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Tin vắn tháng 12  
 

≺Phong cảnh Nhật Bản≻- Kusatsu – 

 
Khi có ý định đi du lịch trong nước, người Nhật nào cũng 

nghĩ đến việc đi đến một nơi có suối nước nóng, vì người 
Nhật rất thích suối nước nóng. Nhật Bản có nhều núi lửa nên 
có nhiều suối nước nóng. Suối nước nóng Kusatsu ở tỉnh 
Gunma là một trong những suối nước nóng nổi tiếng nhất ở
Nhật. 
  Gunma nằm về phía bắc của vùng Kanto, thị xã Kusatsu, 
huyện Agatsuma nơi có suối nước nóng Kusatsu nằm về phía 
tây bắc của tỉnh Gunma. Ở tỉnh Shiga, vùng Kinki cũng có 
một thành phố tên Kusatsu, nếu chỉ nghe tên Kusatsu mà chưa 
đi bao giờ thì dễ tưởng suối nước nóng Kusatsu ở đây, nhưng 
kỳ thực không phải thế. 
  Suối nước nóng Kusatsu có lịch sử lâu đời, theo truyền 
thuyết thì do Yamato Takeru Nomikoto, một vị anh hùng trong 
thần thoại Nhật Bản khai phá. Theo sử liệu thì trong thời chiến 
quốc (khoảng năm 1500), suối nước nóng này đã nổi tiếng là 
có hiệu năng chữa bệnh. 100 năm trước, vào thời đại Minh 
Trị, một vị bác sĩ người Đức tên Bälz được chính phủ Nhật 
mời đến Nhật dạy y học cũng đã nhiều lần ghé suối nước nóng 
Kusatsu. Ông đã ca ngợi hiệu năng của suối nước nóng này 
cùng với cảnh đẹp của vùng núi non và không khí ở đây, và đã 
giới thiệu ra thế giới. 
  Nước suối Kusatsu có công hiệu với hầu hết các loại bệnh, 
có trữ lượng nước vô cùng phong phú, đào nơi nào trong 
thành phố người ta cũng thấy nước nóng vì có đến hơn 100 
nguồn suối ở tại đây. Suối nước nóng Kusatsu còn một điểm 
hấp dẫn nữa là khi đến đây người ta có thể xem được phong 
cảnh ngày xưa như “ruộng nước nóng” là nơi để gom “hoa 
nước”, tức những chất kết tủa trong nước suối, hay cảnh người 
ngồi thuyền vừa khoắng nước để làm nguội nước vừa hát bài 
Kusatsu-bushi hát rằng “Hãy đến đây một lần, Kuatsu đẹp lắm 
người ơi”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≺Tục ngữ Nhật ≻ - Nói chuyện năm tới thì chằng tinh 
cũng phải cười (Rainen no koto o iuto oni ga warau) - 
 
  Câu tục ngữ này có nghĩa là “Chuyện ngày mai còn chưa rõ 
mà đã nói chuyện năm tới thì thật là ngớ ngẩn. Chằng tinh mặt 
mũi lúc nào cũng dữ dằn nghe chuyện cũng phải cười thì đủ
biết ngớ ngẩn đến độ nào”. 
 Chằng tinh tức “Oni” là con quái vật tưởng tượng, xuất hiện 
nhiều trong truyện cổ tích Nhật Bản. Chằng tinh có hình thù 
người, da đỏ lòm hoặc xanh lè, đầu có sừng, chỉ mặc một 
chiếc quần đùi bằng da cọp. Tính tình chằng tinh hung dữ, 
không biết thương xót ai, tay cầm thiết bảng (cây gậy sắt). Có 
câu tục ngữ “Chằng tinh được thiết bảng” (oni ni kanabou), có 

12 月のミニ情報  
 
 
＜日本の風景＞ －草津（くさつ）－ 
 
日本において国内旅行の予定を立てようとするとた

いがい誰かが「じゃあ温泉のある所にしよう」と言い出

す程、日本人は温泉が大好きです。日本は火山が多いの

で温泉もたくさんありますが、群馬県にある草津温泉は

日本中にたくさんある温泉の中でも一番有名な温泉の

ひとつと言えるでしょう。 
群馬県は関東地方の北部にある県で、草津温泉のある

我妻郡（あがつまぐん）草津町（くさつまち）は群馬県

の北西部に位置します。ちなみに近畿地方の滋賀県に

「草津市」という市があり、「草津」と聞いただけで行

ったことはなくても「草津温泉」を連想する人が多くこ

の市に草津温泉があると思い込んでいる人もいますが、

それは間違いです。 
草津温泉の歴史は古く、ヤマトタケルノミコト（日本

神話の英雄）が開いたという伝説があるほどですが、史

料でも戦国時代（1500 年頃）には既に名の知れた湯治

場となっていたことがわかっています。今から 100 年ほ

ど前の明治時代にはドイツから医学を教えるため日本

政府に招かれたベルツ博士が草津温泉を何度も訪れ、温

泉の効能と草津の山や空気を称え「理想的な温泉保養

地」として、世界に紹介しました。 
殆ど全ての病に効くというその湯量は豊富で、街のい

たるところで湧きあがっており源泉は100ヶ所を超えま

す。また「湯の花（ゆのはな）」と呼ばれる温泉成分の

沈殿物を採取する「湯畑（ゆばたけ）」や、「草津良いと

こ 一度はおいで」という歌詞でよく知られている「草

津節」を唄いながら湯温を下げるために数人で湯船をか

き混ぜる「湯もみ」など、昔ながらの温泉の風景を楽し

めることも草津温泉が人々を魅了する要因となってい

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜日本のことわざ＞ －来年のことを言うと鬼が笑う

－ 
 

「明日のことさえわからないのに、まして『来年』と

いうずいぶん先の話をするなんて馬鹿げている。いつも

恐ろしい形相の鬼でも思わず笑ってしまうぐらい馬鹿

げている」という意味のことわざです。 
「鬼」は、日本の昔話などによく出てくる想像上の怪

物で、人の形をしているもののたいがい肌の色は真っ赤

や真っ青で頭に角が生えており、虎の皮のパンツ 1 枚と

いう姿。乱暴で無慈悲な性格で手には金棒（かなぼう＝

鉄製の棒のこと）を持っています。「鬼に金棒」という

ことわざもあり、これは「強い鬼にさらに武器をもたせ

る」つまりかなう者のいないほど強いことを表します。
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nghĩa là “chằng tinh đã mạnh mà còn được vũ khí” nữa thì rất 
mạnh, không ai thắng nổi. 
  Ngoài ra thỉnh thoảng cũng có cách nói “Chằng tinh công 
việc” (shigoto no oni), hay “chằng tinh sân đấu” (ringu no oni) 
để chỉ một người say mê vào một công việc nào đó đến phát 
sợ. 
  Trở lại câu tục ngữ trên, có phải ngày xưa do tuổi thọ ngắn, 
hay thời gian trôi qua chậm hay không, mà khi chưa hết năm 
đã nói chuyện năm tới thì người ta cho là nói chuyện vu vơ 
đến chằng tinh là quái vật tưởng tượng cũng phải cười. Ngày 
nay chúng ta không phải chỉ nói chuyện năm tới, mà còn nói 
chuyện hoặc đặt kế hoạch cho 3 năm hoặc 5 năm tới. Trong 
công việc hay trong chuyện cá nhân như đi du lịch chẳng hạn, 
trong từng giai đoạn đôi khi phải chuẩn bị đến cả mấy tháng 
trước. Thế nhưng tại sao ngày nay, khi nói chuyện năm tới 
nhiều người vẫn còn dùng cách nói “nói chuyện năm tới thì 
chằng tinh cũng phải cười.”, đó là vì để làm dịu bớt áp lực đối 
với việc phải quyết định những việc còn ở khá xa.  
  Tháng này là tháng 12. Năm mới sắp sửa đến. Khi còn chưa 
bận rộn lắm, chúng ta hãy nhìn lại năm cũ để lên kế hoạch cho 
năm tới. Vào lúc sắp hết một năm, có nói chuyện năm tới chắc 
chằng tinh cũng chẳng dám cười. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

またしばしば「鬼」は「仕事の鬼」「リングの鬼」と

いうふうに、「恐ろしいまでに一つの物事に打ち込む

人」という意味でも使われます。 
さて昔は今よりも人間の寿命が短かったからか、時間

の流れ方がゆったりしていたからか、年も越さない前に

新しい年の話をするのは、想像上の怪物である鬼が笑う

ほど荒唐無稽なことだったのかもしれませんが、現代を

生きる私達は来年どころか 3 年先、5 年先といった計画

を立てることも多く、プライベートで行く旅行でも仕事

においても、何ヶ月も前から段取りをして準備をする必

要があります。それでもそんな現代においてさえも何故

か来年の話をする時に「来年のことを言うと鬼が笑うと

言いますが…」と前置きをする人は多く、物事がずっと

先まで決まっているという窮屈な感じをこのことわざ

は和ませる働きをしているのかもしれません。 
さて今月は 12 月。「来年」ももうすぐそこまで来ています。何

かと忙しくなる前に今年を振り返り来年の計画を立ててみる

のも良いかもしれません。1 年もここまでくれば、さすがの鬼も

笑わないでしょう。 

 


