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Hình Ảnh Núi Phú Sĩ "đội nón" 

 
Những khoảnh khắc khác nhau được các nhiếp ảnh ghi lại về Phú Sĩ khi 

bị mây bao phủ thực sự khiến người ta liên tưởng đến việc ngọn núi Nhật 

Bản nổi tiếng thế giới đang đội một chiếc nón làm từ mây. 

 

 
Núi Phú Sĩ hay núi Fuji là ngọn núi cao nhất Nhật Bản và cũng là biểu 

tượng nổi tiếng của quốc gia này. Ngọn núi này thường là đề tài trong 

các bức họa và nhiếp ảnh nghệ thuật cũng như trong văn chương và âm 

nhạc. 

 
Đây là một trong "Ba núi Thánh" của Nhật Bản cùng với núi Tate và núi 

Haku, và cũng là một nơi đặc biệt của danh lam thắng cảnh, một di tích 

lịch sử, và đã được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới 
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Núi Phú Sĩ có độ cao 3.776 mét, được hình thành sau 4 thời kỳ hoạt động 

núi lửa khác nhau. Đỉnh núi quanh năm tuyết phủ. 

 

 
Việc chinh phục ngọn núi Phú Sĩ giờ đây đã trở thành một tour du lịch 

hấp dẫn. Từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 8 là mùa leo núi của du khách 

khắp nơi. Hành trình leo mất khoảng 3 đến 7 giờ, qua 10 trạm cơ bản 
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Những đám mây bao vây lấy đỉnh của ngọn núi tạo ra hình ảnh rất thú 

vị, trông như một kiếm khách Nhật Bản của thời Samurai có búi tóc cao 

đang đội một chiếc nón lá. 

 

 
Dưới sự phản chiếu của ánh sáng mặt trời, những đám mây trên đỉnh 

Phú Sĩ trông như những quầng lửa rực đỏ. 
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Một hình ảnh vừa bí ẩn, vừa hiền hòa nhưng cũng rất trong sáng của núi 

Phú Sĩ 
 

Kim Hoa sưu tầm 
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