FM Genki
Bài phát thanh dành cho ngày 3 & 10 tháng
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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
Nhân dịp đầu năm Dương lịch, toàn ban Việt ngữ của đài FMgenki gửi
đến quí thính giả lời cầu chúc mừng đầu năm tốt đẹp nhất đến toàn thể gia đình.
Năm này theo thập nhị chi của Nhật Bản là năm Con Khỉ . Theo truyển thuyết
của Nhật – thì năm này nhìn thấy chú khỉ mặc quần đỏ thì sẻ gặp nhiêu điều
giúp cho sự khỏe mạnh. Chính vì vậy nhiều chú khỉ mặc quần đỏ được bày bán.
Mọi người cố mua một chú khỉ mặc quần đỏ thử xem ! Có được khỏe mạnh
trong năm mới như truyền thuyết không?
しゅしょうえ

✫/ Mở đầu chương trình phát thanh là nội dung buổi hội 修正会 phản tỉnh đầu
えんぎょうじ

しょしゃざん

năm ở chùa圓教寺 trên đỉnh núi書写山
しゅしょうえ

修正会 là cầu siêu trong ngày đầu năm, nhân dịp đón cào năm mới cho
người quyết chí hối lỗi. Sự kiện này đã có thực hiện từ lối 1.000 năm trước trên
あかおに

あおおに

おに

đỉnh núi Thư Ảnh. 赤鬼 và 青鬼 cùng bước vào – 鬼, theo tiếng Nhật , có nghỉa
là ác quỉ và được tượng trưng cho điều xấu xa, độc ác. Tuy nhiên 2 ác quỉ này
し ゅ ご しん

được thần chủ trì 「守護神」thuần hóa dùng để trừ tai họa và xóa điều ác.
しゅしょうえ

修正会 được cử hành hằng năm vào ngày 18 tháng giêng từ 1 giờ trưa.
えんぎょうじ

ま

に でん

Vào ngày này trong chùa 圓教寺,nơi chánh điện 摩尼殿 trong chùa – pháp sư
ないじん

cùng với quỉ nhảy múa nơi này. Và tại nơi nội điện hành lễ 「内陣」chùa này,
chỉ vào được người được mời – còn ngoài ra tất cả không ai được vào – khu vực
trống bên ngoài thì ai vào cũng được. Pháp sư hành lễ quanh nhóm người cầu
おに

はし

nguyện ở ngay chính giửa đó ; sau đó dùng 「鬼の箸」để mang lại khỏe mạnh
むびょうそくさい

無病息災; rất nhiều người tin vào sự lơi ích của thần quyền này, cả người theo
しんぶつ

Thần Đạo và Phật Giáo - 神仏; nên sau đó thỉnh đũa này về với niềm tin sẻ
けんこう

むびょう

こううん

được ban tặng cho được khỏe mạnh健康 không bệnh tật無病 và may mắn 幸運。

Ngoài thì cũng trong ngày 18 tháng 1 này, nơi thờ tượng Phật được
mở cửa ra . Một năm chỉ có 1 lần vào ngày thôi.
しょしゃざん

えん ぎょうじ

Để đến 書写山 圓 教寺 ,bằng phương tiện công cộng thì dùng
ShinKi bus từ cạnh ga Himeji đi về hướng「書写ロープウェイ」mất lối 30
phút là đến chân núi đoạn lên thang dây rope-way mất 4 phút, rồi theo đường
núi đi them lối 20 phút nửa là đến nơi hành lễ .
Muốn biết thêm chi tiết về hành trình lên núi này có thể vào trang
しょしゃざん えんぎょうじ

Website 書写山 圓教寺 để biết thêm chi tiết về giờ giấc tại các nơi.

✫/ Tiếp theo đây là thông báo tù thành phố Himeji về việc phương thức bỏ rác.
Điều này được lập đi lập lại nhiều lần nhằm kêu gọi sự bỏ rác đúng cách.
Trước tiên phải nói đến là các bình thuốc hay dầu nhuộm tóc và thuốc diệt
trừ sâu bọ, cùng với các loại bình xịt dùng gaz và các bình dùng gaz làm khí đốt.
Các loại bình có chứa gaz này, vui lòng nhớ đục lỗ thủng cho gaz thoát hết ra
じ ち か い

ngoài. Những người trong hội tự trị 自治会 luôn nhắc nhở điều vào mỗi phiên
あき

họp vào ngày bỏ rác lớn hỗn hợp – làm sạch lon 「空カン」 trước khi bỏ. Khi
đục lỗ nhớ chú ý – điều nguy hiểm có thể xảy ra, vì vậy nên đục ở ngoài trời nơi
thoáng khí để tránh trường hợp ngộ độc hay bốc cháy. Trường hợp không làm
sao để đục lỗ cho hơi thoát ra thì nên thông báo và thảo luận với người trong hội
じ ち か い

tự trị 自治会 .
Việc cần chú ý tiếp đến các bật lửa dùng gaz, không nên vất bừa bãi, nếu
có sử dụng nên dùng cho đến hết cũng như không ném xuống nước để trôi theo
going nước.
はなび

Và tiếp đến là pháo bông「 花火」, nên làm ướt đi trước bỏ vào rác có
かねん

かねん

thể đốt cháy 「可燃ごみ」. Và với loại rác「可燃ごみ」nên bỏ đúng vào
bao rác do thành phố chỉ định và bỏ đúng vào ngày và nơi do hội tự trị ấn định.
Thành phố hi vọng sau lần giải thích này, cùng với hợp tác và sự tiếp
tay của mọi người, sẻ thấy được việc bỏ rác đúng cách, nhằm tránh cho những
xe thâu rác không bị tai nạn hỏa tai. Trong những trường hợp tồi tệ có thể xảy ra
tai nạn chết người.
Ước mong mọi người hợp tác trong việc thực thi bỏ rác đúng cách.
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm
dứt.

