Tin vắn tháng 3
<Sức khoẻ>

３月のミニ情報

Thay đổi môi trường

Tại Nhật Bản, tháng 3 là tháng mà tất cả các doanh nghiệp
đều tiến hành việc tổng quyết toán. Chắc các bạn tu nghiệp
sinh, thực tập sinh cũng có người từng lâm vào cảm giác bồn
chồn, khi việc thuyên chuyển vị trí làm việc của những đồng
nghiệp người Nhật Bản trong công ty khiến cho không khí
xung quanh nhộn nhạo khác thường.
Khi thay đổi môi trường, con người thường có những ước
muốn cũng như mong đợi vào những điều mới mẻ. Mặt khác,
việc thay đổi này cũng gây ra sự căng thẳng, bất an. Tuỳ
người, mà hiện tượng này xảy ra có khác nhau, nhưng có thể
kể ra một số hiện tượng như: mất ngủ, đau đầu, khó tiêu, da bị
nổi mẩn, tinh thần buồn bã...
Để giải toả căng thẳng, thì việc tự động viên tinh thần
cũng như xắp xếp lại thói quen cuộc sống sao cho phù hợp với
hoàn cảnh mới là điều hết sức quan trọng. Trong hoàn cảnh
mới, tốt nhất là các bạn hãy làm sao để luôn giữ được sự bình
tĩnh, duy trì nếp sống đều đặn, và tự tạo cho mình một phương
pháp tự giải toả căng thẳng.

＜健康＞ −環境の変化−
日本において、３月は１年の総決算という大きな節目
の月として位置づけられています。研修生・技能実習生
の皆さんの会社でも、同僚である日本人従業員に人事異
動や配置換えの発表があったりして、周囲がなんとなく
慌ただしくなり、気分的に落ち着かない経験をした人も
いるかもしれません。
人間は環境が変わることで新たな意欲や期待をもつも
のですが、その反面、緊張を強いられたり、強い不安を
感じてしまうと、心身に変調をきたすことがあります。
現れる症状は人によって違いますが、不眠、頭痛、消化
不良、皮膚炎、気持ちの落ち込みなど、実に様々な症状
を引き起こします。
ストレスをためないためには、生活習慣を見直すこと
と上手に気分転換することが大切です。今までと違った
環境の中にあっても、平常心を忘れず、規則正しい日常
生活を心掛け、自分なりのストレス解消法を持つように
するとよいでしょう。

<Tiếng Nhật> Lễ hội búp bê- Hina matsuri
Hàng năm, ngày 3 tháng 3 là ngày hội “Búp bê-Hina
Matsuri”, hay còn gọi là “ Tiết Hoa đào- Mono no sekku”.
Đây là lễ hội nhằm cầu nguyện cho các bé gái được hạnh
phúc, mạnh khoẻ và sống lâu. Đây là tiết “ Thượng TỵJoushi”, một trong “ Ngũ tiết – Gosekku“ của Nhật Bản.
Ngày xưa, đây là một ngày cấm kỵ, không được nhắc tới,
bắt đầu do một truyền thuyết vào đời Hán ở Trung Quốc như
sau: Một nhà nọ cùng một lúc sinh ra 3 cô con gái. Nhưng chỉ
3 ngày sau, 3 ba cô con gái này đều bị chết cả. Mọi người cho
rằng chắc là do bị yểm bùa, nên bảo nhau “ đi tắm- mizuabi”,
làm lễ “tẩy trần-misogi” để gột rửa hết những điều hắc ám. Và
người ta cho rằng đây chính là nguồn gốc của lễ “Trừ tà
thượng tỵ - joushi no harai”. Mặt khác, ngày xưa ở Nhật Bản
người ta đã có tập quán làm “ hình nộm- hitogata” để gánh hộ
những điều rủi ro, rồi đem thả trôi sông hoặc trôi biển để trừ
tai hoạ. Cùng với thời gian, hai tập quán này đã kết hợp với
nhau, làm thành “ Tiết Thượng tỵ - Joushi no sekku” như ngày
nay.
Còn cái tên “ Tiết hoa đào – Momo no sekku “ thì một
phần là do vào dịp này, hoa đào thường nở rộ, nhưng cũng còn
một ý khác là người ta tin rằng hoa đào có khả năng “trừ tàma yoke-”, đuổi được “tà khí-yaki”.
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＜日本のことば＞ −ひな祭り（ひなまつり） −
３月３日は、「ひな祭り」です。「ひな祭り」は、「桃
の節句」とも呼ばれ、女の子の健やかな成長と幸せを願
う行事で、「五節句（ごせっく）」のうちのひとつであ
る「上巳の節句」にあたります。
この上巳の日を忌むべき日とされた始まりは、中国の
漢の時代のエピソ−ドからとされています。その時代、
ある人に三つ子の女の子が生まれましたが、三日後に三
人とも死亡してしまいました。人々は、これはきっと何
かの祟りに違いないと、「水浴（みずあみ）」をして忌
み汚れを流し、「禊（みそぎ）」を行いました。これが
上巳の祓（はらい）の行事が生まれた始まりと言われて
います。日本にも古来より、「人形（ひとがた）」に「不
浄（ふじょう）」を託して川や海に流して、「災厄（さ
いやく）を祓う」という「風習（ふうしゅう）」があり
ましたので、この二つが合体して「上巳の節句」となり
ました。
桃の節句と呼ばれるのは、この季節に花を咲かすとい
うのも理由のひとつですが、桃には「邪気（じゃき）を
払う」という「魔除け（まよけ）」の信仰があったから
だそうです。
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