FM Genki
Bài phát thanh dành cho ngày
26 tháng 1
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Toàn ban Việt Ngữ của đài FMGenki kính chào quí thính giả
Chương trình phát thanh tiếng Việt hàng tuần được thực hiện qua các giọng đọc là
Nguyễn Việt

và

Matsu – O

Chúng ta đã bước sang năm mới – hi vọng mọi điều mới tốt đẹp sẻ đến với mọi người.
Bên ngoài trời ngày càng gây gắt lạnh hơn cùng với không khí khô – khiến cho bệnh
thời khí dể lây nên chú giữ gìn sức khỏe.

＊/Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là câu chuyện trọng đại của thành phố
Himeji được nghe thấy ở khắp mọi nơi
く ろ だ かん べ え

ぐんし

Đó là 黒田官兵衛, một quân sư 軍師 vô cùng năng động được sinh ra tại Himeji –
cách nay lối 470 năm vào thời chiến quốc. Và trở thành một Model cho bộ trường kịch
く ろ だ かん べ

え

黒田官兵衛 của đài truyền hình NHK – được bắt đầu khởi chiếu từ ngày 5 tháng 1.
かろう

Và bắt đầu từ ngày 12 tháng 1, ở phía nam cỗ thành Himeji – gần công viên 家老
や し き あと

く ろ だ かん べ

え

たいが

かん

屋敷跡 xây cất một đại phim trường được gọi là ひめじ黒田官兵衛 大河ドラマ館
く ろ だ かん べ

え

－nơi này, tại tạo lại căn nhà để giới thiệu hình ảnh sinh hoạt của 黒田官兵衛 để sử
dụng cho phim – như một phim trường. Trong đó nơi này có trưng bày những y trang
được sử dụng trong nội dung phim cùng những vật dụng sử dụng hàng ngày cùng những
binh trong chiến trận thời xưa được tái chế.
かん

ドラマ館, mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Vé vào cửa học sinh cấp 3 trở lên là
500yen – nếu mua phiếu bán trước là 450yen – vé cho học sinh trung tiểu học vào ngày
vào là 200yen – nếu mua trước là 180yen và học sinh đến hết tiểu học vào cửa không
mất tiền.
Phim trường này được mở cửa cho đến ngày 10 tháng 1 giêng sang năm.
Nêu chưa biết phim trường dàn dựng thế nào – thì đây là cơ hội tốt để hiểu về sự dàn
dựng phim trường cho 1 phim.
Vàn nếu dự định đi xem cho biết thì nên mua vé khuyến mại để được vé hạ giá.

せつぶん

☆/- Và tiếp theo đây là thông báo về tin tức sự kiện về ngày tiết phân 節分
Theo sự phân chia mùa của người Nhật – thì 1 năm có 4 mùa – sự phân chia này được
せつぶん

きせつ

gọi là 節分. Liền ngay sau khi mùa được phân chia – được gọi là 季節 hay chuyển
mùa và sau đó là lập mùa. Một năm có 4 lần chuyển đổi để lập mùa nên chúng ta có
りっしゅん

りっか

りっしゅう

りっとう

立 春 - 立夏 - 立 秋 -立冬. Năm này ngày chuyển mùa Lập Xuân là ngày 3 tháng 2.

Trong năm vào lập xuân – có một lễ hội truyền thống và được nhiều người tin trọng –
まめ

đó là lễ hội rải đậu –hay 豆まき。Vào ngày này có rất đông người đến các đền thờ Thần
Đạo tham dự - khi bắt đầu tiên hành lễ rải đậu – mỗi lần rải đậu đều có tiếng đồng loạt
hô to theo nhịp điệu rỏ ràng không phân biệt già trẻ trai gái - rất là náo nhiệt và cũng rất
ふく

おに

そと

là vui vẻ – ‘福 はうち hay phước lộc vào trong ’ ‘鬼は外 hay Ma quỉ ra khỏi nhà ’
Trong thành phố Himeji, các đền thờ Thần Đạo tiến hành lễ rãi đậu như sau : tiến hành
ひろみね

lễ rải đậu để xua đuổi ác quỉ ra khỏi nhà để đón phúc lộc vào nhà. Còn đền thần 廣峯
じんじゃ

ひろみねさん

神社 thì tiến hành trên núi 広峰山 bắt đầu vào lúc 16:00 giờ . Còn đền thần

はりまの

播磨

こくそうしゃ

国総社, thì tiến hành từ lúc 3giờ 30 trưa.
Và sau đây là điện thoại của các đền thờ để biết thêm chi tiết tham dự.
ひ め じ じんじゃ

ひろみねじんじゃ

姫路神社 Tel: 079 -222 – 6426; 廣峯神社 Tel: 079 – 288 – 4777 và đền thần
はりまのこくそうしゃ

播磨国総社 Tel: 079 – 224 -1111.
Lễ rải đậu chỉ tiến hành tại các đền thờ mà tại nhiều tư gia cũng được tiến hành theo
hương thức tương tự.
せつぶん

Trong thời gian gần đây, cùng vào thời kỳ 節分, có một tục lệ khác cũng rất được nhiều
えほうまき

người tin theo đó là 恵方巻。Vào ngày này, nếu người nào cầm thỏi Sushi – hướng về
えほう

nơi phúc thần 恵方 - nơi 1 trong 7 vị phúc thần sống, - năm này là hướng đông-đông
bắc – ăn cho liền cho đến hết thỏi sushi không nói một lời nào với lòng thành khẩ cầu
nguyện thì trong năm tới được khỏe mạnh. Và theo truyền thống khác cho rằng ác quỉ
げんかん

rất là ghét và sợ đầu cá mòi Iwashi - nếu rải đầu cá mòi đây đó ở cửa ra vào trước 玄関
ぐち

口- cũng xua đuổi được ma quỉ.
Hi vọng mọi người xua đuổi được ma quỉ và đón rước được phúc lộc thần vào nhà trong
mùa xuân này.
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

