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 đang bước vào những ngày đầu năm của năm 2014. Theo thập nhi chi thì Nhật
Bản cũng như Việt Nam thì năm tới này là năm NGỌ hay ngựa. Và nhân những ngày
đầu năm toàn ban Việt ngữ - kính chúc toàn thể qui vị thính giả bước sang một năm mới
được nhiều sức khỏe - an khang và thịnh vượng.

☆/- Và tiếp theo đây là những sự kiện đáng chú ý trong những ngày đầu năm mới.
Trong thời gian, từ thứ ba ngày 14 cho đến thứ năm ngày 16 tháng giêng – trong 3 ngày
はつ

まつり

はりまのこくそうしゃ

liền có tổ chức lễ hội 「初えびす 祭 」tại đền thờ thần đạo 播磨国総社.
Như chúng ta thường nghe nói đến「えびす」, là một vị phuc thần trong 7 vị phúc thần
của người Nhật Bản. Và chúng ta hẳn đã nhìn thấy vị phúc thần này được thờ phụng tại
nhiều nơi - trong đó có tại nhiều cửa hàng buôn bán. Vị phúc thần này tay phải cầm cần
câu cá và tay trái cầm con cá “ TAI” – chứng cho mọi người hiểu rằng là mới vừa từ
dưới biển lên. Vị phúc thần này được xem như là phúc thần nội gia chủ việc phò trợ
mua bán. Được gọi dưới tên gọi quen thuộc thân thuộc là 「えべっさん」.Một năm lễ
hội được tổ chức được tổ chức 1 lần để cho mọi người có cơ hội đến cúng bái cầu xin
được phù trợ công việc kinh doanh thương mại hay được hạnh phúc. Người đến cúng
ふくささ

bái nơi thờ phượng có trưng bày nhiều lá tre được gọi là 福笹 - cầu mong phúc thần
phò trọ được mua may bán đắt.
はりまのこくそうしゃ

Vào ngày thứ tư 15 tháng 1 từ đền thờ Thần Đạo播磨国総社 - mở đầu là toán sáo
ふくむすめ

kế đến là trống nhạc cụ - tiếp đến là kiệu hoa trên đó có 福 娘 - khởi hành từ khu vực
nhà ga đi dọc theo khu phố buôn bán để cầu nguyện cho mọi người – đây là đám kiệu
rước rất là ồn ào và náo nhiệt.
Cũng trong thời gian này có 1 lễ hôi khác cũng rất là đông người tham trong lễ hội đầu

năm – đó là「とんと焼き」- là buổi đốt các vật liệu dùng để trang hoàng trong mấy ngày
tết – vì là các vật linh thiêng được tôn kính nên không thể vứt vào thùng rác mà phải có
か き

ぞ め

một lễ hội để tiêu hủy hay những thủ bút đẩu năm 書き初め. Với truyền tụng - rằng
thủ bút đầu năm nếu khi đốt than giấy bay bổng lên cao – càng bay lên cao càng tốt – vì
đó là báo hiệu cơ may thành công trên đường văn bút như diều gặp gió.
はりまのこくそうしゃ

Lễ hội「とんと焼き」- được tiến hành cũng tại đền Thần Đao 播磨国総社 bắt đầu từ
9 giờ sáng ngày 14 cho đến đúng giửa trưa ngày 16 tháng 1. Nếu có đồ linh thiêng đã
trưng bày trong mấy ngày tết nhớ mang đến nơi này để đốt.

☆/ Và tiếp theo đây là tin tức về lễ hội mùa xuân hay Spring Festival của trung tâm
giao lưu quốc tế Himeji.
Spring Festival là lễ hội hằng năm, lần này là lần thứ 10 – được tổ chức tại trung
tâm giao lưu quốc Egret Himeji vào ngày 3 tháng 3 năm 2014.
Cùng vào ngày lễ hội này, có 1 contest nổi tiếng - thu hút nhiều người tham dự. Đó là
Speech Contest – được tổ chức tại đại thính đường ở tầng thứ 3. Đây là cơ hội để cho
người ngoại quốc có cơ hội tốt để phát huy khả năng thu thập tiếng Nhật của mình cùng
tài năng nói trước nơi đông người.
Vì là contest dành cho người ngoại quốc – nên tuyển sinh phải là người với tiếng
mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật – trên 15 tuổi sống quanh khu vực thuộc thành phố
Himeji
Mỗi người phát biểu từ 4 đến 5 phút – đề tài cho năm này là : Ước mơ hằng đang
mang sẵn trong lòng – Cảm nghĩ về cuôc sống hiện tại ở Nhật Bản – hay đối bạn bè
cũng như về gia đình – có gì lạ hay vui thú trong công việc cũng như khi học tiếng Nhật.
Và hằn nhiên là phải bằng tiếng Nhật rồi.
Trong năm vừa qua có 14 người mang quốc tịch của các nước như là Canada –
Australia – Malaysia – Lào – Hàn quốc – Việt Nam và Trung Quốc.
Nhiều người kể lại cho biết thì lúc mới ban đầu rất là hồi hợp và lo lắng nhưng được
nhiều người khuyến khích và cho rằng không nên đặt nặng vấn đề - hơn thua mà là cơ
hội để thực tập phát huy khả năng phát biểu tiếng Nhật đã thu thập trước đông người.
Nếu chưa từng tham dự thì cố thử 1 lần xem sao – nếu đã có rồi thử xem lại tài năng sau
một thời gian luyện kiếm.
Nếu có ý định tham gia thì nên sớm ghi danh trước thứ sáu, ngày 31 tháng giêng – với
người phụ trách về chương trình thi hung biện tiếng Nhật của tài đoàn pháp nhân giao
lưu văn hóa quốc tế qua số Tel: 079 – 282 – 8950.

Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

