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Bài 8: Ngày thứ  Hai ở Luang Prabang 
 
Ngày hôm nay, ngày thứ 13 trong cuộc hành trình, là ngày thứ hai và cũng là ngày chót  ở Luang Prabang,  
mai chúng tôi sẽ rời Nước Lào đi Căm Bốt, chặn chót của cuộc hành trình lâu dài nhất mà chúng tôi đã tham 
dự cho đến giờ, cũng bằng máy bay của hãng Hàng Không Lào, chúng tôi sẽ đến Siem Reap và ở đó ba 
ngày. 
 
Ngày hôm nay chúng tôi phải dậy rất sớm vì chương trình đi chơi rất nặng nề, gom góp vào có một ngày: 5 
giờ rưỡi sáng đi tới gần một cái chùa bố thí thức ăn cho các nhà sư đi ăn xin; sau đó đi xem chợ nhóm bắt 
đầu từ 6 giờ sáng tới 11 giờ tại một cái hẻm nhỏ; về khách sạn ăn điểm tâm, rồi ngay lập tức trở lên xe đi xem 
lâu đài nhà vua và gần đó ngôi chùa Lào; đi ăn trưa tại một nhà hàng Lào; đi đến bờ sông Mekong đi thuyền 
tới thăm hang Pac Ou ; khi về đi tới xem một nhà sản xuất hàng tơ lụa. Bao nhiêu nơi thăm viếng chắc chắn 
sẽ rất vội vã và rất mệt cái thân.  
 

1. Đi dự lể Bố Thí Thức ăn cho các vị Sư 
 
Luang Prabang là nơi tiêu biểu, tốt nhất để đi tham gia một buổi lễ bố thí cho các nhà sư (Alms ceremony). 
Đây làvmột trong những tục lệ thiêng liêng nhất của dân tộc Lào. Tục lệ này tuy của người Lào là chính nhưng 
những du khách thường được mời tham dự, và ngay từ trước họ được thông báo trước là phải tuân thủ 
những cung cách tôn nghiêm của buổi lễ.  
 
5:30 sáng (trước khi mặt trời mọc) chúng tôi đã phải có mặt tại nơi cử hành lễ tức là trên một con đường của 
thành phố gần nơi có một cái chùa, từ nơi đây sẽ phát xuất những vị sư. Chúng tôi đã được anh tour guide 

chuẩn bị trước những gì cần có để tham gia buổi lễ: những tấm khăn 
quàng răn rì để chúng tôi quấn chung quanh người bắt đầu từ vai, 
quành qua cổ, xuống tới thân mình trước khi buổi lễ bắt đầu, những 
giò-nồi đan bằng tre có nắp đậy đựng sẵn cơm nếp, những chiếc ghế 
dẩu để ngồi thành một hàng dài. Chúng tôi đã được dặn dò là khi bố thí 
phải cúi đầu nhìn xuống đất, không được ngửng đầu nhìn các sư. 
Chúng tôi phải chờ cả hơn nửa tiếng, khi trời tranh tối tranh sáng (mặt 
trời vừa mới ló dạng) là các vị sư đi theo một hàng dài đã xuất hiện từ 
rất xa. Mình chưa thấy họ đâu mà đã nghe những người đứng xem bên 
vệ đường xầm xì. Mọi người trong đoàn vẫn hối hộp ngôi yên trên ghế 
nhưng tất cả ngoảnh đầu về hướng có cái chùa (nhưng đâu biết là có 
chùa phiá đó? Thấy ai nhìn hướng nào thì mình nhìn theo hướng đó). 

Chừng vài phút sau từng nhóm sư chừng hơn chục người lần lượt đi tới, họ đi chân đất, bận áo cà sa vàng, 
ôm trước bụng cái liễn có nắp đậy để đựng của bố thí là thức ăn. Từng nhóm như vậy cứ đi tới, hết nhóm này 
tới nhóm khác cách nhau chừng hai ba phút. Buổi trưa về đến chùa 
họ sẽ chia nhau của bố thí, ăn chung với nhau, họ sẽ chỉ ăn một 
ngày một bữa cơm đó mà thôi.  
 
Đoàn người đi qua trước mặt chúng tôi, cho mỗi vị sư chúng tôi sẽ 
chỉ nhéo một cục xôi nhỏ đưa tay lên bỏ vào cái nồi nhôm hay cái 
liễn xành các sư cầm trên tay, mắt không nhìn theo vì vẫn cúi mặt, 
không nói một câu gì; bỏ nhanh nếu không kịp thì sư đã đi qua mất 
tiêu, mình đành bố thí cục sôi trên tay cho vị sứ đến kế tiếp. Những 
chú tiểu dễ thương lắm, nếu chưa kịp véo cục cơm thì các chú nán 
lại chờ để mình bố thí cho được cục cơm. Đến khi mình hết của bố 
thí thì mình đứng dậy rời khỏi chổ mình ngồi để đi chỗ khác. Của bố 
thí ngoài cơm nếp còn có thể là cá hay trái cây tươi. Đôi khi cũng có người bốt thí những kẹo bánh ăn chơi 
(snacks) dân tộc của Thái. 
 



   
 
 
Khi mặt trời vừa mọc trên bầu trời Luang Prabang thì có trên 200 nhà sư từ những chùa chiền khác nhau đổ 
ra để đi cầu thực trên khắp những con đường của thành phố. Tục lệ đi thu thập bố thí này có từ thế kỷ thứ 14 
và cho tới nay hàng ngày người dân ở Luang Prabang vẫn dậy thật sớm để nấu cơm biếu tặng các nhà sư. 
Sắng sớm tinh mơ họ đã ra đứng trực sẵn ở trước của nhà họ để chờ những vị sư đi qua thì dâng của bố thí. 
Nhưng không phải chỉ có những nhà sư đi xin ăn của người dân mà đôi khi chúng ta cũng còn thấy những 
đứa trẻ nghèo đói đứng xin lại cơm từ những nhà sư. Tham dự lễ bố thí này hay chỉ đứng nhìn thôi chúng ta 
thấy nở trong lòng một sự hân hoan bắt nguồn tử cử chỉ thương người và lòng từ bi của nhà Phật mà người 
dân Lào nuôi dưỡng trong thâm tâm, đồng thời nó biểu hiện lòng mộ đạo của họ. Từ tuổi nhỏ, cha mẹ đã dạy 
dỗ con cái sự kính trọng và thương yêu các vị tăng ngoài sự tôn kính và lòng tin ở Đức Phật. Những đứa bé 
cũng dậy sớm ra ngồi sẵn bên đường để dâng cơm cho những nhà sư. Tục lệ này của dân tộc Lào được thức 
hiện một cách trịnh trọng và kéo dài cả tiếng đồng hồ. Những ai không tham dự cuộc lễ mà chỉ tò mò muốn 
xem thì cũng vẩn phải tỏ lòng kính trọng buồi lễ, không được cười nói, phải đứng tránh xa hàng sư đi, không 
được cản đường họ, càng không được thể hiện bất cứ điều gì thiếu lễ độ đối với họ. Cũng không được nuối 
đuôi hàng nhà sư đang đi, không được chặn hỏi họ bất cứ điều gì. 
 
Ngoài những điều kể trên đây, còn một số thông lệ mà người đi tham dự buổi lễ dâng của bố thí phải tuân thủ 
như: 

1. Ăn bận: Không được để hở vai hở ngực hở đùi, nói chung phải ăn mặc kín đáo để tỏ lòng tôn kính các 
nhà sư cũng tinh thần của buổi lễ. 

2. Nếu đi giầy dép bí tất, nên cởi ra và giấu dưới ghế mình ngồi, chỉ phơi bầy ra chân không. 
3. Phải giử yên lặng, không nói chuyện với nhau mà cũng không được phép lên tiếng hỏi các vị sư bất cứ 

điều gì. 
4. Phụ nử phải ngồi (đứng) sao cho thấp hơn các vị sư, không được đụng chạm sờ mó gì đến các vị sư. 
5. Nếu phải đi mua của để bố thí thì không nên trả giá, chê mắc rẻ, vì như thế là khinh thường, không tôn 

kính của buổi lễ. 
6. Nên cúi đầu để tỏ lòng tôn kính vị sư khi dâng của bố thí. 

 
Anh chị nào muốn biết thêm về phong tục này của người dân Lào xin bấm vào sơi dây nói bên đây: Đọc cho 
biết thêm. 
 
 

2. Đi Thăm Viếng một Ngôi Chợ họp trong một Đường hẻm 
 
Sau buổi lệ bố thí kể trên đây, chúng tôi đi thăm một ngôi chợ họp ngoài trời ở một con đường nhỏ vào mỗi 
buổi sáng từ 5 giờ tới 11 giờ là tan, thôi không họp tiếp. Hàng hóa được đặt ngay xuống dưới đất hai bên con 
đường đi, những người bán có lẽ là những người ở vùng quê xung quanh Luang Prabang mang hàng tới bán, 
ôi đủ thứ hàng như rau cỏ tươi, trái cây, cá, thịt gà, thịt heo, ếch lươn, trứng gà vịt, cả những hàng tạp hóa, 
gia vị, đồ khô như măng chiên, thịt trâu khô, rong sông (river weed), v…v… Có cả chim sẻ mua để phóng sinh! 
(Món này thấy gánh bán khắp nơi ở nhất là ở sân chùa chiền, cả bên Thái Lan, 1 đô la một con, trông những 
con chim thật tội nghiệp, bị bẫy bắt sống xong đem đi bán nhốt trong những lồng đan bằng tre nhỏ bằng nắm 
tay nhìn giống như cái bu gà cỏn còn con…) Những cửa hàng ăn cũng được mở ra đề bán điểm tâm, những 
gian hàng bán đồ ăn chín như thịt nướng còn nóng hổi trên vỉ than, có cả lòng heo nướng (Người Lào ưa món 
ăn này nhất), khói bay nghi ngút, mùi thịt nướng thơm lừng, mấy bà mấy cô bu lại mua về để khỏi làm bếp. 
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Đi xem chợ này vui nhất là gặp một cô gái người Việt còn trẻ tuổi chỉ hơn 20 sinh quán ở vùng Tuyên Quang , 
di cư sang Luang Prabang làm ăn sinh sống với chồng, cô ta đang đi mua những ổ bánh mì mới ra lò. Hỏi 
thăm mới biết họ sang Lào mở một nhà trọ kiếm sống. Cô ta nói bên Việt Nam khó sống, làm ăn không được 
tự do thoải mái như bên Lào nên đành bỏ nước đi lập nghiệp xứ người. Chúng tôi đi một vòng chợ từ đầu này 
tới đầu khia cũng dài khoảng hơn 500 mét, nhìn kẻ mua người bán nhộn nhịp, mà nhớ tới những con chợ họp 
tại những hẻm bên Phú Nhuận ngày xưa, tại Vùng Bàn Cờ, hay những hèm ở đường Phan Thanh Giản Phan 
Đình Phùng gần khu Ngã Bẩy làm cho lòng tôi lâng lâng một nỗi buồn của kẻ xa quê hương đã nửa cuộc đời.  
 

   
 
Dưới đây là hình những xe ba bánh chở hành khách tại Luang Prabang trông in hệt xe Lam-ba-bánh của 
mình, chỉ có khác ở chỗ máy xe giống như máy xe xích lô máy bên nhà và thùng xe sơn phết mầu mè! 
 

   
 



3. Đi Xem Lâu Đài Nhà Vua và Ngôi Chùa Lào Vat Sieng Thong gần đó 
 
Sau cuộc viếng thăm ngôi chợ, khoảng 8 giờ sáng chiếc microbus đưa chúng tôi trở về khách sạn ăn sáng rồi 
9 giờ đưa chúng tôi đến Cung Điện vua Lào xưa kia, giờ đây là một viện bào tàng. Để tới toà nhà rộng lớn, 
chúng tôi phải đi bộ một vòng khá xa qua khu vườn rộng lớn của viện bảo tàng này với những tàn cây già vẫn 
còn sống tươi tốt  tạo những vùng bóng mát cho người nào đến viếng nơi đây. Có hai vật trong khu vườn này 
thu hút sự chú ý của tôi trong vườn, thứ nhất là một tảng đá lớn lăn từ núi Phou-si  xuống và thư hai là một ao 
sen lớn rất đẹp: 
 

   
 

   
 
Vì vào Lâu Đài cấm không được chụp hình nên việc đầu tiên là chúng tôi phải vào một tòa nhà một bên có 
những hộc tù có khoá để gửi máy hình và túi sách - cấm không được mang vào – bên khia là một phòng triển 
lãm có những bức tượng tiêu biểu cho văn hoá Lào (mà tôi đã chụp được dưới đây) và những bức hình chụp 
treo trên tường nói lên cả một lịch sử cận đại của xứ này. 

   
 
Sau đó chúng tôi phải đi một khoảng khá xa mới tới những bực thềm đưa tới cửa đi vào viện bảo tàng. Vào 
bên trong (phải cởi giầy dép bỏ bên ngoài nơi hành làng) là những phòng trưng những đồ đạc xưa kia ở trong 
lâu đài và những kỷ vật của nhà vua, trong số đó có điều làm cho tôi xốn con mắt là bức hình chụp hồ chí 



minh nhẩy son mí đồ với một thiếu nữ Lào bên một ông hoàng Lào cũng nhẩy múa tương tự. Thời đó tôi nghĩ 
TT Ngô Đình Diệm chắc thế nào cũng phải tới gặp vua Lào nhưng không thấy trưng bức hình lưu niệm nào 
hết. Lý do đon giản là vì hiện nay Lào cũng là một quốc gia Cộng Sản đo bọn Pathet Lao thống trị.  
Những phóng đặc biệt nhất nên vào xem là 
 
 
Cung điện này rất nguy nga, tôi nghĩ trong đầu Lào là một nước nghèo, không biết bao nhiêu tiền của đã phải 
đổ vào tay nhà vua để vua được sống một cuộc đời vàng son nhung lụa, ăn chơi tung trời như thế.  

 
Đi xem qua tất cả các phòng trong cung điện này cũng mất cả giờ, mắt nhìn lòng 
vừa nể phục vừa bực mình khi nghĩ tới lối sống tốn vàng tốn bạc của các nhà vua 
Lào. Trên tường có rất nhiều chân dung vua ăn bận Âu phục lưng đeo kiếm vàng, 
vẻ mặt đúng là của kẻ ăn chơi, làm cho tôi nghĩ tới vua Bảo Đại. Đi xem nơi đây 
mới nhận thức được một sự pha trộn giữ hai nên văn hóa vửa truyền thống Lào 
vừa Âu Tây; Nói ra cũng dễ hiểu là vì trong một thời gian dài cả trăm năm Lào 
cũng như Việt Nam và Căm Bốt (ba nước Đông Dương) đã bị Pháp đô hộ. 
 
Toà nhà chính của Cung Điện Vua Lào có lối kiến trúc hoàn toàn Tây phương, nó 
đã được xây cất vào đầu thế kỷ thứ 20 nhưng bên trong trưng bầy một nền lịch sử 
léo dài vài thế kỷ từ thời Lào còn là Vương quốc Lane Xang cho tới thời kỳ thuộc 
địa và cả hiện tại. Cung điện này đã được vẽ kiểu theo lối kiến trúc của trường 
phái Mỹ thuật Pháp (French Beaux Arts) để cho nhà vua ở nhưng vào năm 1975 
bọn Pathet Lao (CS) sau cuộc chiến thắng đã đưa nguyên gia đình nhà vua đi học 

tập cải tạo. Cung điên cho đến nay vẫn còn ở nguyên trạng xưa kia đã trở thành một bảo tang viện mở cửa từ 
năm 1995. Đi một vòng xem bảo tàng viện này xong, người ta có được khái niệm khá rõ ràng về lối sống của 
nhà vua Lào và gia đình khi xưa. Những thứ được trưng bầy bao gồm những đồ thờ phụng của nhà vua, 
những vũ khí, những bức tượng, những bình phong, những tranh vẽ (đặc biết một bức tranh vẽ vua do một 
họa sĩ Việt Nam thực hiện) và trong phòng trưng chiếc ghế vua (Throne Hall) đầy gương ta thấy những trang 
sức rất quí trên vương miện vua và trong một phòng khác có những tranh vẽ trên tường (mural) kể lại đời 
sống nên xứ lào vào những năm 1930.  
Trong khuôn viên bảo tàng viện còn bức tượng vua Sisavangvong (người đã cho xây cung điện mới này vào 
năm 1904 sau khi lâu đài cũ bị bọn xâm lăng phá hủy vào năm 1887) và một ngôi chùa mang tên Vat Haw 
Prabang.  
 

    
Thêm vào đó còn một nhà chưa những xe hơi (toàn xe Mỹ to lớn, chỉ thấy có một chiếc xe Pháp là chiếc 
Citroen DS) ngày xưa được dùng bởi Vua và các hoàng tử Lào. Nghe nói trong một toà nhà nhỏ mới xây sau 
này có một tượng Phật đúc toàn bằng vàng dúc từ 2000 năm trước cao 83 cm mang tên là Đức Phật Prabang, 
nhưng chúng tôi không biết để vào xem (hay đã bị đóng cửa?). Ngoài ra những ai muốn xem những đoàn múa 
Lào trinh diễn, có thể tới Nhà Hát Quốc Gia ở kề bên vào chiều tối. 
 
Địa chỉ Cung Điên Vua Lào là : Haw kham, Luang Prabang 0600, Laos - Mở cửa Sáng từ 8:00 đến 11 :30 
Chiều từ 13:30 tới 16:00 – Vé vào cửa: 30.000 kip (3.65 đô la). Ngay trước khuôn viên Palais Royal là những 
bậc thang để leo lên núi Phou Si. Thảo nào tảng đá để trong vườn Palais Royal lăn xuống từ núi này. 
 
……………………………. 
 



Ở lâu đài Nhà Vua ra, chúng tôi đi tới ngôi chùa duy nhất mà chúng tôi sẽ được coi tại Lào. Đó là ngôi chùa  
hàng đầu của Luang Prabang nổi tiếng là đẹp tên Vat Xieng Thong nằm trên đường Sakkalin Road cách đó có 
hơn 1 cây số một tí (1km3) đi xe có 5 phút dọc theo con sông Mekong. 
 
Đi thăm Chùa Xieng Thong (Vat Xieng Thong) 
 
Vat Xieng Thong tiêu biểu cho lịch sử Phật Giáo của nước Lào: ngôi chùa này là một kỳ công về mặt kiến trúc, 
một biểu tượng cho lề lối xây chùa tại Luang Prabang. Đặc trưng của lối kiến trúc này gồm kỹ thuật ghép 
những mảnh xành để làm thành những bức họa sống động (mosaic), kỹ thuật đẻo thằng vào tường để tạo 
nhựng hình Phật và những tông đồ của ngài, và đặc biệt là hình một xe tang cao 12 thước. Mang tên là “Tu 
Viện Cây Vàng (Golden Tree Monastery), nơi đây đã là cổng mở để đi vào Luang Prabang vì nó nằm trấn tại 
một nơi chiến lược là chỗ hai con sông Nam Khan và Cửu Long gặp nhau. Nơi quan trọng này đã được chọn 
để tổ chức các buổi lễ đăng quang của các vua Lào cũng như những lễ hội hàng năm khác. 
Ngôi chùa khởi thủy đã được Vua Setthathirath cho xây cất vào năm 1560. Nó đã may mắn thoát khỏi những 
cuộc tấn công nhiều lần nên vẫn còn đứng nghuên vẹn, Tuy nhiên chùa đã được tu bổ lại vào năm 1969 và 
nhiều nơi đã được sửa chữa lại, nhất là nơi mái chùa. Trong đợt tu sửa này, chùa đã được thêm những nét 
sơn son thép vàng trên tường, mái chùa và cổng vào nên giờ đây nó trông thật là lộng lẫy. 
 

   
 

   
 

 
Chùa nằm yên tĩnh ngay bên bờ sông Cửu Long, tại ngôi làng Xieng Thong, trên con 
đường Sakkalin. Chùa có ra thông báo cho những người vào viếng thăm là phải ăn mặc 
đàng hoàng, kín vai và chân, không được mang kính dâm, phải bỏ giấy dép bên ngoài cửa 
khi vào lễ chùa - Không như những chùa ở Việt Nam, đàn bà con gái ăn bận sexy tha hồ 
vào lễ bái xin xâm, thậm chí đứng cười cười nói nói với các “thầy.” 
Một bên sân chùa có nhiều cửa hàng bán đồ kỷ niệm và nước uống. Chùa Xieng Thong 
mở cửa mỗi ngày từ 8:00 giờ Sáng cho tới 17:00 giờ chiều; Giá vé vào cửa là 20.000 kip 

 

4. Đi Thuyền trên Sông Mekong để tới Thăm Hang Pac Ou 
 
Sông Cửu Long (Mekong) như ai cũng biết là một con sông dài và rộng mênh mông, đi thuyền trên con sông 
này cũng không khác đi trên biển bao nhiêu, không phải vì nó có sóng lớn mà vì ngồi trên thuyền không thấy 
rỏ,được cảnh vật hai bên bờ xa tít. Máy chụp ảnh của tôi là một thứ dổm, khi thu hình lại gần thìảnh nó mờ xịt, 
đạ thế hôm tôi đi trên thuyền thí trời lại âm u, không thất mặt trời đâu. Mà nói thế cho có chứ thực ra ngoài gió 



mát thìđi thuyền chẵng có gì hấp dẫn, cảnh vật khúc này của con sông chỉ là hoang giã: núi rừng sỏi đá cát và 
những bụi cây bên bờ sông. Thuyền qua lại cũng ít và chỉ là cùng một loại thuyền để đưa du khách đi chơi. 
Nếu không có cái Hang Pac-Ou (còn được viết với chữ K: Pak Ou) để làm cho du khách háo hức muốn đi 
thăm thì chẳng có vụ đi du thuyền chơi tại nơi này. Nước Lào là nước mộ Phật (hơn cả Thái Lan, có lễ chỉ 
thua Miến Điện?) nơi nào cũng có tượng Phật, thậm chí trong một cái hang đá bên bờ sông. Dân khổ qua nên 
chỉ còn biết cầu cúu nơi những đầng thiêng liêng, ngoài Trời thì chỉ còn Phật, cho nên họ chui cả vào những 
hang đá để thiệt lập bàn thờ, mang tượng Phật đến cả những hang hốc tối tăm nhất để mà mong cho có được 
thêm sự linh thiêng? Người dân bình dị nên tin dị đoan nhiều hơn, họ mang hoa trái cây đến những chỗ vắng 
vẻ con người nhất để mà tỏ lòng đối với Đức Phật.  
 
Tôi có cái tật bỏ không được là đi chơi nơi đâu thì đi không bao giờ tìm hiểu xem nơi mình sắp đi tới có cái gì, 
nó là nơi nào và nhất là nơi đó có cái gìđể xem. Cho nên khi đọc chương trình thăm viếng (mà tôi cũng ít đọc 
chỉ ghé mắt xem qua vào phút chót) nói đi thăm Cave Pac Ou tôi cũng chẳng biết cái hang Pac Ou nó thế nào, 
to hay nhỏ, có gì trong đó khiến mình vào xem. Thấy người ta bảo đi thì tôi đi, tới nơi thấy người chui vào 
hang, thì tôi cũng chui theo, vào đến nơi mới thấy hàng mấy trăm tượng Phật đặt trong đó, lung tung beng, bất 
cứ chổ nào có một cái gờ đá là để lên (rồi thắp hương lạy? - ý tôi nói thời xa xưa khi người dân đem tượng 
vào hang để thờ)... 
 

    
Nước Lào còn quá nghèo, người dân chân thật đâu biết tổ chức, và cũng không có ai nghĩ tới việc tổ chức. 
Tuy là một nơi du lịch, có cả ngàn người ngoại quốc tới để đi xem thắng cảnh nhưng không như ở Thái Lan, 
không có bến tầu, không có nhà cửa (nhà hàng, quán nước, tiệm ăn, nơi giải trí…), không có cảnh đẹp nhân 
tạo xung quanh để thu hút thêm du khách, cũng không có dân bán buôn… Chỉ là một bờ sông nguyên trạng 
thiên nhiên chẳng có cầu tầu, cứ như vậy những du thuyền táp vào bờ đón du khách. Từ trên cao (mùa khô, 
sông Cữu Long cạn nước) chúng tôi phải xuống lòng sông theo một ít bực đá rồi lội trên cát đến nơi có con 
thuyền đang đậu đó chờ đọi khách đến. Leo lên con thuyền cũng gian nan, phải có anh lái đó cầm tay kéo.  
 

   
 
Không hiểu sao suốt mấy chục cây số, bờ sông chỉ là cây rừng xa xa là núi, 
gần nước là đá hay dất cát có nững bụi sậy hay cây gì đó mọc um tùm. Chỉ có 
một nơi thấy có con đường đi lên bờ như thể đó là bãi đáp của thuyền bè, xa 
tuốt thấy có mấy căn nhà gạch mái ngói trông cũng tươm tất, tôi nghĩ con 
đường này đưa tới một làng hay thị xã nào đó. Trên xông có một ông già đội 
chiếc nón to vành một mình một thuyền câu cá, chiếc thuyền dài thòong, cảnh 
này trông như trong một bức tranh thủy mạc nếu có cây cần câu và chiếc 
thuyền không có chiếc máy đuôi tôm. Tôi thấy ông ta trong chuyến đi và cả 



tiếng sau (thời gian ghé vào hang Pac Ou) trong chuyến trở về vẫn thấy ông ta ngồi yên trên chiếc thuyền, 
không biết co bắt được con tôm hay con cá nào hay khộng. 
 
Chiếc ghe lớn chạy mãi rồi cũng đến nơi có cái hang đá, cảnh ngoài hang thấy cũng đẹp (thơ mộng nếu có 
người yêu cùng đi). Nơi đây thì có một cái bến nổi làm tạm thời (?)để tiếp đón du khách. Có nhiều ghe táp vào 
nơi bến này, một số dừng lại ỏ đây để chờ đoàn du khách ghe đã đưa tới (như chiếc ghe chúng tôi đi), có ghe 
đi đón khách mới khác rồi trở lại đón khách cũ. 
 

   
 

   
 
Bến là những miếng phao nổi ghép lại và con đường để đi tới gần cửa hang phiá trước là một sân xi măng (?) 
nhỏ có trạm bán vé vào cửa, con đường này là những bè tre đặt trên nước, đi chòng chành như thể đi trên 
thuyền vậy. Có lẽ người ngoại quốc tới hang Pac Ou này cũng thấy khoái khi được đi trên những bè này, nó 
nói lên tính chất exotic (khác la, không giống bên xứ mình) của chuyến đi. 
 
Hang Pac Ou - Pac Ou tiếng Lào có nghiã là “Miệng sông Ou” - 
ở ngay khúc hai con sông Cửu Long và Nam Ou gặp nhau, có từ hàng ngàn năm trước: Đây là một nơi thờ 
phượng linh thiên nên hàng năm vào ngày Tết Lào (Tháng Tư mỗi năm) hàng ngàn người dân địa phượng 
mang hoa, trái cây và hương, tụ lại nơi đây để cúng vái xin được an lành. Trong hang có hơn 4000 tượng 
Phật to nhỏ phần lớn bằng gỗ, đủ kiểu ngồi nằm đứng, đặt trên những bờ thành đá vôi. 
 

   
 
Có hai hang nằm cái trên cái dưới, hang chính to lớn ở trên cao, muốn lên phải leo mấy chục bậc thang phiá 
ngoài hang rồi lại leo chiếc thang sắt mới tới nơi. Hang này có tên là Tham Theung có nhiều khoang hở ra 
ngoài trời nên có chút ít ánh sáng, tương đối đi còn thấy đường va mắt còn nhìn thấy những bức tượng Phật 



con con cao không hơn hai chục cm. Ở một nơi tướng đối bằng phẳng, có một bàn thờ được thiết lập, hương 
khói hoa quả bầy biện tử tế, phiá trước bàn thờ có một cái chiếu để ai muốn cúng bái có thể qúi lạy. Nhiều 
người xếp hàng chờ tới phiên mình để được lễ Phật. 
 

   
 
Muốn thăm hết hang, phải leo trèo lên những bậc thềm và những thang sắt. Tuốt trên cáo có lỗ hổng nhìn ra 

ngoài trời, có cây cổ thụ mọc, có bức tượng thần thánh gì tôi cũng không biết, 
nghe nói những người sống bằng nghề thuyền chài phải đến đây cúng vị thần này 
để được yên ổng sống không bị tai họa. Nhiều lỗ hổng khác (khe đá hở) trông ra 
ngoài rất đẹp, thấy con sông Mekong chạy tuốt xa tít, thuyền ghe lênh đênh tren 
nước… 
 
Hang phiá dưới nhỏ và tối thui ( tôi không chui vào xem) có tên là Tham Ting, hang 
này không có nhiều tư ợng Phật như hang trên. Muốn thám hiểm hang này phải có 

đèn pin rọi sáng mới thấy đường. Hang này chỉ cách mặt nước có khoảng 10 m. 
Dân địa phương hay vào hang này cúng bái, thắp những bó hương và đốt hàng 
mã. 
 
Cứ đến ngày Tết Lào thì dân Luang Prabang tới hai hang Pac ou quét dọn, lau 
chùi tắm rừa cho những bức tượng cũng như cúng bái cầu nguyện. 
 

Đia Chỉ: từ Luang Prabang tới Pac Ou phải đi 25 kms tới ngôi làng Mae Kwong nơi đây có con đường làng 
xuống bờ sông. Hai bên con đường này là những cửa hàng nhỏ bán tạp nhạp đủ thứ món hàng kỷ niệm, 
nhiều nhất là hàng vải và đồ thủ công nghệ. Cuối con đường này có cửa tiệm mà các cụ lưu linh (nhất là ngoại 
quốc) thích vào nếm thử các thứ rượu rắn và rượu bò cạp là hai thứ đặc sản ở nơi đây (Tôi cũng được đưa 
cho một ly rượu rắn hổ mang nhưng từ chối, không dám uống vì sợ bị phản ứng nổi mề đay, không có sẵn 
thuốc trong túi). Ở đây cũng có đôi quán ăn nhỏ bán những món Lào. 
 

   
 
 
Sau chuyến đi thăm Hang Pac Ou chúng tôi được dùng bữa cơm trưa ngay trên con thuyền, ăn xong thuyền 
mới đưa chúng tôi trở về bãi thuyền đâu. Sau đó chúng tôi đi tới làng thủ công xem nhà dệt hàng lụa và nhà 
làm giấy bản. 
 



5. Đi Thăm Làng Dệt Tơ Lụa và Làm Giấy Bản Bằng Tay  
(Xangkhongposa Weaving and Paper Handicraft Village) 

 
Đi Tour ở ngoại quốc luôn luôn có mục đi thăm những nơi bán hàng dành cho du khách như những cửa hàng 
bán kim hoàn nữ trang, những nơi bán thảm dệt, những trung tâm thương mại... Ở Thái lan chúng đã "bị" đưa 
đi xem những cửa hàng bán hàng tơ lụa hai lần, đi sang nước Lào thì lại bị đưa đi xem nơi dệt và bán hàng 
lực một lần nữa. Đã một lần chúng tôi đi chơi ở một nước nào dó bên vùng Trung Đông - không nhớ có phải là 
Thổ Nhĩ Kỳ hay không - cũng bị đưa đi xem nơi nuôi tầm, dệt lụa tôi thấy đại khái nó cũng giống nhưở Thái 
Lan và giờ đây, ở nước Lào. Đã nói ở lần trước bên Thái Lan rồi thì bây giờ bên Lào cũng chỉ như thế thôi, 
khỏi nói lại. Chỉ có điều là nơi báng hàng lụa lần này không sang trọng bằng nơi ở Chiang Mai, nó tương tự 
như lần ở Chiang rai: đó chỉ là một cửa tiệm tầm thường, không sang trọng, to lớn và không trình bầy phương 
thức nhuộm chỉ thấy có khung quay tơ và dệt vải và tất nhiên có tơ tầm và lá dâu. 
 

   
 
Ngoài việc đi thăm nơi bán hàng lụa tại khu vực sản xuất hàng thủ công nghệ còn một nhà làm giấy bản để 
bán tranh vẽ và những khung đền lồng rất đẹp mắt. Người làm giấy bản, lấy một số lượng bột giấy (làm bằng 
một loại vỏ cây xay nát (hay đập nát vì tuy thành bột nhưng vẫn còn những sợi) từ một vại nước chứa chất bột 
này bỏ lên một tấm khung gỗ lót một lớp lưới sắt mỏng như vải đặt trên một vại nước hình vuông chứa nước 
chừng 10 phân. Người này trải bột giấy trên lớp lưới rồi vừa lấy tay xoa vừa vỗ cả mười lăm phút đồng hồ lên 
mặt nước bộp bộp để lớp bột giấy được trải đều thành một lớp mỏng. Khi thấy bột giấy đã biến thành một lớp 
mỏng dính trên màng lưới, người thợ nhấc tấm khung có lưới lên để nước tuôn xuống vại, rồi lấy khung giấy 
giờ đã ráo nước đem phơi nắng cho khô. 
 

   
 

   
 



Những người thợ khác, người thì cắt giấy, người thì sơn vẽ hình lên tờ giấy đã hoàn thành để làm thành 
những tấm thiệp hay những tờ tranh... Những tờ tranh rất lớn vẽ những hình núi non cây bồ đề, lá bồ đề và 
nhất là những hình Phật tuyệt đẹp. Ngoài ra họ còn làm thành những cuốn sách, những đèn lồng những cái ô 
nho nhỏ để trang trí nhà cửa. Nhiều người vào xem ai nấy đều mua về làm kỷ niệm. 
 
……………. 

 

Đến đây là hết chuyến đi thăm chính thức Luang Prabang, một thành phố tuy lớn mà nhỏ của nước Lào nhỏ 
bé nhưng yên bình. Tôi không viết Vientiane ra sao nhưng sau khi thăm Luang Prabang, tôi có cảm tưởng như 
Lào không được mở manh như Viêt Nam và Căm bốt sau chiến tranh vì không có viện trỡ của nước ngoài đổ 
vào thì lấy gì mà phát triển xây dựng? Vả lại đi chơi Luang Prabang tôi không thấy có người ngoại quốc da 
trắng nhiều, tôi chỉ gặp một đoàn du khách Pháp trên một con thuyền đậu tại hang Pac Ou. Thất nhiên người 
Pháp cũng tò mò muốn tới Lào vì nước này là một bộ phận của Đông Dương Pháp (Indochine Française). Đi 
khắp Luang Prabang tôi không thấy một tòa nhà mới xây nào, tự nhiên tôi nghĩ trong bụng Cộng Sản Pathet 
Lảo không biết cách moi tiền của bọn tư bản lỏi như Việt Nam do đó có muốn tham nhũng cũng không có cáh 
nào. Chắc bọn này nhìn các tay tư bản đỏ Viẹt Nam và Căm bốt mà thèn rỏ dãi…. 
 
Sáng mai chúng tôi sẽ được thong dong chơi vì trưa mai mới lại đáp máy bay Air Laos đi Siem Reap, chặng 
chót của 18 ngày đi thăm ba nước “Đông Dương” 
 
 
 
 


