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Người Việt Nam có câu: “Đi
một ngày đàng, học một sàng
khôn”. Sau một năm sinh sống
và học tập tại Nhật Bản, tôi
càng hiểu rõ hơn ý nghĩa của
câu tục ngữ này. Đến với trường
Đại học Ochanomizu và bắt đầu
cuộc sống của một du học sinh,
tôi không chỉ hiểu rõ hơn về văn
hóa Nhật Bản và cách ứng xử
của người Nhật mà còn học hỏi
được nhiều điều từ những nền
văn hóa khác. Mỗi ngày đến lớp
học, tôi trò chuyện và học tập
với những người bạn đến từ
nhiều nước khác nhau như
Kuwait, Trung Quốc, Hungary,
Đài Loan,…Chúng tôi nói chuyện với nhau về văn hóa Nhật Bản, giới thiệu cho nhau về văn hóa nước
mình.Tôi học hỏi được rất nhiều từ điều đó. Nhờ có các thầy cô và bạn bè trong trường, tôi đã trải qua
một năm thật sự khó quên. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất chính là tôi luôn có những người bạn thân yêu
bên cạnh, cả khi vui cũng như khi buồn. Trước khi
đến Nhật du học, tôi vốn là một người rụt rè, tự ti khi
tiếp xúc với người nước ngoài. Điều đó khiến tôi vô
cùng lo lắng. Nhưng khi đến đây, tôi gặp được những
người bạn vô cùng tuyệt vời. Họ luôn đối xử với tôi
thật chân thành và làm nhiều điều dành cho tôi. Sự
xuất hiện của họ đã khiến những ngày tháng du học
của tôi thêm phần ý nghĩa.
Thế giới của tôi rộng lớn hơn kể từ khi tôi đặt chân
đến Nhật Bản. Thời gian đầu, tôi cảm thấy khá căng
thẳng và mệt mỏi khi mình giao tiếp tiếng Nhật
không tốt và chưa quen với văn hóa Nhật. Tuy nhiên,
sau một thời gian, tôi dần dần làm quen và bắt đầu
tận hưởng vẻ đẹp nơi đây. Nhật Bản là một đất nước xinh đẹp. Điều tôi thích nhất ở nơi này là bầu không
khí trong lành với rất nhiều cây xanh. Mọi người có ý thức giữ gìn môi trường sống rất cao, vì vậy mà
đường phố hay công viên luôn luôn được giữ gìn sạch sẽ.

Bạn sẽ cảm thấy thật sự thoải mái khi đi dạo trên đường phố Nhật Bản bởi sự thông thoáng , sạch sẽ
của nó. Tôi hiểu rằng ý thức của con người trong việc giữ gìn môi trường sống là rất quan trọng. Ở Việt
Nam vẫn còn rất nhiều người không có ý thức này và tôi cho rằng mọi người nên học tập Nhật Bản ở
điểm đó. Trong một năm du học Nhật Bản, tôi đã thưởng thức và cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên bốn mùa ở
nơi đây. Tháng 4 năm ngoái khi đến Nhật Bản, mặc dù không thể ngắm nhìn những hàng cây anh đào nở
rộ nhưng tôi vẫn cảm nhận được bầu không khí của mùa xuânNhững bông hoa nở rộ trên đường đến
trường hay trước cổng kí túc xá, tất cả đều đẹp vô cùng. Đến mùa hè, tôi háo hức đi xem pháo hoa. Khác
với Việt Nam, pháo hoa là nét đặc trưng của mùa hè Nhật Bản. Cảm giác đi bộ ra bờ sông háo hức xem
pháo hoa vào một ngày hè thật sự rất tuyệt vời. Mùa thu Nhật Bản là mùa lá đỏ. Tôi đã đến Hakone, đi leo
núi Takao…để cảm nhận không khí của mùa thu.Mỗi nơi đều có một vẻ đẹp riêng khiến tôi phải trầm trồ
mỗi lần nhìn ngắm. Còn mùa đông thì khác. Tháng 12 đến mang theo cái giá lạnh của mùa đông. Tôi
thích cái vẻ đẹp yên tĩnh của mùa đông lạnh giá. Một vẻ đẹp vô cùng đặc biệt. Để khám phá hết những
nét đẹp nơi đây, bao nhiêu thời gian đối với tôi cũng là không đủ. Tôi muốn quay lại đây một lần nữa.
Muốn đến những nơi mình chưa đến và trải nghiệm thật nhiều điều.
Một trong những kí ức khó quên nhất đối với tôi
trong một năm qua đó là việc đến thực tập ở một quán
kimono có tên Tamakiya. Lần đầu tiên tôi đặt chân
đến đây là vào một ngày hè tháng 8. Tôi đã thích cái
không khí nhẹ nhàng, cổ kính, ấm áp của nơi đây ngay
từ lần đầu tiên đặt chân đến. Thời gian trôi đi, tình yêu
của tôi đối với nơi này lớn dần. Tôi mong chờ được
đến đây vào mỗi cuối tuần. Làm việc trong một bầu
không khí mang đậm hơi thở truyền thống khiến tôi
thêm yêu văn hóa Nhật Bản hơn và học hỏi được
nhiều điều. Không chỉ có vậy, tôi thích được cùng mọi
người làm viêc, ăn trưa, trò chuyện. Cảm giác ấm áp
giống như một gia đình. Đó là điều mà một người con
sống xa nhà như tôi vô cùng trân trọng. Khi tôi có
chuyện buồn, cần sự giúp đỡ, mọi người trong quán
luôn ở bên cạnh ủng hộ và cho tôi rất nhiều lời khuyên.
Mọi người giống như người thân của tôi, gia đình của
tôi ở đất nước Nhật Bản xa xôi này. Tôi cảm thấy thật
may mắn khi gặp được những con người tuyệt vời như
vậy.

“ Nếu không đi du học thì lúc này mình như thế nào nhỉ?”, đó là câu hỏi thường xuyên hiện lên trong đầu
tôi thời gian này. Nếu không đi du học, rất có thể lúc này tôi đang lo lắng, trăn trở về tương lai và sự
nghiệp. Thế nhưng, quyết định đi du học, trải nghiệm được nhiều điều và gặp được những con người
tuyệt vời khiến tôi nhìn nhận bản thân mình ở một khía cạnh khác mới mẻ hơn. Khác với tôi của một năm
về trước, tôi của bây giờ trưởng thành, mạnh mẽ hơn, có tự tin để vượt qua những thử thách khó khăn sắp
tới trong cuộc đời. Nếu không có mọi người ở bên cạnh thì không có tôi của ngày hôm nay. Tôi chỉ muốn
nói với tất cả mọi người, những con người tuyệt vời đem đến cho tôi môt năm đầy ý nghĩa ở Nhật Bản
rằng:
“ Cảm ơn mọi người rất nhiều.”

