
Koshin-ko（Chuyện Canh Thân） là gì? 
 
Koshindo là một trong những câu chuyện về phong tục ở Nhật Bản. 
 Theo đạo giáo của Trung Quốc thì con người ta gồm có 3 phần : Đầu, nội tạng và phần thân dưới. 
Đây được gọi là SANSHI ( Ba loại sâu bọ )  
 

Ba loại sâu bọ này được tin chính là nguyên nhân gây ra 
những chứng bệnh như đau bụng , đau đầu . Và không chỉ 
có thế, nó còn đư ợc cho rằng sẽ đi ra khỏi con người vào 
đ êm Can h Thân( có  vòng quay 60 ngày m ột lần) , và báo 
cáo những việc xấu mà chúng ta gây ra cho Thiên 
Đế(TENTEI). 
 
 Thiên Đ ế được cho là người quyết định sinh mệnh của 
con người, sẽ giảm thời gian sống của con người thông qua 
những báo cáo của SANSHI. 

 
Để có thể tránh được việc này, vào đêm Canh Thân, người ta thức cả đêm để cho Sanshi không ra 
khỏi được người và chuyện này được gọi là KOSHIN-KO. 
 
KOSHIN-KO được truyền vào Nhật từ thời Nara từ Trung Quốc, rất thinh hành trong giới quý tộc 
vào thời Bình An ( Heian ). Vào thời Edo, nó được hòa vào cùng với những đạo như Đạo Phật, 
Thần Đạo và được lưu truyền rộng rãi trong dân chúng.  
Ngày nay, những câu chuyện, chứng tích về KOSHIN vẫn còn có thể nhìn thấy qua các bia, đài di 
tích ở khắp các vùng của nước Nhật.   
 
 
Tokyo KOSHIN-DO là tổ chức có mục đích thực hiện và hỗ trợ cho sự phục hồi KOSHIN-KO.  
 
 Để biết thông tin chi tiết hơn, xin mời liên hệ  

TOKYO KOSHINDO 
Địa chỉ: Mukoujima 3-7-4 Sumida-ku, Tokyo 
Trang chủ : www.koshindo.com 
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