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Tin vắn tháng 2 
 

≺Phong cảnh Nhật Bản≻ Miyazaki 
 

  Tỉnh Miyazaki nằm ở tận cùng phía đông nam của vùng
Kyushu, miền nam đảo chính Honshu. Đây là nơi tập luyện
vào mùa đông của các đội bóng chày và bóng đá chuyên 
nghiệp, nhờ thời gian chiếu sáng của mặt trời dài hơn và nhiệt 
độ trung bình vào mùa đông cũng cao hơn. 
  Những hàng cây cọ - loại cây biểu tượng của tỉnh Miyazaki, 
mọc dọc theo bờ biển đã tạo cho Miyazaki một vẻ đẹp của 
những bãi biển nghỉ mát ở phía nam. Cho đến khi Okinawa, 
một nhóm đảo có khí hậu á nhiệt đới được mệnh danh là “nam 
quốc của NB”, được Mỹ trao trả lại vào năm 1972, thì 
Miyazaki là vùng đất mà những cặp uyên ương thường chọn 
đi để hưởng tuần trăng mật. 
  Tiện đây chúng tôi cũng xin giới thiệu những nơi thường 
được người Nhật chọn để đi tuần trăng mật. Nơi được chọn 
nhiều nhất cho đến đầu thập niên 1960 là Atami - vùng suối 
nước nóng ở tỉnh Shizuoka, nằm ở khỏang giữa đảo chính 
Honshu, quay mặt ra biển Thái Bình Dương. Sau đó, nhờ
phương tiện giao thông và kinh tế phát triển, người Nhật bắt 
đầu đi xa hơn, cho đến đầu thập niên 1970, họ chọn Miyazaki. 
Rồi sau đó khi đồng yen tăng giá, chi phí đi nước ngoài rẻ đi, 
người Nhật đi du lịch nước ngòai nhiều, và hiện nay Australia 
và Hawai là hai nơi được người Nhật chọn đi nhiều nhất trong 
tuần trăng mật. 
  Với sự thay đổi nơi đi tuần trăng mật, cộng với sự trì trệ của 
nền kinh tế, Miyazaki bắt đầu mất dần đi chỗ đứng trong du 
lịch. Thế nhưng năm ngoái, ông Higashi Kokubaru Hideo, 
một nhân vật thường xuất hiện trong các chương trình giải trí 
trên TV, đắc cử chức tỉnh trưởng Miyazaki thì tỉnh này như 
được hồi sinh. Tỉnh đã thu hút được sự quan tâm của nhiều 
người nhờ những sự kiện như câu nói mà ông dùng trong cuộc 
vận động tranh cử, trong đó dùng thổ ngữ Miyazaki có nghĩa 
là “phải làm một cái gì đó” đã được giải nhất “Những từ ngữ
hay trong năm”. Ngoài ra việc ông chăm lo sửa đổi hành 
chính, không ngừng quảng cáo các đặc sản của Miyazaki như 
xoài, thịt gà, v.v.. đã nhen lại ngọn lửa du lịch cho Miyazaki. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≺Tục ngữ Nhật ≻ Kokyou e nishiki o kazaru 
  Câu tục ngữ này có khi được nói tắt là “nishiki o kazaru”, 
có nghĩa là “Áo gấm về làng”. Câu tực ngữ này rất đúng đối 
với các bạn tu nghiệp sinh, thực tập sinh là người đem những 
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＜日本の風景＞宮崎 
 

日本列島の南、九州地方南東部の端を占める宮崎県。

プロ野球や J リーグの冬季キャンプの場所としてこの地

がよく利用されるのは、日照時間が長く冬の平均気温も

高い気候のせいです。 
県木にもなっているフェニックスが海岸沿いの道路

に並び、日本にいながらにして南国リゾート地の風情が

ありますが、1972 年にアメリカから日本に返還された

亜熱帯気候の島々からなる沖縄に「日本の南国」の地位

を明け渡すまで宮崎は特に、新婚旅行の地として大変人

気がありました。 
ちなみに日本人の新婚旅行の行き先の定番は、1960

年代前半までは本州の太平洋沿岸の中央辺りに位置す

る静岡県の温泉地・熱海（あたみ）。その後は、交通の

発達や経済の発展から旅行先の足が伸び、1970 年代前

半までは宮崎が不動の地位を占めていましたが、円高等

で海外旅行の代金が割安になり、旅行先に海外を選ぶ日

本人が増え、とある調査によると現在の新婚旅行先の上

位はオーストラリアとハワイだとか。 
さて、このような日本人の旅行先の変化や経済不況な

どの影響で、徐々に観光地としての勢いを失いつつあっ

た宮崎でしたが、昨年、故郷の窮状を救おうと県知事に

立候補し当選した元タレントの東国原英夫（ひがしこく

ばる ひでお）氏の登場により、県は一躍脚光を浴びま

した。知事の選挙演説で使った九州南部の方言「どげん

かせんといかん」（「どうにかしなければいけない」と

いう意味）が昨年の「新語・流行語大賞」に選ばれたの

は記憶に新しいところです。知事自らが県政を正そうと

奮起し、また賑やかに地鶏やマンゴーなど県の特産品の

PR に努める姿に惹かれ、再び多くの人がこの県に関心

を持ち観光に訪れたいと思うようになり、宮崎は新たな

観光ブームに沸いています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜日本のことわざ＞故郷へ錦を飾る 
 

「故郷へ錦を飾る」、または単に「錦を飾る」とも言

います。「立身出世して故郷に帰る」という意味のこと

わざです。日本で技術・技能等を学び母国へ帰ってから
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điều học hỏi ở Nhật Bản về đóng góp cho đất nước. 
  “Nishiki” là loại hàng dệt có hoa văn nhiều màu, thường 
được dùng làm “obi” cho áo kimono Nishijin-ori truyền thống 
của Kyoto. “Nishiki” đẹp óng ánh nên thường được dùng để
chỉ những vật đẹp, “Momiji no nishiki” chỉ một vùng lá vàng 
momiji óng ả, “Nishiki o matou” chỉ việc ăn mặc lượt là, chứ
không hẳn phải mặc nishiki. 

  “Kokyou e nishiki o kazaru” nghĩa đen là “mặc nishiki về
quê cũ”, nghĩa bóng là “trở về trong thành công”, câu này 
không có nghĩa đơn thuần là mặc áo đẹp trở về hay mang 
nhiều tiền trở về. Câu này thường được dùng trong những 
trường hợp như một đội bóng chày giành được chức vô địch 
tòan quốc trên sân Koushien, trở về trường trong chiến thắng, 
một lực sĩ sumo tham dự các trận đấu ở tỉnh nhà, một người 
thành công xây bệnh viện để tặng quê mình, xây cơ sở, thiết bị
cho người kém may mắn, cho học bổng học sinh nghèo, v.v.. 
“Áo gấm về làng” phải chăng là sự cảm ơn gia đình, bà con, 
thày bạn đã động viên giúp đỡ mình có được ngày hôm nay, 
đó cũng là sự vui mừng của những người cùng quê trước sự
thành công của mình. 
 

日本で身に付けたことを活かして活躍することを期待

されている研修生・技能実習生の皆さんにとって、まさ

にぴったりのことわざなのではないでしょうか。 
 錦とは様々な色の糸で地色と文様を織った織物のこ

とで、京都の伝統の織物「西陣織（にしじんおり）」の

着物の帯などに代表されるものです。美しく豪華な織物

である「錦」は、転じて美しいもの、立派なものをたと

えていう言葉ともなっており、「紅葉（もみじ）の錦」

と言えば一面紅葉した様子を指し、「錦をまとう」は必

ずしも錦そのものを着るという意味ではなく「美しく立

派な服を着る」という意味になります。 
「故郷へ錦を飾る」と言えば、「錦の着物で着飾って故郷

に帰る」という意味が転じて「成功して戻る」という意味になる

わけで、単に高価な服を着て帰るとか、たくさんのお金を持

ち帰るということではありません。このことわざがよく使われる

のは、高校野球のチームが甲子園大会に出場し、優勝して

母校に戻ったり、大相撲の力士が地元の巡業などで活躍し

た時や、出世した人が自分の得た財で故郷に病院を建てた

り、恵まれない人のための施設を寄付したり、奨学金を出し

たり、といった場合でしょうか。自分が成功することができた

のは、家族や親戚、また恩師や友人などの支えや励ましが

あったからだという感謝の心を忘れず、また、故郷の人々み

んなが自分の成功を喜んでくれる、そのような状態こそが「故

郷へ錦を飾った」といわれるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


