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日本のいま 

～花粉症～ 

スギは日本特産の樹木ですが、山に多く植林されており建築用材として重用されています。またお寺の参道などにもよく植

えられ、真っ直ぐに高く伸びた杉が並ぶその様には荘厳ささえ感じられます。 

しかし、スギはいまや日本人を苦しめる存在にもなっています。それは春になると風に乗って大量に飛ぶスギの花粉が人々

にひどいくしゃみや鼻水、目のかゆみといったアレルギー症状を引き起こさせるからです。植物の花粉が原因となるアレルギ

ーを「花粉症」と言いますが、日本ではこと花粉症と言えば多くの場合「スギ花粉症」のことを指し、なんと国民の 20％もが

これに罹患しているという統計も…… 

スギの木は昔からあるのに、この 20 年ほどの間に患者が急激に増えたことから、花粉症はある種の現代病とも考えられてい

ます。 

最近は花粉症の治療法が多様化するとともに機能的なマスクも次々登場しました。様々な形のマスクをして歩いている人を

やたらと目にする、この頃の日本の春です。 

Nhật Bản ngày nay 
Bệnh dị ứng phấn hoa 

 Cây Sugi, tức cây tuyết tùng là loại cây đặc biệt của Nhật Bản. Gỗ của loại cây này là một loịa vật liệu xây dựng quan trọng. 
Loại cây này còn thường được trồng tại các con đường đi lễ chùa, khiến cho những con đường hành hương về xứ Phật có vẻ 
tĩnh lặng hơn với dáng cây thẳng đứng, nghiêm trang.  

Tuy nhiên, ngày nay, cây tuyết tùng đang khiến cho người Nhật bản phải khổ sở. Mỗi khi Xuân về, một lượng lớn phấn hoa 
tuyết tùng theo gió phân tán khắp nơi làm cho nhiều người mắc bệnh dị ứng phấn hoa với các triệu chứng như hắt hơi, ngứa 
mắt... Hiện tượng dị ứng với phấn hoa này, tiếng Nhật gọi là “ Kafunshyo”, chủ yếu là dị ứng với loại phấn hoa tuyết tùng. Theo 
thống kê cho biết hiện có tới 20% người Nhật bị mắc hội chứng Kafunshyo này.  

Cây tuyết tùng vốn có từ thời xa xưa, vậy mà mãi tới gần đây, số người bị mắc bệnh dị ứng với phấn hoa mới tăng lên, vì thế 
ta cũng có thể nói rằng có thể đây là một hội chứng bệnh của thời hiện đại.  

 Gần đây, cách biện pháp điều trị bệnh kafunshyo rất đa dạng, đồng thời các loại khẩu trang có chức năng ngăn phấn hoa 
bay vào mũi, miệng cũng tăng lên. Mỗi khi Xuân về, các bạn thường thấy nhiều người trên đường đeo khẩu trang, âu cũng là 
một hình ảnh về mùa xuân ngày nay tại Nhật Bản. 
 

 
ことばの歳時記 

～そわそわ～ 

日本の 3 月は、出会いと別れの季節といわれています。卒業、就職、転居などによって、慣れ親しんだ環境に別れを告げる

ことは、新しい人との出会いが楽しみな一方、なぜか不安で心が落ち着かないことも多いものです。 

このように、何かに気を取られて目前のことに集中できないさまや、これといった確かな理由もないのに、ある感情や心理

がわき起こり、心が定まらないさまを擬態語で「そわそわ（する）」と表現します。 

昔流行った歌謡曲の中に「春なのにお別れですか」という歌詞があります。「春」は、「満開の桜」や「希望に満ちた未来」

と、どこまでも明るく美しいものを連想させる反面、旅立ちの寂寥感や巣立ちの喪失感も同時に味わうことの多い季節ですが、

それを乗り越えたところに、今までの自分と違う成長があると信じ、前向きに歩いていきたいものです。 
 

Từ điển tiếng Nhật 

Sowa sowa- Bồn chồn, phấp phỏm 

Tại Nhật Bản, tháng 3 hàng năm được gọi là tháng của sự gặp gỡ và chia tay. Cùng với việc tốt nghiệp, đi làm, chuyển nhà... 
ta phải xa rời môi trường thân quen để rồi lại bắt đầu sự gặp gỡ với những người mới, phong cảnh mới... Tất cả những cái đó 
làm cho tân hồn mỗi người có cái gì đó bồn chồn, phấp phỏm. 

 Để mô tả tâm trạng bồn chồn, đứng ngồi không yên, không thể tập trung vào một việc gì đó, chẳng biết vì sao là tâm lý , tình 
cảm bị xáo trộn như vậy, tiếng Nhật có một cụm từ là “Sowa sowa ” - Tạm dịch là bồn chồn, phấp phỏm. 

Trong một ca khúc enka nổi tiếng từ ngày xưa của Nhật Bản có đoạn “ Mùa xuân đến mà sao lại chia tay “ . Mùa Xuân đồng 
nghĩa với mùa “ hoa anh đào mãn khai” hoặc là mùa của “Tương lai đầy hứa hẹn” khiến cho ta liên tưởng tới một tương lai tươi 
sáng, tốt đẹp, nhưng đồng thời cũng khiến ta cảm thấy nỗi buồn tê tái của buổi lên đường, sự hụt hẫng khi bắt đầu một cuộc 
sống độc lập. Nhưng cũng mong sao cho bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ vượt qua được tình cảm này, bước tới tương lai với 
một niềm tin rằng chúng ta sẽ trưởng thành hơn so với bây giờ. 




