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diharapkan setelah Anda kembali ke Tanah Air, dapat menerapkan 
pengetahuan & keterampilan yang telah di dapatkan itu untuk turut 
membangun negeri sendiri. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info Mini Bulan Maret 
 
<Panorama Jepang> 

Matsuyama 
 
     Pulau Shikoku yang merupakan salah satu pulau 
pembentuk kepulauan Jepang, menjepit Laut Pedalaman Seto 
yang melingkupi 3 arah, yaitu pedalaman Kinki, Sanyo, dan 
Kyushu.  Di tengah-tengah pulau ini terdapat daerah pebukitan 
Shikoku, dan gunung-gunung di daerah pegunungan Sanuki. 
Punggung gunung-gunung ini menjadi perbatasan 4 propinsi 
yang ada di Shikoku, yaitu ; Tokushima, Kagawa, Ehime, dan 
Kochi. 
     Matsuyama adalah kota di pusat Provinsi Ehime, yang 
menghadap ke Laut Pedalaman Seto, dengan lokasi di sebelah 
barat laut pulau Shikoku.  Populasinya adalah yang terbanyak 
di antara 4 provinsi yang ada di Shikoku.  Tempat wisata yang 
terkenal di situ adalah Istana Matsuyama di pusat kota dan 
tempat permandian air belerang Dogo Onsen yang merupakan 
salah satu tempat paling kuno di Jepang. 
     Istana Matsuyama yang ditetapkan sebagai Aset Budaya 
Penting Nasional, dibangun pada zaman Edo.  Dari tempat 
tertinggi istana yang dibangun di atas puncak gunung yang 
tingginya 132 m, bisa melihat pemandangan 360 derajat, dengan 
panorama luas kota yang berkembang di sekeliling istana yaitu
kota Matsuyama sampai Laut Pedalaman Seto. 
     Dogo Onsen adalah pemandian air belerang yang 
mempunyai riwayat dan sejarah lebih dari 3000 tahun. 
Terutama, onsen ini juga pernah muncul dalam novel terkenal 
berjudul [Botchan] karya pengarang sastra era baru Jepang, 
Natsume Soseki.  [Botchan] menceritakan tentang peranan 
seorang pemuda pembela kebenaran yang berkarakter khas Edo 
(sebutan untuk Tokyo di zaman lalu), yang bertugas untuk 
mengajar di SMP di Matsuyama.  Novel ini sedang saja,  tidak 
terlalu panjang maupun pendek, dan berdasarkan pengalaman 
Soseki sendiri.  Gedung utama Dogo Onsen yang berkali-kali 
dikunjungi Soseki adalah bangunan kayu bertingkat 2 yang 
dibangun pada tahun  Meiji 27 (tahun 1894), sampai sekarang 
pun kondisinya masih sama seperti dulu, dan telah ditetapkan 
sebagai Aset Budaya Penting.   
      Selain itu, Provinsi Ehime merupakan tempat produksi 
jeruk Unshu, salah satu produk terkenal dalam negeri Jepang. 
Sari buah jeruk ini terkenal luas di mana-mana.  Bulan Januari 
tahun ini, diselenggarakan event unik tentang produk khusus 
jeruk ini di bandara terbesar Shikoku, yaitu Bandara 
Matsuyama.  Ada humor di Ehime yang berbunyi [begitu keran 
diputar, keluarlah sari jeruk], nah pada event tersebut, di 
Bandara dipasang fasilitas keran di mana selama beberapa hari, 
apabila keran tersebut diputar benar-benar yang keluar adalah 
sari jeruk, dan ini  menjadi populer sekali. 
 
 
<Peribahasa Jepang> 

[Tiga Orang yang Bersatu Akan Menyamai Kecerdasan 
Bodhisatwa Monju] 

 
     Arti peribahasa ini adalah [apabila 3 orang berkumpul dan 
berdiskusi, maka akan muncul suatu akal yang luar biasa]. 
Yang disebut dengan Monju adalah calon Budha = Bodhisatwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 月のミニ情報  
 

＜日本の風景＞松山 
 

日本列島を構成する島の 1 つ「四国」は、内海である瀬

戸内海を挟んで、近畿地方、山陽地方、九州に三方を囲ま

れています。島の中部は四国山地や讃岐（さぬき）山脈の

山々がそびえ、四国を構成する徳島、香川、愛媛、高知の

４県は山々の尾根を県境としています。 
松山は四国の北西に位置する愛媛県の中部にある瀬戸内

海に面した市で、四国 4 県の中では人口が最も多く、市の

中央に位置する松山城と日本三古湯の一つに数えられる道

後（どうご）温泉を中心とする観光地となっています。 
国定重要文化財に指定されている松山城は江戸時代に建

造されました。標高１３２ｍの山頂にある城の最上階から

は 360 度の景色を見渡すことができ、城下町として栄えた

松山市の町並みや瀬戸内海の大パノラマが広がります。 
道後温泉は3千年以上の歴史を持つ由緒ある温泉ですが、

特に、日本の近代文学史を代表する小説家の 1 人である夏

目漱石（なつめ そうせき）の代表的な作品『坊つちやん』

（ぼっちゃん）に登場する温泉としてよく知られています。

松山の中学校に教師として赴任した江戸っ子気質（「江戸」

は東京の旧称）で正義感の強い青年の活躍を描いたこの中

編小説は、漱石自身の体験がもととなっています。漱石が

実際に足繁く通った「道後温泉本館」の木造 2 階建ての建

物は明治 27 年（西暦 1894 年）に建築され、今も当時の佇

まいのまま、国定重要文化財に指定されています。 
また愛媛県は、日本国内有数の温州（うんしゅう）みか

んの生産地であり、みかんで作ったジュースが広く知られ

ています。今年の１月、四国最大の空港である松山空港で

特産品であるみかんに関する面白いイベントが行われまし

た。「蛇口をひねるとみかんジュースが出てくる」と冗談で

言われる愛媛ですが、実際に「ひねるとみかんジュースが

出る」蛇口が数日間空港に設置され大評判となりました。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜日本のことわざ＞三人寄れば文殊の知恵 
 

「3 人で集まって相談すれば、すばらしい知恵が出る」と

いう意味です。文殊とは仏教で知恵を司るとされている「文

殊菩薩（もんじゅぼさつ）」のこと。1 人や 2 人で考えても

浮かばなかった良い知恵が、3 人で相談すると（神様のなさ
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bernama Monju, yang melambangkan kecerdasan dalam agama 
Budha.  Kalau yang berpikir hanya 1-2 orang saja, mungkin 
tidak akan menimbulkan suatu ide yang diharapkan, tetapi 
apabila pemikiran 3 orang disatukan, segera akan menghasilkan 
hasil sebagaimana yang dikerjakan para dewa. 
     Tetapi, apakah sebabnya dalam peribahasa ini disebutkan 
[pemikiran 3 orang] dan bukannya [pemikiran 1 atau 2 orang] ? 
Ada kalanya [pemikiran 1 orang ] saja tidak menghasilkan ide 
yang baik, tetapi apabila ia kemudian berusaha bertanya kepada 
orang lain, ternyata seringkali berhasil segera menemukan jalan 
keluar.  Di dalam peribahasa ini bukan hanya 2 orang, 
melainkan ditambah 1 orang lagi menjadi pemikiran 3 orang, 
maka orang ke tiga ini akan membuat objektivitas yang tidak 
terdapat dalam pemikiran 2 orang, sehingga ide yang dihasilkan 
pun lebih baik lagi daripada berdua.  Selain itu, mungkin juga 
ada hubungannya dengan pengambilan keputusan, ketika harus 
memutuskan sesuatu, maka suara terbanyak bisa didapatkan 
dalam komunitas terkecil 3 orang. 
     Lantas, apa yang terjadi apabila lebih dari 3 orang ?  Ada 
istilah yang disebut [brainstorming], di mana beberapa orang 
berkumpul, berdiskusi dengan bebas tanpa terikat pada pikiran 
stereotip, untuk menghasilkan ide yang baru.  Terdapat cukup 
banyak perusahaan yang menggunakan cara ini untuk menarik 
konsepsi dari sebuah kelompok.  Dengan mendengarkan ide 
orang lain, akan menimbulkan ide pada diri sendiri yang tadinya 
sama sekali tak terpikirkan.  Lalu, ide yang terasa kurang baik 
sekali pun apabila dibicarakan kepada orang lain, ternyata malah 
membuat orang lain kagum dan ini akan menimbulkan rasa 
percaya diri.  Ini adalah hasil efektiv yang bisa didapatkan 
dalam suatu diskusi kelompok. 
     Tetapi apabila jumlah pesertanya terlalu banyak, akan 
menimbulkan masalah tidak bisa mempersatukan konsepsi 
sehingga hasilnya cenderung tidak sesuai dengan yang kita 
harapkan.  Ada peribahasa yang melukiskan kondisi ini, yaitu : 
[Sendou ooku shite, funeyama ni noboru = banyaknya kapten 
kapal akan membuat kapal tersebut mendaki gunung].  Yang 
dimaksud dengan [sendou] di sini adalah [kapten kapal]. 
Apabila banyak orang yang memberikan instruksi, maka kapal 
pun akan menuju ke arah gunung, yang berarti menuju ke arah 
yang tidak diharapkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

れるように）あっという間に出てくるということでしょう。

ところで何故 1 人や 2 人ではなく「3 人」で相談するの

でしょうか。確かに 1 人で考えていてもあまりいい知恵が

浮かばず、困って誰かに相談してみると意外にも途端に解

決するようなことがよくありますが、このことわざでは２

人でなく、あえてもう 1 人加えて 3 人で相談すると、第三

者の客観的な視点が加わって 2 人の時よりもっと良い知恵

が浮かぶということを表しています。また 3 人は物事を決

める時に多数決が採れる最少人数であるということも関係

しているかもしれません。 
では 3 人以上ではどうでしょうか。数人で集まり、ある

テーマをめぐり既成概念にとらわれず自由に意見を出し合

うことによって新しいアイデアを出すという手法は「ブレ

ーンストーミング」（brainstorming）などと呼ばれ、その

ような集団による発想法を取り入れている職場も多くあり

ます。自分には思いつかなかったような他人のアイデアを

聞くことによって自分自身もまた新しいアイデアが浮か

び、一方自分では不出来だと感じるアイデアも他人に披露

してみると意外に感心され、自分の自信に繋がる――集団

での意見交換にはこういった効果があります。 
しかしあまりにも人数が多くなると、今度は意見を統一

することができず見当違いの結果に陥ってしまいがち。そ

んな状態を表すような「船頭多くして船山に上る（せんど

うおおくして ふね やまにのぼる）」ということわざもあ

ります。「船頭」はこの場合「船長」の意味で、指図する人

間が多いと船も山を登る、つまりとんでもない方向に向か

ってしまうことを意味しています。 
 
 

 
 


