy tràn ra sõi đá, bãi cát nước cạn, sách 
Thuyết Văn cho rằng: Bãi đất nhỏ nổi lên trong nước có đá sỏi gọi là thích âm than ngược lại 
âm thổ đan. 

  

-------------------------------------- 

  

CHỈ ÂM A-TỲ-ĐẠT-MA THUẬN CHÁNH LÝ LUẬN QUYỂN 80 

  

 
 

  

mức. 

 
 

Xa xỉ ngược lại âm mạo thị xỉ cũng là xa gọi là phung phí quá 



  

Ni tư ngược lại âm nữ liệt tên nước. Xưa nói là nước Ba-la-nại. Ôc lệ ngược lại âm bổ bốc 
ngược lại âm dưới là lực kế. Quảng 

 
 

Thất cho rằng: Đứa đầy tớ chưa quá mười lăm tuổi theo hầu phục dịch để sai khiến, phốc là 
thân cận, gần gũi, gần để theo người, sách Chu Lễ cho rằng: Người bé trai bị ghép vào tội lệ. 
Trịnh Chúng cho rằng: Làm nô lệ kẻ hạ tiện hàn, sai khiến phục dịch. 

Cầu tình lại viết chữ tinh hai chữ tượng hình cũng đồng, ngược lại âm tự dinh theo Thanh 
Loại cho rằng: Mưa vừa mới tạnh gọi là tình tình cũng là tinh minh sáng sạch, trời trong xanh. 

 

  

  

  

  

  

 


