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Toàn ban Việt ngữ của đài FMgenki kính chào quí thính giả
Chương trình phát thanh hằng tuần đươc thực hiện qua các giọng đọc là
Nguyễn Việt và Matsu – O
Những ngày Tết dương lịch vội vã qua đi nhưng có còn để lại ấn tượng gì
trong lòng mọi người hay không? Người Nhât đón nhận ngày tết theo Dương lịch
しょうがつ

vào ngày 1 tháng 1 và gọi là お 正 月 , mà người Việt Nam gọi là Tết. Người Việt
Nam đón mừng năm mới vào ngày đầu năm Âm lịch, năm này ngày Tết Bính Thân
rơi vài ngày 8 tháng 2. Còn không bao lâu nửa là đến rồi! Mọi người có ước mong
gì không nếu có, cầu mong mọi người được toại nguyện.

✫/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, là thông báo về nội dung buổi triển
lãm những tượng thần thuộc đền アンコール.ワット（Angkor Wat） đang được
しょしゃ

さと

びじうつこうげいかん

triển khai tại 書写の里・美術工芸館
Lần này phòng triển lãm trưng bày và giới thiệu những tượng thần và tượng
Phật điêu khắc bằng đá từ đền thờ Angkor Wat của vương quốc Cambodia, đã
được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Angkor Wat được xây cất trong khoảng
từ giữa thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 13, là một công trình xây cất và điêu khắc vô
cùng đặc biệt – là niềm tự hào với một thời qua khứ hào hùng của dân tộc
Cambodia và cũng là một điều khó hiểu với nhiều câu hỏi chưa có giải đáp của các
sử gia và các nhà khảo cỗ. Cùng trong gian triển lãm này còn có triển lãm những
tương điêu khắc về tôn giáo của Thái và Miến Điện. Và đặc biệt vào ngày chủ nhật
いせき

た ず ね て

7 và 21 tháng 2, từ 1 giờ 30 trưa có trình chiếu slide 「Angkor 遺跡を訪ねて」
dài lối 1 giờ.
Vé vào cửa thông thường là 300 yen; sinh viên đại học và cấp 3 là 200 yen;
trung và tiểu học là 50 yen. Học sinh trung và tiểu học có: どんぐり card; ひょ
こ

うごっ子 card cũng người trên 65 tuổi hiện đang sống trong thành phố Himeji thì
được vào cửa miễn phí. Chương trình triển lãm kéo dài đến ngày 28 tháng 2; mỗi
ngày từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều – đăc biệt nghỉ ngày thứ hai 12 tháng 2

✫/ Và tiếp theo đây là lễ cứu nạn trong dịp phân mùa được tổ chức tại các đền thờ
Thần đạo trong thành phố Himeji
き せ つ

りっしゅん

り っ か

り っ し ゅう

りっとう

Phân mùa 季節, chuyển sang lập thành立春 - 立夏 - 立秋- 立冬; như
vậy thì một năm có 4 lần lập mùa. Năm này ngày 3 tháng 2 là ngày chuyển mùa để
りっしゅん
lập xuân立春 ． Trong thời gian này tại từng vùng đất trong thành phố Himeji có
ついなしき

những buổi lễ cứu nạn, trừ tà ma 追儺式. Quĩ đã thuần hóa múa may để xua đuổi tà
ひ め じ じんじゃ

ma. Trong nội thành của thành phố có đền thần 姫路神社, ngày 3 tháng 2, từ 2
giờ trưa có cử hành buổi lễ trừ tà. Và sau đó cữ hành buổi lễ quỉ múa rải đậu để trừ
ひ め じ じんじゃ

さかい し

tà. 姫路神社 là ngôi đền thờ xưa mà tổ tiên dùng để thờ vị thần 酒井氏 với tên
きゅうひめじはんしゅ

cũ là 旧姫路藩主 .
ひめやま こうえん

Trong nội thành của cỗ thành Himeji có 姫山 公園, thì đền thần này tọa lạc
nằm giữa cỗ thành Himeji và viện bảo tàng mỹ thuật thành phố.
ひ め じ じんじゃ

Muốn biết thêm chi tiết về lịch trình hành lễ của 姫路神社,
liên lạc hỏi ở Tel: 079 – 222 - 6426

✫/ Và tiếp theo chương trình phát thamh lần trước, truyền đạt phương thức bỏ rác
theo khuyến cáo của thành phố Himeji
かねん

Trong lần này, chúng ta bàn về phương thức bỏ rác – đốt cháy được – 可燃.
Rác đốt cháy được đa phần là rác phế thải từ nhà bếp – như rau hư thối. Ngoài ra
một các cụ thể rác đốt được như là: giày dép; cắp sách tay; vật dụng làm bằng gổ;
quẹt máy dùng xong; thú nhồi bông; giấy lót vệ sinh, các dỉa CD cùng nhiều loại
khác. Điều nửa là rác đốt cháy này phải cho vào bao rác chuyên dụng được chỉ
định; bỏ đúng vào nơi chỉ định và đúng vào ngày giờ ấn định.tuyệ Các bao rác
chuyên dụng này được bày bán tại các Home Center hay tại các Super Market.
Thêm điều cần chú ý nửa là:
① Loại rác phế thải từ nhà bếp – nhớ làm khô đi trước khi bỏ
② Quẹt máy dùng – nhớ dùng cho đến hêt hoàn toàn.
③ Giấy lót vệ sinh, vải lót vệ sinh vui lòng làm sạch trước khi bỏ.
Thành phố kêu gọi bỏ rác từ gia đình nên bỏ đúng nơi để không gây ô nhiễm
cũng như không gây phiền phức cho người khác; tuân thủ một cách tuyệt đối
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

