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Tin vắn tháng 1  
 

≺Phong cảnh Nhật Bản≻Thành phố Kanazawa 
Thành phố Kanazawa, thuộc tỉnh Ishikawa, nằm về phía tây 

của khu vực Kokuriku, ở gần giữa khu vực bên biển Nhật Bản 
của đảo Honshyu, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Nhật Bản. 
Vào thời kỳ Eko, tỉnh Ishikawa và tỉnh Toyama kế bên được 
gọi chung là phiên Kaga(Kagahan). Thời đó, các võ sỹ được 
chính quyền Mạc Phủ ban cho đất đai làm lãnh thổ của riêng 
mình và lãnh thổ đó được gọi là “ Han”, tức là “ Phiên ”. Khi 
đó Kaga là một phiên rất rộng lớn. Khu vực dân cư xung 
quanh lâu đài Kanazawa của Lãnh chúa Maeda, lãnh chúa
phiên Kaga, cùng với thời gian đã phát triển thành một thị trấn
sầm uất. Ngày nay, nơi đây còn lưu lại nhiều dấu vết của
những gia đình võ sỹ thời đó, ví dụ như những đoạn đường lát
đá hoặc những bức tường đất.  
 Thành phố Kanazawa là một trong những địa điểm có nhiều
tuyết rơi nhất tại Nhật Bản. Nhưng phong cảnh tuyết rơi mùa
đông cũng rất tuyệt vời, nên nhiều du khách tìm đến để chiêm 
ngưỡng vẻ đẹp mùa đông của Kanazawa. Khu vườn rộng lớn
Kenroku-en tại toà lâu đài Kanazawa được thiết kế theo kiểu
“Hồi du”. Tức là trong khu vườn có đặt những căn nhà nghỉ
chân, hoặc phòng trà, được điểm xuyến bằng những hòn non 
bộ và hồ nhỏ, để khách tham quan có thể ngồi nghỉ chân và 
ngắm cảnh. Khách đến thăm quan nơi đây có thể thưởng thức
nhiều cảnh đẹp của bốn mùa, song một trong những cảnh đặc 
trưng nhất, gợi cảm nhất của mùa đông Kanazawa là cảnh
những cây thông được chăng dây thừng theo hình chóp nón từ
trên ngọn xuống tới gốc để gạt tuyết rơi trong mùa đông, 
nhằm tránh cho cây không bị đổ, trong tiếng Nhật gọi là 
“ Yukitsuri”.  

Ngoài ra Kanazawa còn có nền văn hoá ẩm thực đặc biệt 
với những món như “món ăn Kaga” hoặc “ rau Kaga” với đủ
các loại rau bốn mùa. Vào mùa đông, các món ăn chế biết từ
cá như Buri, hoặc cua biển đánh bắt được ở vùng biển Nhật 
Bản, hoặc là món thịt vịt trời ninh nhừ gọi là món “Jibuni” rất
ngon, càng làm cho ta cảm nhận đựơc hương vị đậm đà của
Kanazawa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≺Tục ngữ tiếng Nhật ≻ 

 Warau kado ni fuku kitaru- Xởi lởi trời gởi của cho  
 Câu tục ngữ trên có nghĩa là “Nhà nào hay cười thì nhà đó 
luôn gặp may mắn”, tương ứng với tục ngữ trong tiếng Việt là 
“ Xởi lởi trời gởi của cho”. Mỗi khi ta “cười” thì tinh thần
cảm thấy vui vẻ sảng khoái, vừa làm cho tinh thần được nhẹ
nhõm, vừa làm cho những người xung quanh có ấn tượng tốt
đẹp, tạo cảm giác hài hoà. Gần đây, y học còn chứng minh 
được rằng “cười” còn có ảnh hưởng tốt tới sức khoẻ nữa. 

1 月のミニ情報  
 
＜日本の風景＞ －金沢（かなざわ）－ 
 
石川県金沢市は、本州の日本海側のほぼ中央、北陸地

方の西部に位置します。現在の石川県とその隣の富山県

一帯は江戸時代には加賀藩（かがはん）と呼ばれました。

江戸幕府（政府）から武士に与えられていた領土をこの

時代「藩（はん）」と言いましたが、加賀藩は当時最大

規模の藩であり、藩主・前田氏の居城である金沢城を中

心として金沢は城下町として繁栄しました。今でも市内

には石畳に土塀などの武家屋敷の跡が残ります。 
金沢は豪雪地帯ですが、その冬の景色は素晴らしく、

多くの観光者が冬の金沢を訪れます。金沢城の広大な庭

であった兼六園（けんろくえん）は、庭の中に池や山を

つくり点在させたあずまやや茶屋からその景色を眺め

るという「回遊式」と呼ばれる手法で作られた庭園。四

季折々の景色が楽しめるところとして、多くの観光客が

訪れていますが、ことに枝を縄で支え冬の雪で木が倒れ

ないように備える「雪吊（ゆきつり）」の情緒ある美し

さは金沢を代表する冬の景色といえるでしょう。 
また金沢は「加賀料理」や「加賀野菜」といった独自

の食文化を有し、四季の自然の恵み堪能できます。冬に

は日本海で獲れたカニやブリ、鴨肉を使った煮込み料理

である「治部煮（じぶに）」などが楽しめ、金沢のこの

季節を更に味わい深いものにします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜日本のことわざ＞ －笑う門には福来たる－ 
 

「笑い声が絶えない家には必ず幸福が訪れる」という

意味のことわざです。「笑い」には、笑ったあと気分が

すっきりと晴れて、気持ちが癒されると同時に、周囲に

も好印象を与え、和やかな雰囲気を作り出してくれると

いった効果もあります。最近では「笑い」は健康にも効

果があることが医学的に証明され始めています。「笑い

は百薬の長」といったことわざもあるように、日本人は
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Cũng giống như câu tục ngữ “Tiếng cười là liều thuốc trường
sinh”, từ xa xưa người Nhật đã hiểu được tác dụng của tiếng
cười vì thế đến nay ta có thể hiểu được vì sao vẫn luôn có rất 
nhiều người tìm đến với các loại hình sân khấu hài hước. 
 Nhà triết học cổ Hy Lạp Aristotesles đã từng nói rằng “Chỉ
có con người mới biết cười”. Nhưng thực tế không chỉ có con 
người mà cả các loài linh trưởng như loài Tinh tinh 
(Chimpanzee) hoặc loài Khỉ đột(Gorila) cũng biết xử dụng 
tiếng cười để chuyển đến kẻ định tấn công mình thông điệp
rằng “ tôi không phải là kẻ thù của anh đâu ”. Nhưng cái
“cười” ở con người mới thật là đa dạng. “Owarai- cười sằng
sặc” dùng để cười khi gặp điều gì đó bất thường, thật nực 
cười, “Takawarai- Cười vang” dùng để chỉ khi ta có điều gì 
đắc ý và cất tiếng cười mà không cần phải giữ ý với xung 
quanh , “Aiso warai- cười nịnh” là cười khi muốn làm cho ai 
đó có cảm tình với mình. Có thể nói cái cười của con người có 
mức độ cao hơn các loài linh trưởng rất nhiều.  
 Đặc biệt là khi ta bị căng thẳng thần kinh, thì “ cái cười “ là 
một biện pháp giải toả căng thẳng rất tốt. Khi cười, sự bất an 
cũng như sự căng thẳng sẽ mất đi, khiến cho cơ thể mạnh lên, 
có thể chống lại sự căng thẳng thần kinh. Có thể nói tiếng cười
là món quà vô giá mà tạo hoá đã ban tặng cho chúng ta, để
chúng ta có thể luôn có được cuộc sống vui vẻ và lạc quan.  
 Cũng có những chỗ mà chúng ta không được phép cất tiếng
cười, nhưng ngoài những chỗ đó ra thì tiếng cười làm cho mối
quan hệ con người tốt đẹp hơn, từ đó khiến cho công việc có 
hiệu quả hơn. Khi ta tiếp xúc với người vui vẻ, thì bản thân ta 
cũng cảm thấy vui vẻ hơn.  
 Trong năm mới này, chúng tôi chúc các bạn một năm mới
luôn đầy ắp tiếng cười vui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昔から笑いの効用について心得ていたものと思われ、今

でも笑いの場を求めて、寄席や演芸場に多くの人が集ま

っているのもうなずけます。 
 さて、古代ギリシャの哲学者アリストテレスは「笑う

者は人間だけである」と言ったそうですが、実は人間だ

けではなく、「笑い」はチンパンジーやゴリラなどの霊

長類にもあり、これは「あなたに敵意はありません」と

いうように、攻撃してくる相手に対する意志伝達やコミ

ュニケーションに使われます。それに比べると人間の笑

いは、「大笑い＝あまりのおかしさに大きな声で笑うこ

と」、「高笑い＝あたりかまわず、また得意になって、大

きな声で笑うこと」や「愛想笑い＝相手の機嫌をとろう

としてする作り笑い」などの言葉にあるように、極めて

高度な感情の表現方法なのです。 
 特に心理的なストレスがたまっている時には「笑い」

は大変有効な発散法です。笑うことで不安や緊張をほぐ

し、免疫力も高まってストレスにより強く対応できるよ

うになります。つまり笑うことは、前向きに明るく生き

ていくために神さまから与えられた大切な手段なのか

もしれません。 
いずれにしても、場違いな笑いは禁物ですが、笑いは

人間関係をスムーズにしてくれます。そして人間関係が

円滑だと、仕事の効率が上がりますし、楽しそうな人と

接すると、自分も楽しくなります。 
新しい年が、みなさまにとって笑いに満ちた一年であります

ように。 

 


