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Vietnamese Etymology: 600 basic words 

Ngữ nguyên tiếng Việt: 600 từ vựng cơ bản 

Tác giả: Trương Thái Du.  

Xuất bản phiên bản đầu tiên 7.8.2020.  

Mở đầu 

Nhật báo Sài Gòn ra ngày 29.9.1933, trang nhất có bài: “Địa vị và quan hệ chữ Hán trong quốc văn” của học giả Đào Duy Anh. Cụ Đào viết: “Tuy nói 

cuốn Kiều là một áng quốc văn kiệt tác song toàn một cuốn chỉ có một câu dùng toàn quốc văn mà thôi, là câu - Nầy chồng, nầy mạ nầy cha. Nầy là 

em ruột, nầy là em dâu”. 

So sánh với nhu liệu các phương ngữ Trung Quốc hiện đại, toàn bộ từ vựng mà cụ Đào cho là quốc văn thuần Việt đều có gốc Hán - Đường. Ngay cả 

từ Nầy/Này cũng xuất phát từ chữ Nãi 乃. Mân âm của nó là Này/Nầy, Ngô âm là Nè. Do giao hoán N/L, Nãi đọc theo âm Nam Kinh lại chính là động 

từ Là: Thất bại nãi thành công chi mẫu - 失敗乃成功之母 – Thất bại là mẹ thành công. 

Trước đó chín năm, nhân lễ kỷ niệm ngày giỗ Nguyễn Du (8 tháng 12 năm 1924), tức ngày mồng 10 tháng 8 năm Giáp Tý do Hội Khai trí tiến đức tổ 

chức, Phạm Quỳnh đã đọc một bài diễn thuyết có đoạn: “Thề rằng: Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn”. Hẳn là ông Phạm đã 

lấy cảm hứng từ truyện "Buổi học cuối cùng" (La dernière classe) của Alphonse Daudet đang được giảng dạy rộng rãi ở Đông Dương trong chương 

trình Pháp ngữ lúc ấy. Daudet, Phạm Quỳnh hay nhân vật thầy giáo Hamel và rất nhiều người trong chúng ta đều có lòng yêu nước, yêu tiếng mẹ đẻ 

chẳng thua gì nhau. Đó là điều không cần bàn cãi. 

Theo những nghiên cứu rất công phu, vận dụng các thuật toán thông minh, các phần mềm hữu dụng hiện đại, gần đây người ta biết rằng tiếng 

Pháp của Daudet và Hamel có 86,53% từ vựng gốc La Mã, 10% vay mượn ngoại lai và chỉ có 0,08% thuộc về di sản Gaulois bản địa. Các con số ấy 

chẳng làm người Pháp bớt yêu, bớt nói tiếng Pháp tí nào; và dĩ nhiên nó chẳng thể chứng minh được rằng tiếng Pháp không phải của người Pháp 

mà là của người La Mã (?!). 

Sau khi tìm hiểu, tra cứu và so sánh gần 600 từ vựng cơ bản tiếng Việt với gần 20 phương ngữ Trung Quốc, đặc biệt là tiếng Mân (giọng chuẩn Phúc 

Châu, Kiến Âu, Hạ Môn và Sán Đầu), tiếng Ngô (giọng chuẩn Thượng Hải, Hàng Châu và Ôn Châu), chúng tôi thấy rằng quan hệ giữa tiếng Pháp và 

tiếng La Mã còn lỏng lẻo hơn quan hệ giữa tiếng Việt và tiếng Trung: 99% của 500 từ vựng cơ bản Việt ngữ, đã bao gồm bộ từ lõi (core vocabulary) 
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có gốc Hạ - Thương – Chu – Hán – Đường và Ngô – Mân. Số từ vựng Việt ngữ gốc Thái Tày chỉ đếm trên đầu ngón tay như Làm, Mới, Lội… Rất nhiều 

từ mà tiếng Thái Tày – Việt và Ngô – Mân chia sẻ gốc rễ rõ ràng với nhau như Đồng, Mương, Gạo… 

Trong khi chờ đợi kỷ nguyên cự số (big data) cùng các siêu máy tính xử lý thông tin về Việt ngữ, chúng tôi quyết định ghi chép lại, phân tích tự 

nguyên của 500 từ vựng cơ bản tiếng Việt. Do trình độ chắc chắn còn lắm hạn chế, nhiều chỗ trong quyển sách này không tránh khỏi thiếu sót. Rất 

mong độc giả lượng thứ. 

Phương pháp nghiên cứu 

Bộ từ vựng: Khách quan lấy từ danh mục 210 từ vựng cơ bản các ngôn ngữ gốc Austronesian của tiến sĩ Simon J. Greenhill và giáo sư Russell David 

Gray. Địa chỉ [https://abvd.shh.mpg.de/austronesian/]. Trang web này đến đầu năm 2020, chứa đựng 314.057 từ vựng cơ bản của 1.634 ngôn ngữ, 

chủ yếu ở khu vực Thái Bình dương, cũng là kho nhu liệu khổng lồ để tra cứu gốc rễ tiếng Việt. 

Mỗi từ tiếng Việt trong danh mục sẽ được truy xuất, so sánh âm, nghĩa và cách dùng với tất cả các ngôn ngữ có liên quan, nhưng đặc biệt là 20 

phương ngữ Trung Quốc tại Hán ngữ đa công năng tự khố (漢語多功能字庫) của Đại học Hồng Công [http://humanum.arts.cuhk.edu.hk/Lexis/lexi-

mf/]: 

Quan thoại: Tế Nam (Sơn Đông), Thái Nguyên (Sơn Tây), Nam Kinh (Giang Tô), Vũ Hán (Hồ Bắc), Tây An (Thiểm Tây). Ngô ngữ: Thượng Hải, Hàng 

Châu và Ôn Châu (Chiết Giang). Cám ngữ: Nam Xương và Lê Xuyên (Giang Tây). Tương ngữ: Trường Sa và Tương Đàm (Hồ Nam). Mân ngữ: Phúc 

Châu, Kiến Âu, Hạ Môn (Phúc Kiến) và Sán Đầu (Triều Châu – Quảng Đông). Việt (đông) ngữ: Nam Ninh (Quảng Tây), Phong Khai Nam Phong (Quảng 

Đông). Khách Gia ngữ: Mai huyện và Nam Hùng Chu Ky (Quảng Đông).  

Trước đây tiếng Việt thường được so sánh với tiếng Quan thoại Bắc Kinh, độ tương đồng đặc biệt cao tại lớp từ trừu tượng ở thượng tầng - kinh tế 

- chính trị - văn hóa - khoa học - học thuật - hàn lâm… Đi vào lớp từ bình dân thường nhật, từ nguyên tiếng Việt khác xa tiếng Bắc Kinh nhưng lại bất 

ngờ gần gũi một cách đáng ngạc nhiên với tiếng Ngô và Mân tại vùng Giang Nam và Phúc Kiến. Khái niệm từ/âm thuần Việt đột nhiên lung lay đến 

tận gốc rễ. 

Theo ứng dụng tra cứu Hán âm trung đại trực tuyến (MCPDict - Hán tự cổ kim trung ngoại độc âm tra tuân) của Vương Uân – một nhà khoa học 

công nghệ ngôn ngữ hiện đang hoạt động trong ngành máy học (machine learning) thuộc lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của tập đoàn facebook: Hán âm 

trung đại – tức Đường âm là chủ yếu, có 3625 độc âm. Số âm đơn này hiện lưu tồn trong tiếng Mân nhiều nhất là 2219 âm, tiếng Việt Nam đứng 

thứ nhì với 2050 âm và chỉ còn 1370 âm ở tiếng phổ thông hiện nay ở Trung Quốc. 
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Xét về mặt toán học, 2050 âm đơn có thể tổ hợp thành ít nhất 4100 từ đơn và từ ghép, gấp 2 lần số từ cơ bản của bất cứ ngôn ngữ nào, vừa đủ cho 

giao tiếp thường nhật, đọc báo chí, xem tivi… Nghĩa là Đường âm trong tiếng Việt có thể và thực tế là đã tạo thành ngôn ngữ riêng của tầng lớp 

thống trị trong xã hội Việt Nam đến khi nó suy tàn vào cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20.  

Tiếng Việt và các phương ngôn ven biển Hoa Nam có chung một nguồn gốc, nó khiến cho nhiều thuật ngữ hiện đại phát sinh độc lập có sự tương 

đồng nhất định. Chẳng hạn, danh từ XE ĐẠP chỉ có thể ra đời sau khi Baron Karl von Drais phát minh ra xe đạp năm 1817. Người Đài Loan, Phúc 

Kiến, Giang Chiết, Thượng Hải mô tả nó là Cước Đạp Xa 腳踏車 (xe chân đạp). Người Việt Nam gẫy gọn hơn, chỉ dùng hai âm/từ Xe Đạp 車踏. 

Người nói tiếng Quảng Đông gọi xe đạp là Cước Xa hay Đan Xa 單車 (xe đơn). Chúng ta thấy rõ ràng rằng, dù gần Việt Nam hơn theo đường chim 

bay, nhưng Quảng ngữ vẫn xa Việt ngữ hơn tiếng Mân và Ngô khi hình dung các khái niệm hiện đại trên cơ sở từ vựng cổ truyền. 

Trong trường hợp này, lấy kính thiên văn Hubble mà tìm, cũng chả nhìn thấy mảnh Mon Khmer ngáo ộp nào trong tiếng Việt. Tri thức và trí thức bị 

tẩy não rất là kinh khủng nhưng ngôn ngữ của tổ tiên vẫn trường tồn trong bản thân từng cá nhân chúng ta… 

Truy xuất các quy luật biến âm: Ngôn ngữ Á Đông nói chung có sự hiện diện của hầu hết các quy luật biến âm phổ biến của nhân loại, bởi nói cho 

cùng, loài người chỉ là một giống nòi duy nhất. Trong quá trình khai mở ngữ nguyên tiếng Việt, chúng tôi đã xác định được hàng chục quy luật biến 

âm và sẽ lần lượt trình bày chi tiết trong các chương tiếp theo. Ở đây chỉ ví dụ biến âm vòm mềm tắc nặng G/K chứng tỏ Gươm và Kiếm là đồng 

nghĩa. Khi tổ tiên người Việt chúng ta còn ở vùng Giang Nam tìm ra đồng, họ gọi nó là Kim 金. Từ Kim rèn thành Kiếm 鐱, chính là chữ Kiếm trên 

thanh gươm Câu Tiễn, nhiều khả năng họ phát âm chữ này là Gươm. Chữ Kiếm 鐱 đã bị Tần Thủy Hoàng thủ tiêu, nhưng vẫn giữ âm. Qua đến Hán 

– Đường, G biến âm qua K, nên có Kiếm. Gold trong tiếng Anh và tiếng Đức chỉ vàng, ở tiếng Phần Lan, biến âm G/K cho ra Kulta. Tiếng Hàn không 

phân biệt G và K, Kim 金 còn đọc là Geum (gươm).  

Như vậy Gươm/Kiếm là một câu chuyện dài của mấy ngàn năm Việt ngữ. Gươm về bản chất, có thể nhìn nhận là Hán âm chuẩn nhưng gốc rễ Đại 

Việt tận thời Thương – Chu. Về cơ bản, Việt âm còn giữ lại rất nhiều cổ thể muộn nhất là từ thời Hán. 

Quy luật biến âm tiếng Việt rất phong phú và bị che khuất bởi sự ký âm không thống nhất và nhiều sai lầm. Chả hạn Skin người Việt viết là Da, nhìn 

qua nó chả có liên quan gì đến chữ Nho - Cơ. Nhưng nếu viết thành Gia thì nó hiện ra ngay quy luật biến âm Gi-K như trường hợp Cải/Giới, Cái/Gái 

Các yếu tố cốt tử để xác định tiếng Việt thuộc về Nho quyển – thế giới Nho học là: Độ tương đồng của ngữ pháp, âm tố, âm vị trong trường nghĩa. 

Hình thái đơn âm hữu thanh. Quy luật biến âm xuyên suốt và thống nhất.  

Quy luật biến âm ở tiếng Việt không hề độc lập mà nó tạo thành một thể thống nhất với các phương ngữ và cả tiếng phổ thông ở Trung Quốc. Quy 

luật biến âm Á Đông lục địa nói chung, có thể khẳng định là diễn ra tự nhiên từ thời đại này qua thời đại khác hằng mấy ngàn năm nay và những từ 
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cổ nhất còn tồn lưu trong tiếng Việt nhiều nhất. Nó hiện ra vẻ kỳ bí trong quyển sách này, chỉ bởi vì đã nằm ngoài dự đoán và ghi nhận của nhiều 

nhà ngôn ngữ học xưa nay. 

Cũng hết sức lưu ý, sự tương đồng của Việt âm và các phương âm Trung Quốc hoàn toàn có thể vì cùng gốc và cùng quy luật biến âm, chứ không 

phải do học hỏi hay mượn âm của nhau. Lấy ví dụ chữ Tửu 酒, âm chuẩn đồng bằng sông Hồng đọc là Diệu/Giệu/Ziệu. Biến âm Gi/Nh cho ra Nhậu, 

nghĩa là uống rượu. Ở Trung Quốc xảy ra biến âm Gi/Ch như trường hợp Giời/Chời tại Việt Nam, do đó Diệu/Giệu/Ziệu hầu hết được phát âm là 

Chiểu/Chiều/Chiêu/Chiễu… tùy vùng miền. Chữ Nhập 入 là Đường âm. Hậu Đường âm mất hậu tố [p], biến âm Gi/Nh cho ra âm Dô/Giô/Zô. Nhập 

tửu入酒 chính là “Một… hai… ba… Zô.. ô..ô…” mà ngày nay chúng ta vẫn nghe khắp các quán bia rượu mọi miền Việt Nam. 

Cũng như nền văn minh Hy – La có hai nhánh ngôn ngữ xếp trật tự danh từ và tính từ ngược nhau, dòng ngôn ngữ Hán – Tạng có nhóm Tạng dùng 

trật tự như tiếng Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, H'mong... 

Về cơ bản, trật tự Tính Từ - Danh Từ là đặc điểm ngôn ngữ của nhóm cư dân Đông Bắc Á cổ đại. Cách đây 12 ngàn năm, dòng người này có một 

nhóm tách ra đi sang châu Mỹ cũng đã mang ngữ pháp ấy đến tận các ngôn ngữ bản địa từ Bắc Mỹ cho đến Chile và Argentina.  

Người Đông Bắc Á mạnh mẽ đã nam tiến, trở thành giai cấp thống trị ở Á Đông vào thời Hạ-Thương và dần dần biến đổi Á Đông ngữ trong triều 

đình sang trật tự Tính Từ - Danh Từ.  

Dân thoại hay bạch thoại Á Đông về cơ bản vẫn dùng trật tự Danh Từ - Tính Từ đến hết thời Hán, như Nữ Oa, Thần nông, Đế Ất, Đế Tân... Tiếng Việt 

đầy dẫy trật tự tính từ và danh từ như các văn bản Hán-Đường: Xinh trai, Xấu gái, Đẹp lão, Ngon cơm, Ngọt nước, Mạnh mồm, To tiếng, Đẹp người, 

Đẹp nết, Xanh vỏ, Đỏ lòng, Mục kỉnh (mắt kính), Nửa vầng trăng (Bán nguyệt)…  

Đơn âm hóa và dùng thanh điệu: Trong tiếng Việt, âm “tai” nguyên nghĩa là vùng hai bên mặt có chứa “lỗ tai”, tức “mang tai”. “Tai” là kết quả đơn 

âm hóa tiếng Austronesian cổ đại [taia]/[tainga]/[taina] và còn hiện diện ở hai chữ Nho chỉ vùng hai bên mặt “Tai 腮” và mang cá (grill) “Tai 鰓” (bộ 

Ngư, âm Tai). Như vậy, về cơ bản “tai” trong tiếng Việt chỉ “màng tang – mang tai – thái dương - temporal region”. “Lỗ tai” mới là Nhĩ 耳 (ear), tức 

là cái lỗ để nghe ở giữa màng tang. 

Một ví dụ về đơn âm hóa và biến âm là từ gốc Ấn Buddha được du nhập vào Á Đông thời Hán và được ký âm đầy đủ là 佛陀 (Đường âm – Phật Đà). 

Buddha nhanh chóng được giản hóa thành Phật/Bụt 佛 để chỉ Phật Đà, Phật giáo... Cổ Hán âm của Phật là Bụt hiện còn lưu tồn trong tiếng Mân ở 

Hạ Môn [put5] và tiếng Việt dân dã, trong khi ở các ngữ chi khác đã diễn ra quá trình biến âm rất đa dạng: Bật hay Phật trong tiếng Quảng Đông; 

Phụt/Pho – Khách Gia; Phỏ/Phủ/Phở - từ quan thoại Bắc Kinh đến quan thoại cổ Tế Nam – Thái Nguyên – Nam Kinh – Vũ Hán – Tây An; Vớ/Vờ/Vai – 

tiếng Ngô. 
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Hầu hết các thuật ngữ ngôn ngữ học phương Tây hiện được dùng để nghiên cứu tiếng Việt (và cả tiếng Trung, chữ Hán/Nho) đều có độ khập khiễng 

rất cao so với thực tế, dưới ánh sáng nhu liệu và biện chứng lịch sử Á Đông. Về mặt cốt tủy, căn cứ vào những nhóm từ/cặp từ khai thiên lập địa 

như Biển/Muối (sea/salt; hải/hàm), Trăng/Tháng (moon/month, nguyệt/nguyệt)… tiếng Việt và tiếng Trung vốn khởi đi hoàn toàn độc lập. Có 

những âm Việt ngữ cổ hơn Hán âm và Đường âm, là mẹ đẻ của Hán âm như Sáu (six): Tổ tiên người Việt từng dùng lịch Kiến Tý từ thời Chu, âm chỉ 

tháng thứ Sáu (và cũng là số Sáu) là Tỵ 巳. Qua thời Hán, lịch Kiến Dần được phổ biến, tháng Tỵ trở thành tháng Tư (Đường âm là Tứ 四). Như vậy 

âm Sáu là Việt âm Thương – Chu, biến âm (hai chiều) T-S và rút gọn đã trở thành Tư/Tứ 四 (Hán Đường) rồi tiếp tục vòng quay lịch sử của nó để trở 

thành [Sì] trong tiếng Bắc Kinh hiện nay.  

Xác định một cách tương đối niên đại của Việt âm khá phức tạp. Chúng tôi phải so sánh phương âm tiếng Việt và tiếng Trung, lấp vào chỗ trống 

những âm phù hợp và nhận thấy rằng các âm đồng nghĩa có nhiều âm tố thì thường cổ hơn các âm ít âm tố.   

Đường 
âm 

Âm trung gian Phương âm tiếng 
Việt 

Việt âm hiện đại Niên đại 

Huynh 兄 [hiŋ44] Mân âm Phúc 
Châu 

Eng Anh Lý-Trần 

Đinh 釘 [tan21] Mân âm Hạ Môn Đanh 
(con) Tán 

Đinh 
Đinh (ốc) 

Đường 

Tân 新 [siŋ33] Mân âm Sán Đầu (mới) Toanh 
(hàng) Xịn 

(mới) Tinh Tùy - 
Đường 

Dinh 營  Doanh (Hán) Dinh Đường 
  

Các bạn để ý. Âm Xịn đã biến nghĩa thành Tốt, trong thời bao cấp, khi nền sản xuất Việt Nam bị trì trệ. Chính trị và xã hội đã ảnh hưởng rất rõ nét 

trên ngôn ngữ. 

Tóm lại, có thể kết luận hiện người Việt Nam đang nói một thứ tiếng Đường trung đại gồm 70% âm thuần Đường và 28% âm thời Hán đã được bảo 

tồn bất chấp những biến động ngôn ngữ suốt non 300 năm thời Đường. Tất nhiên, trải qua gần 1100 năm lập quốc, tiếng Việt có những đổi thay 

nhất định so với nguyên gốc nhưng hoàn toàn còn nhận biết được khi so sánh với các phương âm Trung Hoa hiện nay. 2% Việt âm còn lại chủ yếu là 

giao thoa hoặc vay mượn trực tiếp tiếng Thái-Tày-Nùng, tiếng Champa hay gián tiếp từ tiếng Mon và Khmer. Đây là logic khả dĩ, đã được chứng 

minh bằng 600 từ vựng Việt ngữ trong đó có 210 từ theo chuẩn quốc tế và 390 từ liên quan hoặc làm rõ nguồn gốc xung quanh 210 từ vựng cơ bản 

kia.    
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STT Nghĩa Tiếng Việt Chữ Nho và IPA phương âm so sánh Đọc Biến âm

1 hand tay Thủ 手, [sei53] Hàng Châu sây S-T

west tây Tây 西, [sei33] Ôn Châu sây
teacher, monk thầy, sư, sãi Sư 師, [sai55] Hạ Môn sai

Saigon (west river or port) Sài Gòn Tây Cống 西貢, [sai55] [kɔŋ21] Hạ Môn sai kong G-K

Hong Kong (fragrant harbour) Hồng Công Hương Cảng 香港, [hoeng1][gong2] Quảng Đông hong kỏng

2 left trái (chái) Tả 左, bộ Triệt 屮, [ʦʰaʔ2] Thái Nguyên -> Trái. chá

3 right phải Hữu 右, bộ Phiệt 丿, [fa213] Vũ Hán -> Phải, phẩy, phết phả

4 leg/foot chân Hĩnh 脛, [ʨaŋ42] Ôn Châu châng
[cəəŋ] Khmer, [càŋ] Mon

cẳng Hĩnh 脛, [kiŋ21] Hạ Môn king
giò Cẳng -> Giò [kẽ213] Sán Đầu kẽ G-K

step bước Bộ 步, [puɔ212] Phúc Châu puô

5 to walk đi Điệp 蹀, [di213] Ôn Châu ti Đ-T

đạp Đạp 踏, [tap5] Hạ Môn tạp
dish đĩa Điệp 碟, [diəʔ2] Hàng Châu tĩa
bad tồi Đồi 頹, [tøy53] Phúc Châu tôi

6 road/path đường, đàng Đường 塘, [dɑŋ213] Hàng Châu tảng [a]/[ươ]

woman nương/nàng Nương 娘, [nuoŋ53] Phúc Châu nương
arrive at, reach, attain được Đạt 達

7 to come đến Tiến/Tấn 進 Đ-T

tới Để 抵, [toi53] Sán Đầu tói
lại Lai 來, [nai213] Vũ Hán lại

press đè/ép Áp 壓, [teʔ32] Hạ Môn tè

Sáu trăm từ nguyên tiếng Việt
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ấn Án 按, [an21] Hạ Môn an
guard chặn Trấn 鎮, [zan3] Quảng Đông chăn

8 to turn quay Quải 拐, [kuai] Sán Đầu quai K-Qu

withdraw thoái/thối Thoái/Thối 退, [tʰɔy212] Phúc Châu thồi

9 to swim bơi Phù 浮,  [vøy31] Ôn Châu vơi B-Ph-V

lội [lɔ́ː y] Tai Kadai

10 dirty bẩn/vẩn Vấn 汶, [bun35] Hạ Môn bủn B-V

bên/ven Biên 邊, [pen55] Quảng Đông pên
đục Độc 黷, [duk6] Quảng Đông tụk Đ-T

10 dirty dơ (giơ) Như 洳, [zɿ31] Ôn Châu zư Gi-Nh

nhơ Như 洳
11 dust bụi Hôi/Vôi 灰, [fui] Quảng Đông phui B-Ph

lime vôi Hôi/Vôi 灰
12 skin da (gia) Cơ 肌, [ki55] Hạ Môn ki Gi-K

borecole (rau) cải Giới 芥, [kai213] Sán Đầu kải

13 back lưng Lữ 膂, [løy35] Ôn Châu, [lɯ35] Sán Đầu lữ
Lương 梁, Tích Lương 脊梁 = xương sống.
[laŋ] Tai Kadai - Tày - Long Châu - Quảng Tây

14 belly bụng Phúc 腹, [pu24] Kiến Âu pủ B-Ph

Bô 脯, [pu21] Kiến Âu pu
carry or hold in both hands bưng Phủng 捧, [puŋ31] Khách Gia pung

15 bone xương Khang 腔, [ʨʰiɑŋ33] Hàng Châu chiang Kh-X

Khanh 牼, [ʨaŋ33] Ôn Châu

16 intestines ruột (giuột) Ất 乙, [jyut6] giyụt
[pruet] Acehnese, [pruəc] Cham
Tràng 腸, [ʥi31]Ôn Châu dzi Ch-Gi

dạ Tràng 腸, [zã13] Thượng Hải zã
lòng Đỗng 胴, [tʰoŋ55] Sán Đầu thong Đ-L
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paper giấy Chỉ 紙, [ʦei35] Ôn Châu chấy
long dài 長 Trường, [zã13] Thượng Hải zã

17 liver gan Can 肝 G-K

mirror gương/kiếng/kính Kính 鏡, [kiŋ21] Hạ Môn kinh
sword gươm/kiếm Kiếm 劍, [kiam21] Hạ Môn kiêm

18 breast ngực Ức 臆, [ik32] Hạ Môn ík
obstruct e/ái/ ngại Ngại 礙, [ae44], [ɣai] Nam Kinh, Thái Nguyên e, ái, ngại

addiction nghiện Ẩn 癮, [ŋiɛŋ212] Phúc Châu nghiệng

18 breast vú Nhũ 乳, [vu53], [zu53] Tây An, Sán Đầu vú/zú V-Z

19 shoulder vai [ba5], [va6] Tai Kadai

Bác 膊
bear vác [bæk] Tai Kadai

carry gánh Kiên 肩, [kaiŋ54] Kiến Âu káng G-K

cáng Kiên 肩, [kaiŋ54] Kiến Âu káng
cõng Cang 扛, [koŋ23] Khách Gia kõng

20 to know biết Thức 識, [bat32] Hạ Môn bát [at]/[iêt]

thirsty khát Kiệt 渴, [kʰat32] Hạ Môn khát
auspicious cát/kiết Cát 吉, [kiat32/kit32] Hạ Môn kiát/kít

21 to think nghĩ Niệm 念, [ȵi13] Thượng Hải nhĩ N-Ngh

22 to fear sợ Chấp, Niệp, Triệp 慹, [ʦəʔ5] Hàng Châu chợ Ch-S

23 blood máu 衁 Hoang, [mou4] Quảng Đông mầu
huyết Huyết 血

24 head đầu Đầu -> Thủ 首, [səu42] Vũ Hán sầu
Đầu 頭, [dɤu31] Ôn Châu tầu Đ-T

25 neck cổ Cảnh 頸, [kẽ213] Sán Đầu. kẽ
throat họng Hạng 吭, [hong4] Quảng Đông hòng [a]/[o]

26 hair tóc [sok] Mon. [sɑk] Khmer T-S
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Sam/Tiệm 彡
[sam] Tai Kadai, Mân, Quảng, Khách Gia

comb lược Loát tử 捋仔, chữ Nôm Mân, [luaʔ5] Hạ Môn lụac
beard râu Tu 鬚, [sou1] Quảng Đông sâu

27 nose mũi Bí/Tị 鼻, [bei213] Ôn Châu B-M

[muhiŋ] Austronesian, [mùh] Mon
taste mùi Vị 味, [mi22] Quảng Đông mì M-V

28 to breathe thở Tức 息,[ɕiəʔ5] Hàng Châu shiở

29 to sniff, smell hưởi Khứu 嗅, [hĩu213] Sán Đầu hĩu

29 to sniff, smell ngửi Hấp 吸, [ŋɛiʔ23] Phúc Châu ngềi

30 mouth miệng/mồm Vẫn 吻, [mi24] Kiến Âu mỉ B-M-V

31 tooth răng (giăng) Giăng -> Nha 牙, [ia42] Tế Nam. ia Gi-Nh

rich giàu Nhiêu 饒, [zau11] Thái Nguyên zầu Nh câm

barbarians rợ Nhung 戎
mulberry-tree dâu Nhược 叒

vegetable rau Như 茹
in vào/vô/giô Nhập 入

alcohol / drink riệu/nhậu Tửu 酒
knife dao Nhận 刃

trap / lure dụ/nhử Dụ 誘
face dáng Nhan 顏

space gian Nhàn 間
32 tongue lưỡi Thiệt 舌, [lyɛ42] (lưỡi) Kiến Âu lưỡi

lick liếm -> nếm -> nêm Thỉ 舐, [lim2] Quảng Đông. lím

33 to laugh cười Ki/Cơ 譏, [kʰi44] Phúc Châu, [ki55/33] Hạ Môn/Sán Đầu ki
Ki/cơ tiếu 譏笑: châm biếm giễu cợt trào lộng.

34 to cry khóc Khốc 哭, [kʰoʔ5], [kʰok2] Thượng Hải, Sán Đầu khóc

35 to vomit mửa [mje35] Thái - Tày - Cám Động - Quý Châu
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[muta] Austronesian

35 to vomit ói/ọe Âu/ẩu 嘔, [ɔʔ32], [œ24] Hạ Môn và Kiến Âu ó/ọe
Uế 噦, [ueʔ2] Sán Đầu ọe

36 to spit khạc 咯 Khạc, [kʰa21] Tế Nam kha

36 to spit phun 歕 Phun - Phún, [pʰun11] Khách Gia phun

37 to eat ăn Yến 宴, [aŋ213] Sán Đầu ẳng
Hàm 含, [aŋ21] Kiến Âu ang H câm

spoon thìa Thi 匙, [sie53] Phúc Châu siề
key chìa (khóa) Thi 匙, [sie53] Phúc Châu siề

bowl chén Trản 盞, [ʦɛn35] Quảng Đông chén
bát Bát (đa la) 鉢(多羅).

38 to chew nhai/nhá Niết 齧, [nia24] Kiến Âu, [ȵi213] Ôn Châu nhả
Nghĩ 齮, [ngai5] Quảng Đông

endure nhịn Nhẫn 忍, [ȵiŋ13] Thượng Hải nhỉng

39 to cook nấu Ngao 熬, [ŋãu35] Hạ Môn ngấu N-Ng

cook with sugar ngào/nhào đường
contrary ngược Nghịch 逆, [ŋak22] Quảng Đông, [ni21] Tây An

fry xào Sao 炒, [ʦʰau21] Kiến Âu chàu
fry in shallow oil chiên -> rán Tiên/Tiễn 煎, [ʨiɛn55] Vũ Hán chiên

tráng (trứng) Tiên/Tiễn 煎, [ʦiaŋ33] Sán Đầu chiang

40 to drink uống Ẩm 飲, [eiŋ21] Kiến Âu êing
drunk say Túy 醉, [ʦai42] Ôn Châu chay S-T

41 to bite cắn Giảo 咬, [ka35] Sán Đầu cá Gi-K

Jiaozhi keo (Giao Chỉ) Giao 交, [kiau55] Hạ Môn kieo

42 to suck hút Hấp 吸, [kʰɐp55] Quảng Đông khấp
hít Hấp 吸, [hiʔ5] Phúc Châu hi

42 to suck bú Bu 哺, [bu13] Thượng Hải bú
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43 ear tai Tai 腮 (chỉ chung hai bên má, mang tai), [sai55] Hạ Môn sai T-S

[taia]/[tainga]/[taina] Austronesian.

gill mang cá Tai 鰓 (bộ Ngư, âm Tai)
temporal region màng tang Nhiếp nhu 顳顬

sound tiếng Thanh 聲, [siaŋ54] Kiến Âu siéng T-S

44 to hear nghe Nhĩ 耳, [ŋɛi242] Phúc Châu nghe Ngh-Nh

45 eye mắt Mục 目 Mục, [mak5] Sán Đầu mắc

46 to see thấy Thị 視, [sɛi212] Phúc Châu sây [ay]/[i]

Khán 看, [tʰõi] Sán Đầu thói
replace thay Thế  替, [tʰai33] Kiến Âu thai

generation, era đời/thời Đại 代, [tɔy242], [tʰoi213] Phúc Châu, Sán Đầu tồi/thổi
cut thái/sắt/chặt Thế 切, [ ʦʰai24] [ʦʰiak2] Kiến Âu, Sán Đầu chái, chiặc

to look xem/tìm Chiêm 占/覘, [ʦiam55] Hạ Môn chiem
kiếm Kiến 見, [kian21] Hạ Môn kien

46 to see nhìn Nhãn 眼, [ŋian31] Khách Gia nhàn
dòm/nhòm Giảm 闞 và/hoặc Giám 監.

47 to yawn ngáp Cáp 哈, [kap32] Hạ Môn káp K-Ng

48 to sleep ngủ Ngọa 臥, [ŋu13] Thượng Hải ngủ
dream mơ Mộng 夢, [mu53] Khách Gia mu

49 to lie down nằm 臥 Ngọa N - Ng

bed giường/phản Sàng 牀, [ʦʰuaŋ213]/[pfʰaŋ24] Vũ Hán, Tây An chuoàng/phảng

50 to dream mơ/mê Mị 寐, [mo] Kiến Âu, [me13] Thượng Hải mô/mẻ

51 to sit ngồi Ngự 馭/御, [ŋøy242] Phúc Châu ngồi
Tọa 坐, [sɔy242] Phúc Châu sồi

seat chỗ (ngồi) Tọa 坐, [co5] Quảng Đông chỗ

52 to stand đứng Đình 停, [deŋ31] Ôn Châu tấng Đ - T

53 person/human being người 兒 Nhi, [ŋ̍31] Ôn Châu ngừ Ng - Nh
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sir ngài 兒 Nhi, [ngai4] Quảng Đông ngài

54 man/male trai ( chai-giai ) Kiển 囝, [naam4], [zai2] Quảng Đông nam/zai
đực Đặc 特, [tik5] Hạ Môn tịk

penis cu Quy 龜, [Ku55] Hạ Môn ku
guy kẻ/gã Cá 個, [ke53] Khách Gia ke

55 woman/female gái Gái -> Cái -> Ka -> Cô 姑 G-K

nữ/nái Nữ 女. Nãi 奶 -> Nái.
chicken kê/gà/qué Kê 雞, [ke55]/[kue55] kê/kué

pig lợn Độn 豚, [den213] Hàng Châu tợn Đ-L

cunt lồn Đồn 臀, [den213] Hàng Châu tợn
weary lao đao Lao 勞, [lau55] Sán Đầu lao
invert lảo đảo / đổ Đảo 倒, [tɔ445], [tau45] Hàng Châu, Thái Nguyên tổ, tảu
swing lãng đãng Đãng 蕩, [taŋ35] Vũ Hán, Sán Đầu tảng

already đã Liễu 了, [laa1] Quảng Đông la

56 child con Kiển 囝, [kin53], [kaŋ53] Hạ Môn, Sán Đầu kin/kang
Tử 子, [ko] Japanese

baby tí/tèo Tiểu 小, [siau21] Kiến Âu sèo
small tí/tẹo Tiểu 小, [siau21] Kiến Âu

chẻ (con) Trĩ 稚, [ʦi24] Kiến Âu chĩ
em (bé) Anh 嬰, [eŋ33] Sán Đầu eng

57 husband chồng Trượng 丈 (phu 夫), [ʦʰɔŋ21] Giang Tây, Khách Gia. chòong

58 wife vợ Phụ 婦, [vu13] Thượng Hải vợ PH-V

female bậu Phụ 婦, [pou242] Phúc Châu pậu B-Ph

59 mother má/mẹ Mẫu 母 -> Má -> Mẹ. A - E

summer hạ/hè Hạ 夏, [he31] Sán Đầu hè
cart xe Xa 車

xe cộ Xa Kiệu 車轎, [kio22/31] Hạ Môn, Sán Đầu kiô
tea chà/chè Trà 茶, [te55] Sán Đầu te

60 father ba/bố Bố -> Bá/Ba -> Phụ 父, [pu242] Quảng Đông pú B - Ph

Phụ 父, [pe35] Sán Đầu pẻ A-E

cha Da/gia 爺, [ia11] Khách Gia già Ch-Gi
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grandpa ông Ông 翁, [oŋ31] Nam Kinh ông
grandma bà Bà  婆, [pɔ21] Kiến Âu pò

mom's brothers cậu Cữu 舅, [kau5] Quảng Đông cậu
uncle chú Thúc 叔, [ʂuʔ5] Nam Kinh sú
uncle bác Bá/Bách 伯, [pak1] Khách Gia pác
aunt dì Di 姨, [i21] Khách Gia gì

thím Thẩm 嬸, [sim53] Hạ Môn sím
miss cô Cô 姑, [kɔ55] Hạ Môn cô

daughter in law dâu Tẩu 嫂, [sau53] Tây An sâu
son in law rể Tế 婿/壻, [se21] Hạ Môn sê

61 house nhà Nhà -> Gia 家 -> Quê (hương). [ke55] Hạ Môn Gi-Nh

hometown quê/quán/quê quán Quán 貫, [kue35], [kuan35] Thượng Hải - Vũ Hán kuê/kuản
quê hương Hương Quán 鄉貫
quê hương Gia hương 家鄉, [ke55] [hiɔŋ55] Hạ Môn kê hiung

sprout (cây) giá Nha 芽, [ia42] Tế Nam giá

62 thatch/roof mái Mao 茅, [mɔ13] Thượng Hải mó
cover che/chở Già 遮, [tʂe31], [tʂə23] Nam Kinh - Tế Nam. che, chở
build xây Xế 砌, [ʦʰei213] Ôn Châu chây

63 name tên Tính 姓, [sɛiŋ212] Phúc Châu siêng T-S

Xưng 稱, [ʦʰen33] Hàng Châu chên
last name họ Hộ 戶, [ho22] Hạ Môn ho

64 to say nói Ngôn 言, [nyɛ2̃1] Khách gia niói N-Ng

Nói -> Lời -> Nhời

65 rope dây Duy 維, [vei11] Thái Nguyên vây D-V

happy vui Du 愉, [vu31] Ôn Châu vu

66 to tie up, fasten buộc Bang 綁, [puɔ35] Ôn Châu pủo
Phược 縛, [puoʔ5] Phúc Châu puộc

67 to sew may My 彌, [mei31] Ôn Châu mây [ay]/[i]

may vá My phùng 彌縫
embroider thêu Tú 繡, [siu21] Hạ Môn siu

skirt váy Bí 帔, [pei3] Quảng Đông piê B-V
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trousers quần Quần 裙, [kwan4] Quảng Đông quần
pants khố Khố 褲, [kʰɔ21] Hạ Môn khô

bag túi Đại 袋, [doi6] Quảng Đông toi
loom cửi Cơ/Ki 機, [kui55] Hạ Môn kui

67 to sew khâu Khấu 扣, [kʰou44] Tây An khâu
Khâu 箍, (cái khâu dùng để may thêu) [kʰou33] Sán Đầu khâu

68 needle kim Trâm 針, [tsim55] Hạ Môn chim
embroidery chỉ Chỉ 黹, [ʦi53] Sán Đầu chỉ

69 to hunt săn Tiển 獮, [sian53] Hạ Môn siăn

70 to shoot bắn Phóng 放, [paŋ213] Sán Đầu pẳng Ph - B

shoot arrows bắn tên Phóng Tiễn 放箭, [ ʦian21] Hạ Môn chiên

71 to stab, pierce đâm Chấm 揕, [tim21] Hạ Môn tim T - Đ

72 to hit đập/đánh Đả 打, Đảng 攩
đánh, táng Đạn 撣, [taŋ212] Nam Kinh tạng

73 to steal cắp Thiết 竊, [ʦʰiap2] Sán Đầu chiắp

74 to kill giết Diệt 滅
75 to die, be dead chết Tốt/Tuất 卒, [ʦɐt55] Quảng Đông chất T - Ch

76 to live, be alive sinh/sống Sinh 生, [siŋ55] Hạ Môn sing
raw sống/sượng Sinh 生, [saŋ44] Khách Gia sang [a]/[ô]

cooked chín Thành (Thục) 成(熟), [ʦiŋ24] chíng

77 to scratch cào Tao 搔, [ʦau31] Khách Gia chào T - C

property của cải Cụ Tài 具財, [ku22] [ʦai35] Hạ Môn ku chải
have có Cụ 具, [ku22] Hạ Môn ku

78 to cut, hack cắt Cát 割, [kat32] Hạ Môn kặt
gọt, gặt Cát 割, [kot1] Khách Gia kọt C-G
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79 stick/wood cây Chi/Kỳ 枝, [kei4] Quảng Đông cây
cây -> gậy, gỗ Mộc  木, [ki] tiếng Nhật

rustic mộc mạc Mộc mộc 木木, [bɔk5] [bak5] Hạ Môn bộc bạc B-M

tomb mồ, mộ, mả Mộ 墓, [mõ35] Sán Đầu mỗ [a]/[o]

80 to split chẻ Tích 析, [ɕiəʔ5] Hàng Châu xỉe T - Ch

sẻ Tích 析, [ɕiəʔ5] Hàng Châu xỉe
bửa Bẫu/Phẫu 掊, [buɔ35] Ôn Châu bủa

divide bẻ Bái/Phách 擘, [peʔ2] Sán Đầu pe

81 sharp sắc Tiêm 銛, [sat5] Khách Gia sắt S - T

81 sharp bén Phong 鋒, [fəŋ24] Tây An phấng B - Ph

buddha bụt/phật Phật 佛, [put5] Hạ Môn pụt

82 dull, blunt cùn Độn 鈍, [tun22] Hạ Môn tùn C-T

83 to work làm [nam1]/[lam1] Northern Tai Kadai - Gieo trồng, cấy lúa

83 to work việc Vi 為, [vei42] Tế Nam vị
business mùa Vụ 務, [mu22] Quảng Đông mù M-V

no/not mô/vô Mô/Vô 無, [vu31]/[mo53] Ôn Châu/Phúc Châu
to broke/broken bửa/bể/bở/vỡ Phá 破, [pʰua213] Sán Đầu puả

83 to work làm việc Sino - Tai Kadai

paddy field đồng Đồng 垌, [doŋ22] Ôn Châu tồng Đ-T

nương Nông 農, [nuəŋ11] Thái Nguyên nuơng
ruộng/giuộng Nông 農, [ȵioŋ213] Hàng Châu nhiổng Gi-Nh

drain mương/máng Mên 亹, [maŋ31] Ôn Châu mang [a]/[ươ]

cultivating land rẫy Dã 野, [ɦia13] Thượng Hải dã
channal kênh Cừ 渠, [ɡiɛ31] Ôn Châu kie

rivulet rạch Trạch 澤
pool đầm Tầm/Đàm 潭, [tʰam11] Khách Gia thàm

pond ao Ao 坳, [au55] Hạ Môn ao
đìa Trì 池, [tie53] Phúc Châu tie

lake hồ Hồ 湖, [hɔ35] Hạ Môn hổ
sickle liềm Liêm 鐮, [liam35] Hạ Môn liẻm
plow cầy Cử 耜
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harrow bừa Bá 耙, [pa45] Thái Nguyên pả
hoe cuốc Quắc 钁, [gwok3] Quảng Đông cuốc

84 to plant gieo Giá 稼, [ʨia44] Nam Kinh chia
cấy Cấy -> Giá 稼, [ka21] Hạ Môn ka C/K - G/Gi

trồng/giồng Chủng 種, [ʦoŋ42] Vũ Hán chồng Gi/Ch

sạ Tát/Tản 撒, [saʔ2] Sán Đầu sạ T-S

grain thóc Túc 粟 , [siɔk32] Hạ Môn sióc
gạo Cốc 穀, [gau3] Quảng Đông kao G-K

[khaw] Tai Kadai
Đạo 稻 , [tʰau44] Kiến Âu.

ló/lúa Nọa 稬/糯, [lo44]/[luo44] Nam Kinh - Tây An lo/lua
Khang Hi dẫn Thuyết Văn: Nước Bái gọi Đạo là Nọa 

lúa má Nọa Mễ 稬米 
tax thuế má Thuế Mễ 稅米, [sue21] Hạ Môn suê

porridge cháo Chúc 粥, [ʦou21] Tây An châu
crop vụ Hòa 禾, [vu31] Ôn Châu vu

ginger gừng Khương 薑, [goeng1] Quảng Đông kơeng G-K

85 to choose chọn Tuyển 撰, [ʦʰon31] Khách Gia chòn
kén Giản 揀, [kɛn35] Quảng Đông kén

86 to grow mọc [ma3], [mo3], [bok7] Tai Kadai

bột -> mọc Phát 發, [ pot1] Khách Gia pột
Mộc 木, [moʔ1]/[bɔk5] Thượng Hải - Hạ Môn

germinate mầm Manh 萌, [mɐŋ21] Quảng Đông mầng
young plant mạ Miêu 苗, [miɛ31] Ôn Châu mie

87 to swell sưng Thương 傷, [sœŋ55] Quảng Đông sưng S-Th

firearm súng Thương/Sang 槍, [ʦʰiɔŋ55] Hạ Môn chung S-Th

súng Súng 銃
88 to squeeze vắt Bát 撥, [puat32] Hạ Môn puát

cherish, soothe vỗ Phủ 撫, [vu13] Thượng Hải vỡ
pull bẻ Ban 扳, [pᴇ3̃3] Hàng Châu pẽ

89 to hold cầm Cầm 擒, [kʰɐm21] Quảng Đông kầm K-G

giữ Trì 持, [zɿ13] Thượng Hải zữ
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nắm Lãm 攬, [nam53] Sán Đầu nắm L-N

90 to dig đào Đào 掏, [tau21] Kiến Âu tào D-T

91 to buy mua Mãi 買, [bue53] Hạ Môn bue B-M

shells/money bối Bối 貝, [pue21] Hạ Môn puê
precious báu Bảo 寶, [pau21] Kiến Âu páu

buy to resell; sell out buôn/bán Phiến/Phán 販 B-Ph

sell bán Mại 賣, [bue22] Hạ Môn buê
price giá, cả, giá cả Giá 價, [ka35] Thượng Hải cả

bargain mặc cả Mặc Giá 墨價, động từ của Mức Giá.

92 to open, uncover mở Mô 幕 (cái màn che), [mɔ24] Kiến Âu mổ

93 to pound, beat đấm Thẩm 抌, [dam2] Quảng Đông. tẩm Đ-T

thụi/thoi/thọi Thôi 推, [tʰui55] Hạ Môn thui
massage tẩm quất Thẩm Cốt 抌骨, [gwat1] Quảng Đông quất

94 to throw vụt (zục ) Duệ 拽, [iat32] Hạ Môn yat

94 to throw chọi Thoán 攛, [ʦʰø35] chở

94 to throw quăng Quán 摜, [kuaŋ213] Sán Đầu kuảng

94 to throw liệng, lẳng Nhưng 扔, [liŋ35] Hạ Môn lỉng

94 to throw phóng Phóng 放, [foŋ42] Khách Gia phóng

95 to fall té Trụy 隊, [de13] Thượng Hải té

95 to fall rơi/rớt Trụy 墜, [zeoi6], [ʣɿ22] Quảng Đông, Ôn Châu zơi/zư
last rốt (giốt/chốt/chót) Tốt/Thốt 卒, [ʦɐt55] Quảng Đông chất

easy dễ Dị 易, [ɦiəʔ2] Hàng Châu dễ
hard khó Khổ 苦, [kʰɔ53] Hạ Môn khó

request, ask xin Thỉnh 請, [ʨʰin42] Vũ Hán chìn
thank cảm ơn/cám ơn Cảm Ân 感恩, [kam53] [ən31] Hạ Môn, Nam Kinh cám ơn

96 dog chó Khuyển 犬, [ʦʰʮõ53] Hàng Châu chuó
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97 bird chim Cầm 禽, [kʰim] Sán Đầu khim

98 egg trứng Noãn 卵, [nɯŋ35],[sɔŋ44] Sán Đầu, Kiến Âu nửng, sống
seedling/male giống/trống Chúng 種, [ʦoŋ35] Vũ Hán chống

balut (trứng vịt) lộn (Áp Tể) Noãn (鴨仔) 卵, [leon5] lộn

99 feather lông Nhung 戎, [liɔŋ35] Hạ Môn liông Nh-L

nhung, lông thú Nhung 絨, [liɔŋ35] Hạ Môn
jasmine nhài/lài Mạt Lị 茉莉 , [lɛi242] Phúc Châu lầy

fun/music lạc/nhạc Lạc/Nhạc 樂
worship lạy Lễ 禮, [lai42] Kiến Âu lạy

100 wing cánh Quăng 肱, [kɔŋ55] Hạ Môn kông

101 to fly bay Phi 飛, [fei33] Ôn Châu fêi B-Ph

102 rat chuột Thử 鼠, [ʦʰu53] Hạ Môn chu Ch-Th

Tý 子, [ʦuə52] Quảng Đông chuột Ch-T

clear trong/chong Thanh 清, [ʦʰeŋ33] Sán Đầu châng
dragonfly chuồn chuồn Thanh 蜻, [ʨʰiŋ33] Thượng Hải ching

rowing chèo Thao 操, [ʦʰau11] Thái Nguyên chào
sink chìm Thẩm 沈, [sim53] Hạ Môn, Sán Đầu sim

market chợ Thị 市, [ʦʰi22] Hạ Môn chi [ơ]/[i]

chợ búa Thị Phố 市浦, [puo32] Phúc Châu pua
axe búa Phủ 斧, [puo32] Phúc Châu pua
ten chục Thập 十, [ʦap5] Hạ Môn chập

pagoda chùa/chùa chiền Thiền 禪, [zʮõ213] Hàng Châu chuõ
call triệu Thiệu 召, [ʦiu21] Quảng Đông chịu

shine chiếu Thiều 昭, [ʦieu44] Phúc Châu chiêu
belong thuộc Chúc 屬, [suəʔ2] Thái Nguyên suộc

103 meat/flesh thịt Thể 體, [tʰi35] Thượng Hải thị
Nhục 肉, [hik5] Hạ Môn híc

skin and flesh da thịt Cơ Thể 肌體
dead body thây/thi Thi 尸/屍, [ʦʰi54] Kiến Âu chi [ay]/[i]

104 fat/grease mỡ Phì/Vì 肥, [vi213] Hàng Châu vĩ B-M-V
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béo, bệu Phiếu 膘, [pʰiɛu213] Nam Xương

105 tail đuôi  Vĩ 尾, [muoi32] Phúc Châu muôi

106 snake rắn (giắn) Xà 蛇, [ji31/jei31] Ôn Châu gi/giây
chăn/chằn tinh Tinh 精, [ʦiaŋ44] Phúc Châu chiăng

107 worm giun Trùng 蟲 [zoŋ13] Thượng Hải giủng Ch-Gi

107 worm sâu Thục 蜀 (sâu tằm), [ʂəɯ24] Tương Đàm sẩu
buffalo trâu (châu) Sửu 丑, [tʂʰəɯ42] Tương Đàm châu

107 worm trùng (chùng) Trùng 蟲, [ʦʰuŋ11] Khách Gia chùng

108 louse chấy Kỷ 蟣 [ʨi53] Tây An chí [ay]/[i]

109 mosquito muỗi Văn 蚊, [muoŋ53] Phúc Châu muông M-V

110 spider nhện Tri Chu 蜘蛛 Nh-Gi-Ch

nhền nhện [ʦi55] [ʦu44] Khách Gia chi chu

111 fish cá Ngư 魚, [gu35] Hạ Môn. kú G-K

sesarmidae cáy (Bành) Kỳ (蟛)蜞, [kei4] Quảng Đông kềy
donkey lừa Lư 驢, [lɯ55] Sán Đầu lư

mule la La 騾, [lo55] Sán Đầu lô [a]/[ô]

saw cưa Cử  鋸, [kɤ35] Vũ Hán cửa

112 rotten thối Xú 臭, [tʂʰou44] Tây An thâu
thiu Xú 臭, [ʦʰiu21] Hạ Môn chiu

113 branch cành Ngạnh 梗, [kɛiŋ32] Phúc Châu kèing

114 leaf lá Lục 綠, [loʔ1] Thượng Hải ló
Diệp 葉, [niɔ42] Kiến Âu niô

onion hành (Lân) Hành (鱗)莖 

115 root rễ ( dễ ) Để/Đế 柢, [te53] Hạ Môn té
knife dao Đao 刀, [tau54] Kiến Âu tao
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116 flower bông [bunga] Indo/Malay/Champa/Tai Kadai (Phó Là)

hoa Hoa 花 hoa

117 fruit trái (chái) Thật 實, [zai213] Ôn Châu giài Ch-Gi

Tài 材, [ʦʰai53] Phúc Châu chái
quả Qua 果, [kua21] Kiến Âu qua

jackfruit mít Mật 蜜, [mit5] Hạ Môn mít
young jackfruit giái mít Mật thật 蜜實, trái mít non

sugarcane mía Mật 蜜, [miəʔ2] Thái Nguyên, Hàng Châu mía
honey mật Mật 蜜, [mɐt22] Quảng Đông mật

chinese plum mơ/mai/môi/muội Mai 梅, [mo3]/[mai31]/[moi1]/[muoi53] Kiến Âu, Ôn Châu…
orange cam Cam 柑, [kam55] Hạ Môn cam

tangerine quýt/quất Quất 橘, [gwat1] Quảng Đông quất
jujube táo Táo 棗, [ʦau53] Thái Nguyên cháo

longan nhãn Long Nhãn 龍眼, [ŋian31] Khách Gia nhàn
custard apple na Lâm (Cầm) 林(檎), [nã35/nã55] Hạ Môn - Sán Đầu na

lytchee vải Lệ (Chi) 荔 (枝), [[nãi22] Hạ Môn] nai
star fruit khế Khế 契, [kʰe21/53] Hạ Môn - Khách Gia khế

banana chuối (Ba) Tư (芭)苴, [ʦu55] Hạ Môn chu
mango xoài Xoài Tử 檨仔, [suãi22/31] Hạ Môn - Sán Đầu soài

pill/ball viên/hòn Viên/Hoàn 丸, [viɛn35]/[huan35] Lê Xuyên/Hạ Môn viên/hoàn
testicle hòn giái Hoàn thật 丸實

118 grass cỏ Thảo 草, [ʦʰɔ55] Tế Nam chỏ
big (brother) (anh) cả Thái/Đại 大, [ta45] Thái Nguyên tả

(anh) hai Thái/Đại 大, [hai13] Lê Xuyên hai

119 earth/soil đất Đất -> Thổ 土, [tʰu53] Hàng Châu thú Đ-Th

Xem Thẩm 抌 = Đấm.
(đất) đai (thổ) Địa (土) 地, [dei22] Ôn Châu têi Đ-T

sudden đột Đột 突, [tʰu53] Tây An thú
field điền Điền 田, [tʰiɛn213] Vũ Hán thiền

ground địa Địa 地, [tia54] Kiến Âu tĩa
leg đùi Thối 腿, [tʰui53] Hạ Môn, Sán Đầu thui

120 stone đá Thạch 石, [ta42] Ôn Châu tá Đ-Th

satisfactory đã Thỏa/Đả 妥, [tʰuə55] Tế Nam thuở
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121 sand cát [kasiaʔ] Minangkabau - Malay

sạn Tán/Tản (thạch) 散(石), [san53] Hạ Môn sạn
sỏi Toái 碎, [seoi3] Quảng Đông soi S-T

vôi (Thạch) Hôi 灰, [foi44] Khách Gia phoi F-V

122 water nước Lanom/Danom, Austronesian cổ đa âm. Đ-L

Lanom -> Lang 郎 (Văn Lang - 文郎), [nŋ̍35] Hạ Môn nước
Danom -> Dak/Lạc, Lạc 駱 (Việt), [lœk22] Quảng Đông lợk
Lạc -> Nác -> Nước

water/tributary nước/sông nhánh Dak -> Đà 沱
stream suối/súi Thủy 水, [suei53] [sui53] Thái Nguyên, Hạ Môn suấy, súi
village làng Hương 鄉, lấy âm của chữ Lang 郎 bên phải.

Lân 鄰, [liəŋ11] Thái Nguyên liềng
neighbor láng giềng Lân Cận 鄰近, [liəŋ11] [ʨiəŋ45] Thái Nguyên liềng chiểng

river sông Lang/Lung/Sang 瀧, [soeng1] Quảng Đông soơng L-S

wave sóng Lãng 浪, [lɔŋ44] Kiến Âu lóng L-S

bright sáng Lãng 朗, [laŋ35] Sán Đầu lãng L-S

lotus sen Liên 蓮, [tiɛn35] Lê Xuyên tien L-S

123 to flow chảy Tẩu 走, [ʦei53] Hàng Châu chấy Ch-T

to run chạy Tẩu 走, [ʦei53] Hàng Châu chấy Ch-T

to row chèo Trạo 櫂, [ʦau35] Sán Đầu chảu
sour chua Toan 酸, [sʮõ33] Hàng Châu suô

124 sea biển Minh 溟, [biŋ35] Hạ Môn bỉng
bể Bi 陂 [bi13] Thượng Hải bĩ

Bạc 泊, [pei21] Tây An pềi
[bi] Mon, [pé] Tày - Tai Kadai
[umi] Japanese

125 salt muối Từ chữ Minh 溟, [min24] Nam Kinh mỉn B-M

mother má/mẹ/mợ/bu Mẫu 母, [bu53] Hạ Môn bu

126 lake hồ Hồ 湖, [hɔ35] Hạ Môn hồ
brook, small stream khe Khê 溪, [kʰe55] Hạ Môn khe

127 woods/forest rừng Thụ 樹, [zɿ22] Ôn Châu zừ
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giừng [zưng3], [rưng3] Phó Là (Thái Tày)
rú/giú Thụ 樹, [zʮ13] Hàng Châu zú

128 sky trời (giời/chời) Nhật 日, [zai213] Ôn Châu zài
time thì giờ/thời giờ Thời Nhật 時日, [sɿ11] [zəʔ2] Thái Nguyên sừa zờ
now giờ/chừ Giá 這, [ʦɿ213] Ôn Châu chừ Ch-Gi

very rất Chất 郅, [zat1] Quảng Đông chất

129 moon mặt trăng (giăng) Thường 嫦, [ʣɑŋ213], [ʦʰiaŋ55] Hàng Châu - Sán Đầu dzảng/chiăng
month tháng Thường 嫦 [a]/[ươ]

last (month) chạp Chá 䄍/蜡, [ʦa53] Sán Đầu chá
first (month) giêng Dần寅, [iəŋ11] Thái Nguyên (lịch Thái Sơ – Kiến Dần) giềng

death anniversary giỗ Kỵ 忌, [ʣɿ22] Ôn Châu giữ
banh tet bánh tét Trúc (Chùy Tống) 竹(槌粽), [tek2] Sán Đầu téc

130 star sao Tú 宿, [sau3] Quảng Đông sao S-T

fate số Số 數, [sɔ53] Hạ Môn số
fortunetelling xem bói Chiêm bốc占卜, [ʦiam55] [pɔk32] Hạ Môn chiem bóc

131 cloud mây Mai 霾, [mai53] Phúc Châu mai
Kinh Thi: Chung phong thả mai 終風且霾

cloud and fog mây mù Vụ Mai 霧霾
132 fog sương mù Vụ 霧, [mu22] Nam Ninh mù M - V

133 rain mưa Vũ 雨, chưa có phương âm hỗ trợ suy đoán. M - V

Mùa -> Vụ 務, [mu22] Quảng Đông, Mưa -> Vũ
fungus mốc Vy 黴, [mo33] Kiến Âu mố

want, hope mong, muốn Vọng 望, [mɔŋ44] Kiến Âu, [buaŋ35] Sán Đầu mong/buáng
late muộn Vãn 晚, [muoŋ32] Phúc Châu muộng
sad buồn, muộn Muộn 悶, [bun22] Hạ Môn, [mouŋ242] Phúc Châu bùn/môung

134 thunder sấm Siểm, Thiểm 閃, [sam44] Lê Xuyên, [siam53] Sán Đầu sám

135 lightning chớp Tráp 霅, [ʦap32] Hạ Môn chạp
fear sợ Triệp 讋, [shè] Bắc Kinh shớ

136 wind gió Nhiễu 繞, [zɔ13] Hàng Châu, Nam Kinh, Tế Nam zó Nh-Gi
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storm bão Bào 颮, [paau4] bào

137 to blow thổi Xuy 吹, [ʦʰuoi44] Phúc Châu chuôi

138 warm ấm Uẩn/Ôn 溫 m - n

sick ốm Ôn 溫
hug ôm/ẵm Ung/Ủng 擁

carry in the arm bồng/bế Bão 抱
cold cảm Cảm mạo 感冒

damp ẩm Ám 陰, [am1] Quảng Đông âm
shade dâm Âm 陰, [jɐm55] Quảng Đông dâm

139 cold lạnh Lãnh 冷
nóng 燙 Nãng

140 dry khô Khảo 烤, [kʰɔ35] Thượng Hải khô

141 wet ướt Ác 渥, [ak1] Quảng Đông ác [a]/[ươ]

ướt át

142 heavy nặng Lượng 量, 
Nùng/Nồng 濃, [niəŋ21] Khách Gia nieng N-L

Lạng 兩, [nŋ̍22] Hạ Môn nưng N-L

143 fire lửa Nhiệt 熱 [luaʔ5], [nɤ213] Hạ Môn, Vũ Hán lửa
oven lò Lô/Lư 爐, [lɔ35] Hạ Môn lõ

hotpot lẩu Lô/Lư 爐, [lou24] Tây An lẩu
barbecue chả Chá 炙, [tʂa24] Trường Sa - Hồ Nam chả

144 to burn cháy Chước 灼, [ ʦaʔ5] Thượng Hải chá
Thiêu 燒 [ʦʰiau54] Kiến Âu, [tsei51] Tai Kadai Vân Nam
[čuh] Rhade, [chŭh] Jarai, [cʰeh] Khmer
[cuh] Champ Phan Rang, [tsu 55] Champ Hainan

burn bỏng/phỏng Phẫn/Phần 焚, [fən24] Nam Kinh phẫn B-Ph

145 smoke khói Huân 熏 [kʰœyŋ33] Kiến Âu khôing
smoked ung/hun Huân 熏, [huŋ33] Sán Đầu hung H câm

rare hiếm Hy 稀, [hie44] Phúc Châu hie
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146 ash tro ( cho/gio ) Tàn 殘, [ʦuã35] Hạ Môn chuã
gio Tàn 殘, [za31] Ôn Châu za

147 black đen Đạm/Đảm 黮
148 white trắng Tinh 精, [ʨiaŋ22] Lê Xuyên chiăng

trắng tinh

powder phấn Phấn 粉, [fən212] Nam Kinh phấn
white-headed bạc phơ Bạch 白, [baak6]/[pʰa54] Quảng Đông/Khách Gia bạc/pha

149 red đỏ Đào 桃, [dɔ213] Hàng Châu tỏ
Đan 丹, [tᴇ3̃3] Hàng Châu tẻ

150 yellow vàng Hoàng 黃, [voŋ11] Khách Gia vàng H câm

151 green xanh Thanh 青, [ʦʰiŋ55] Hạ Môn ching
 Thương 蒼, [ʦʰɑŋ33] Hàng Châu tsang

152 small nhỏ Nhược 弱, [ŋiɔ24] Kiến Âu nhỏ
xíu Tiểu 小, [siu2] Quảng Đông síu S-T

152 small bé Vi 微, [bi35] Hạ Môn bí B-V

153 big lớn Long 隆, [nən12] Lê Xuyên lớn L-N

Nùng 濃, [nən12] Tương Đàm lớn L-N

153 big bự Bà 皤, [bu31] Ôn Châu bụ
bụ bẫm

153 big to Đại 大, [to22] Hạ Môn to
 

154 short ngắn Nụy 矮, [ŋɛ55] Tế Nam, [ŋai53] Tây An ngé/ngái

155 long dài Trường 長, [zã13] Thượng Hải zã
ruler thước Xích 尺, [ ʦʰiɐk55] Quảng Đông chiắc

156 thin mỏng Mô 幕, [mɔ24] Kiến Âu mỏ
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skinny, thin gầy/giòm/còi/còm Cù 臞, [keoi4] Quảng Đông còi G-K

giòm -> nhom gầy nhom, gầy còm Gi-Nh

157 thick dày Trù 稠, [ʣei213] Hàng Châu zểi

158 narrow hẹp Hiệp 狹, [hiap5] Hạ Môn hiẹp

159 wide rộng Dương 揚, [iaŋ42], [yoŋ53] Tế Nam - Phúc Châu giang/giộng Gi-K

giang rộng

160 painful, sick bệnh Bệnh 病, [pɛiŋ242] Phúc Châu pệing

160 painful, sick đau Đao 忉, [dou1] Quảng Đông tou T-Đ

đớn Đông 疼, [den213] Hàng Châu tớn T-Đ

161 shy, ashamed nhút nhát Nhu 懦
xấu hổ Tu 羞, [sɐu55] Quảng Đông sấu

Ố 惡, [ɔ24] Kiến Âu ổ
clever lanh lợi/lanh lẹ Linh Lị 伶俐 

162 old già Trượng 丈, [zã13] Thượng Hải giã

163 new mới Minh 明, [meiŋ21] Kiến Âu mêing
[mɔ:i5] Tai Kadai 

164 good tốt Đức 德, [tet1] Khách Gia tét Đ-T

164 good ngon Hào 肴, [ŋau53] Phúc Châu ngào

164 good hay Hảo 好, [hɔ5̃3] Hạ Môn ho
Hỉ 喜, [hei2] Quảng Đông hểi

165 bad, evil xấu Xú 醜, [ʦʰəu53] Thái Nguyên chấu

166 correct, true đúng Đáng 當 (chính đáng), [tɔŋ33] Kiến Âu tung

167 night đêm Đảm/Đạm 黮
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167 night tối Tú/Túc 宿 [søyʔ23] Phúc Châu sồi S-T

light sáng Hân 昕, [ɕaŋ33] Ôn Châu xéng
hừng Hân 昕, [hɯŋ33] Sán Đầu hưng
sáng Sảng 爽 , [sœŋ52] Quảng Đông sáng

sáng sủa Sảng Sảng 爽爽, [suɔ35] Ôn Châu sủa

168 day ngày Nhật 日, [ȵai213], [zai213] Ôn Châu nhài/zài
today nay/ni Nhật 日, [niʔ5], [ni42] Phúc Châu - Kiến Âu ni/ní

hôm nay Kim Nhật 今日
venus star sao kim/sao hôm Kim Tinh 金星, Hôn Tinh 昏星

sao kim/sao mai Minh Tinh 明星, Khải Minh 啓明
tomorrow ngày mai Nhật Minh 日明,

hiện nay/hiện tại Hiện Nhật 現日
169 year năm Nẫm 稔, [nam5], [nim1] Quảng Đông nẵm/nim

Niên 年, [nin21] Quảng Đông nin
tuổi Tuế 歲, [suei45] Thái Nguyên suẩy S-T

tôi (đầy năm) Tối 晬, [zeoi3] Quảng Đông chôi

170 when khi nào Không rõ

171 to hide giấu Chu 侜, [zau1] Quảng Đông châu Ch-Gi

Tiềm 潛, [ji31] Ôn Châu ji
Tàng 藏, [zuɔ31] Ôn Châu zuó

172 to climb leo Lăng 陵 [leŋ21] Quảng Đông leng
trèo Trắc 陟

173 at ở Ô, Ư 於
174 in, inside trong Trung 中, [ʦoŋ55] Quảng Đông

175 above trên Thượng 上, [sœŋ22] Quảng Đông sêng

176 below dưới Hạ 下, [ɦiɑ13] Hàng Châu yả H câm

brother anh Huynh 兄, [hiŋ44] Phúc Châu hing
nail đanh/đinh Đinh 釘, [tiŋ44] Phúc Châu ting Đ-T
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177 this này Nãi 乃, [nai32] Phúc Châu nài
nè Nãi 乃, [nᴇ53] Hàng Châu nè
là Nãi 乃, [lae212] Nam Kinh là

net lưới La 羅, [luə24] Quảng Đông luối
silk lụa La 羅, [nuo213] Vũ Hán, [luə42] Tế Nam lụa

lụa là La la 羅羅
tơ Ti 絲, [si55/su55] Hạ Môn si/su S-T

thơ Thi 詩
ngờ nghi 疑

grant cho Thí 施
point chỉ/chỉ chỏ Chỉ 指, [ʦəʔ2] chở

178 that ấy/ý Ý 伊, [ɦi35] Thượng Hải ý [ay]/[y]

178 that đó Không rõ

179 near gần Cận 近, [gan6] Quảng Đông kần C-K

180 far xa Hà 遐, [ɕia35] Thượng Hải xả

181 where? ở đâu Không rõ

182 I tôi Tự 自, [ʦøy242] Phúc Châu chồi
Tư 私, [sai55] Hạ Môn sai S-T

Dư 予
182 I tao (ta) Ta 咱, [tsa53] Thái Nguyên tsa

183 thou mày Nhĩ 爾, [mi214] mỉ [ay]/[i]

tham chiếu từ đồng âm Di/Mi/Nhị 彌
[mi53] Phúc Châu, [mei31] Ôn Châu

eyebrow (lông) mi Mi 眉, [mɐi24] Quảng Đông mày

184 he/she nó Không rõ

185 we ta Ta 咱, [tsa53] Thái Nguyên tsa

186 you mày Nhĩ 爾, [mi214] mỉ [ay]/[i]
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187 they chúng Chúng 眾, [ʦoŋ445] Hàng Châu chúng

188 what? gì Di 台, [ji4] Quảng Đông gì
hỉ Hỉ 矣

189 who? ai Hà 何, [ɦa31] Ôn Châu a

190 other kia (kìa) Kì 其, [ki35] Hạ Môn ki [i]/[ia]

190 other khác Các 各, [kak2] Sán Đầu kác

191 all tất cả Tất 悉 Cử 舉
192 and và Hòa 和, [vo11] Khách Gia vò H câm

193 if nếu Như 如, [ny24] Quảng Đông nỷ
Nhã/Nhược 若, [nã22] Hạ Môn na

194 how? làm sao Tai Kadai + từ chưa rõ

194 how? thế nào Tranh Nại 爭奈, [ʦẽ33] [nãi35] Sán Đầu chế nãi
thế Giá 這, [ʦɛ33] Quảng Đông chế

195 no, not, zero không Khôn 坤 (Dịch - bát quái), [kʰɔŋ54] Kiến Âu không
Không 空, [kʰɔŋ54] Kiến Âu không

linh/lẻ Linh 零, [liŋ53] Phúc Châu ling

196 to count đếm 點 Điểm, [tem52] Quảng Đông tém Đ - T

197 One một Mạt 末, [mɔt43] Quảng Đông mọt
Mộc 木, [mok43] Quảng Đông. Số 1 ngũ phân cổ. mốk

mỗi Mỗi 每, [mo21] Kiến Âu mô

198 Two hai Đối 對, [tai42] Ôn Châu. tai
Đ/T <-> Duo/Two Đoài 兌 (Dịch - bát quái thứ hai), [tai42] Ôn Châu tai

Hợi 亥 (địa chi thứ 12), [hai22] Hạ Môn hai
Hỏa 火, số 2 ngũ phân, [he53] Hạ Môn. he
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oldest (brother) (anh) hai Thái/Đại (Huynh) 大(兄), [hai13] Lê Xuyên hai H-Th

speak thoại Thoại 話, [hua22] Hạ Môn hua
pick hái Thái 採, [ʦʰai53] Hạ Môn chái

199 Three ba Bính 丙 (thiên can thứ ba), [piã53] Hạ Môn pia
Phẩm 品, [pɐn52] Quảng Đông pan B-Ph

200 Four bốn  Bồ/Phù 扶 (4 ngón tay), [pʰɔ55] Hạ Môn pố

201 Five năm (lăm/nhăm) Austronesian cổ đa âm [lima] -> Lăm -> Nhăm -> Nhâm 壬
Lăm -> Năm L=N

Nhăm -> Ngũ 五, Ngọ 午 (tháng/địa chi thứ 5 thời Hán) Ng-Nh

full moon rằm (giằm) (Mười) Nhăm -> Giằm -> Trăm Gi-Nh

wrong nhầm/lầm -> lỡ/nhỡ Ngộ 誤 Ng-Nh

202 Six sáu Tỵ 巳 (tháng/địa chi thứ 6), [su44] Kiến Âu sú T-S

Tứ 四, [su21] Hạ Môn. Tháng 6 Chu lịch. sú T-S

203 Seven bảy Bỉ 否, quẻ Dịch thứ 7 theo nhị phân, [pei2] Quảng Đông pẩy
Phất 甶, Thất 匹, [pʰɛiʔ23] Phúc Châu
[pei] Austronesian - Bolyu

204 Eight tám Tầm 尋 (8 thước), [ʦɐm24] Quảng Đông chám
Bát 八 B-T

[sa:m] Bolyu - Austronesian

205 Nine chín Thân 申 (địa chi thứ 9), [ɕiŋ23] Khách Gia chỉng
Chấn震, [ʦin53] Hạ Môn. Số 9 Dịch số. chín

206 Ten mười Mùi 未 (thần thứ 10 trong Thái Ất),
[muɔi242] Phúc Châu muồi

207 Twenty hai mươi Hai Mùi
Nhị Thập -> Nhập/Chấp 廿 

208 Fifty năm mươi Năm Mùi

209 One Hundred Một trăm
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Nhâm 壬 -> Giăm -> Trăm (to lớn, nhiều)
[niɐm24] Quảng Đông -> [jɐm21] Quảng Đông giăm
Đại lục nhâm 大六壬
Nhâm là Dương Thủy, ứng với Thủy là số 1 trong ngũ hành.

210 One Thousand Ngàn/Nghìn Thiên 千, Giáp cốt và Kim văn bộ Nhất 一, Nhân 人 thanh.
Nhân 人, [ŋin35] Lê Xuyên ngín Nh-Ng

Càn/Kiền 乾 (số 1 bát quái), [kin4] Quảng Đông kìn G/K-Ng

Càn/Kiền là số lớn nhất: số 7 bát quái, số 63 trong 64 quẻ
Càn/Kiền tượng trưng cho Thiên 天 đồng âm với Thiên 千

ten thousand muôn/vạn Vạn 万/萬
a hundred thousand ức Ức 億

million triệu Triệu 兆
billion tỉ Tỉ 秭

конец !!!
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