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Bài 6: Ngày thứ Hai ở Chiang-Rai 
 
Ngày hôm nay, ngày thứ 8 trong cuộc hành trình, đoàn chúng tôi còn ở lại Chiang Rai thêm một ngày để đi 
thăm vùng Tam giá Vàng (Golden Triangle) bằng xe đò  rồi đi qua biên giới đến thăm  một ngội chợ và hai 
chùa Miến Điện. Buổi trưa chiều chúng tôi sẽ đi vào một khu rừng Thái ăn cơm trưa tại một quán ăn giữa thiên 
nhiên rồi sau đó sẽ đi thuyền trên Sông Mekong tới thăm một một trung tâm buôn bán của Lào ở bên kia bờ 
sông. 
 
Tam Giác vàng (Golden Triangle)  là cái tên người Mỹ đặt ra cho cái vùng nằm giữa ba biên giới Thái Lào và 
Miến điện, tên địa phương là Sop Ruak, vì chính tại nơi đây con sông Cửu Long gặp con sông Ruak. Vào mùa 
khô, người ta đứng bên đất Thái có thể thấy một bãi cát lớn đó là Miến Điện và bên bờ bên kia là nước Lào. 
Thời xa xưa Tam Giác Vàng là vùng nổi tiếng trồng thuốc phiện, nhưng ngày nay vùng này sống nhờ du 
khách. Quang cảnh vùng này là đồi núi tựa như vùng Cao Nguyên Việt Nam. 
 
7:30 sáng chúng tôi đã phải tề tựu tại lobby của khách sạn để khởi hành sớm cho kịp thời gian vì chương trình 
du ngoạn rất dày đặc và đặc biệt. Những ai tính đi sang Miến Điện đã phải đóng tiền và đưa hình cũng như 
bản sao tờ hộ chiếu (passport) cho bà Ellen. Sáng nay bà nói bà sẽ thu những hộ chiếu để khi tới trạm nhập 
cư tại Mae Sai, thị trấn Thái ở Tam Giác Vàng, bà sẽ làm tất cả những thông hành cùng một lúc. 
 
Mae Sai cách trung tâm Chiang Rai khoảng 60 cây số và xe đi mất một tiếng rưỡi đồng hồ vì những con lộ liên 
tỉnh ở vùng ba biên giới không rộng và tốt như những xa lộ chúng tôi đã đi qua. Gần tới Mae sai là những 
ruộng hai bên đường trồng cây thuốc lá thay vì trồng lúa. Xe đò tới Mae Sai vào khoảng 9 giờ, xe tới đậu trong 
một đường cụt đưa tới một khách sạn. Đây là nơi hẹn của hai nhóm người, nhóm đi qua biên giói để vào đất 
Miến điện và nhóm không đi, sẽ ở lại đi chơi loanh quanh thị trấn Mae Sai trong 2 tiếng rưỡi đồng hồ chờ 
nhóm kia từ Miến Điện trở về. 
 
Mae Sai là thị trấn nằm ở tuốt phiá Bắc của Thái Lan trực tuộc tỉnh Chiang Rai, nơi đây có con đường chính 
AH2 thông qua thị trấn Tachileik của Miến Điện. Du khách từ Thái muốn đi Tachileik sáng đi chiều về có thể 
trả 10 đô la để xin một thông hành ngắn hạn (1 ngày), phải để lại hộ chiếu tại công qua cửa khẩu, lúc về lấy 
lại. Tuy nhiên tùy viên sĩ quan Thái canh chừng cửa biên giới Mae Sai, viên quan chức này toàn quyền quyết 
định cho đi Miến Điện hay không cho. 
 
Miến Điện cách Thái một con sông, đó là hai con sông Mae Sai và con sông Ruak. Chẳng có gì nhiều để thu 
hút du khách tới Mae Sai ngoại trừ việc đi sang Miến Điện thăm chơi. Những ai không đi Miến Điện thì có thể 
đi lòng vòng xem khu chợ bán đủ thứ hàng nơi biên giới: hàng hóa thủ công, giầy dép, quần áo đủ loại, đồ 
trang sức, đồ chơi, các loại nước uống và rựợu, gia vị để nấu bếp và ôi thôi đủ thứ thực phẩm! Đặc điểm của 
chợ này là giá cả những món hàng bán ở nơi đây rẻ hơn những nơi khác. Mua ở chợ Mae Sai phải biết trả giá 
nếu không sẽ mua hớ. Nếu bạn khoái ăn nhậu những món ăn đặc biệt Thái thì những quán ăn ở Mae Sai là 
nơi lý tưởng cho bạn vào ăn thử. 
 
 
Chúng tôi đi theo nhóm đi qua Miến Điện xem cho biết sự tình. Từ khách sạn nơi hẹn hò tới cổng qua biên 
giới không xa lắm chỉ chừng nửa cây số. Đến chỗ kiểm soát nhập cảnh chúng tôi phải chờ chừng 15 phút để 
bà Ellen vào làm giấy tờ, xong rồi lần lượt chúng tôi bước qua cổng của trụ sở kiểm tra, phiá bên hông trái vì ở 
giữa là con đường cho xe hơi và xe moto lôi, xe gắn máy qua lại, bao nhiêu xe dừng ở đó để được kiểm soát. 
Hàng ngày có không biết bao nhiêu dân Miến Điện qua bên Thái mua hàng hóa đem về xứ bán lại, vì theo 
như chúng tôi nhận xét thì Miến Điện còn nghèo hơn Thái Lan, không phát triển bằng Thái Lan, dân chúng 
sống trong những nhà lụp xụp, đi những xe gắn máy cổ xưa, ăn mặc thua kém dân Thái. Khi đi mua sắm ở 
Mae sai, chúng tôi nói chuyện với một chủ tiệm kim hoàn thì được biết ông ta là người tàu sống ở Miến Điện 
nhưng hàng ngày qua phiá đất của Thái Lan làm ăn buôn bán. 
 



     
 
Qua cổng này vẫn còn là đất Thái, chúng tôi còn phải đi chừng vài trăm mét nữa mới thấy cái cổng lớn chào 
đón du khách sang Miến Điện. Sang tới đất Miến không còn xét hỏi gì nữa, chúng tôi theo bà Ellen đi gặp 
người hướng dẫn Miến Điện, một thành niên còn trẻ hoạt bát, biết nói tiếng Thái. Anh này mới có thể hoạt 
động bên đất Miến được chứ bà Ellen không biết rành tiếng Miến, vả lại tôi chắc đất ai dân nấy có chủ quyền 
hoạt động. Nhìn quanh quang cảnh xung quanh, du khách biết liền là không còn bên đất Thái nữa. Thị trấn 
bên Miến Điện có tên là Tha Chi Lek, tuy nhiên những bảng trên đường phố cho biết tên du lịch của thị trấn 
này là City of the Golden Triangle (thành phố tam giác vàng) 
 

   
 
Anh chàng tour guide Miến Điện đưa nhóm chúng tôi tới bến xe gắn máy lôi (tương tự như xe lôi ở Miền Tây 
mình xưa kia, chỉ có khác là không do xe đạp kéo mà là do xe gắn máy, tuy nhiên phần lôi tương đối ngồi 
thoải mái hơn và có mui đàng hoàng, nhìn đàng sau trông không biết là xe lôi). Từng cặp leo lên một chiếc xe 
lôi và cả đoàn lên đường. Đoàn xe chạy cũng tới 20 phút qua những đường phố của thị trấn nhỏ bé này, nhiều 
con đường còn là đường hẹp trải đá, xe nhẩy tưng tưng đau cả lưng! Tuy nhiên tại trung tâm thị trấn Tha Chi 
Lek thì đường phố không đến nỗi nào, đi qua những con đường ấy, tôi có cảm giác như đấy là một tỉnh nhỏ ở 
Miền Nam mình ngày xa xưa, tựa như Vĩnh Long hay Sadec… 
 

   
 
Chúng tôi đi ra vùng ngoại ô tới một ngôi chợ do dân địa phượng tụ họp lại buôn bán, làm cho tôi liên tưởng 
tới chợ Thị Nghè hay chợ bà Chiểu ở nước mình vào cái thời thanh bình xa xưa, khi bọn giặc Hà Nội chưa 
xâm chiếm Miền Nam. 
 



   
 
Không hiểu sao lồng chợ thì trống vắng, nhiều gian nhà không có cửa hàng, phần lớn chợ có dân buôn bán là 
phía ngoài, có một dẫy bán những thứ hàng tạp nhạp, đủ thứ từ vải vóc quần aó cho tới những vật dụng nấu 
bếp như nối niêu, soong chào, dao kéo, thớt, bát đũa…, và những tạp hóa như xà bông, thuốc đánh răng, bột 
giặt, kìm búa, ôi đủ thứ hằm bà lằng. Đặc biệt có thứ mà đã ba bốn chục năm tôi không thấy lại là cái bếp đề 
đun bằng than củi, và loại bếp bằng tôn, làm cho tôi nhớ cái thời mạt vận sau 75 khi người dân Saigon phải 
dùng tới mạt cưa mà đốt để nấu nướng! 
 

   
 
Chuyến đi vào khu chợ này vui và gợi nhiều cảm xúc nhất là phần đi xem những sạp bán đồ ăn, rau cỏ trái 
cây, và nhìn cảnh sinh hoạt của những người dân nghèo vật lộn để kiếm cách sinh nhai hàng ngày. Nhìn thì 
thấy họ khổ nhưng thực ra đó chỉ cảm tưởng của người du khách, thật ra họ vẫn vui, vẫn cười đùa, rao mời 
khách mà miệng nhoẻn cười… Có cả những người chỉ trải tấm bạt xuống đất để bầy hàng và đứng đó bán 
kiếm ít đồng tiền lời. Tôi lại thấy cả những người đàn bà trông tựa như những người dân thiểu số… 
 

   
 
Sau khi đi thăm khu chợ, chúng tôi lên xe lôi để đi thăm hai ngôi chùa Miến Điện. Chùa 
Miến cũng hơi khác chùa Thái và những chùa chúng tôi đến thăm đều nhỏ so với những 
đền lớn ở bên Thái.  Chùa thứ nhất cũng là một tu viện nên xây trên một khu đất khá rộng 
ở vùng quê, chùa có những cư xá cho tu sinh và một phòng ăn lớn có nhà bếp. Khi chúng 
tôi tới thăm thì nhà bếp đang chuẩn bị thức ăn cho các sư và chú tiểu. Tôi thấy họ chặt thịt 
quay để vào những đĩa lớn, thì mới nhận thức rằng bên Thái Lan và Miến Điện Phật giáo 
Tiểu thừa (Nam Tông) cho phép những nhà tu ăn thịt, không như Đại thừa (Bắc Tông) ở 
Việt Nam mình. Bên đây là hình một chú tiểu thật dễ thương chân đi đất ra trình diện với 
đoàn du khách tới thăm chùa. Những chủ tiểu được gửi vào học và tu trong chùa nhiều 



năm nhưng không nhất thiết sẽ đi tu cả đời. Nhiều người vào ở trong chùa cho tới tuổi 15 hay 16 rồi thôi, khi 
lớn họ ra sống ngoài đời như bao nhiêu người khác. 
 

   
 
Sau khi thăm chùa thứ nhất thì chúng tôi được đưa đi tới chùa thứ hai để được chùa làm lễ cầu an cho mọi 
người. những xe lôi lại chạy trong vòng mười mười lăm phút đưa chúng tôi tới nơi đó. Vừa đến nới là chỉ đủ 
thời giờ để tất cả mọi người bỏ giầy dép dưới sân chùa bước chục bực thang để lên thềm chùa rồi leo cầu 
thang lên lầu là bái đường, ở đó chờ các nhà tu làm lễ. Trong khoảng thời gian mươi phút này mọi người đi 
quanh quanh quan sát và đi cúng dường. Khi buổi cầu nguyện bắt đầu, tất cả mọi người ngồi xuống sàn gỗ và 
các sư còn rất trẻ bắt đầu đọc kinh. Buổi cầu kinh kéo dài chứng 20 phút là xong. 
 

   
 
Thế là chấm dứt cuộc viếng thăm Miến Điện trong vòng 2 tiếng rưỡi đồng hồ, những chiếc xe lôi đưa cả đòan 
du khách trở lại chỗ bến xe, để rồi chúng tôi lội bộ về vùng đất của Thái Lan. Chúng tôi tới chỗ hẹn gặp những 
ai ở lại Mae Sai, không đi thăm Miến Điện. Rồi theo đúng lịch trình chúng tôi sẽ đi ăn bữa ăn trưa chung tại 
một quán ăn giữa rừng, quán này của một bà người Thái xưa kia cũng đi làm tour guide ở Bangkok, nay trở 
về mở quán ăn cùng với gia đình của bà ta ở quê nhà. Muốn tới quán ăn thiên nhiên này phải đi nửa giờ trên 
một loại xe vận tải thô sơ làm tại địa phương, máy là một chiếc máy dầu cặn chế ra để làm quay bánh xe. Tôi 
nghĩ có lẽ đây là một phương cách để câu du khách chứ không ai lại dùng cái loại xe chạy ì ạch này để di 
chuyển (?) 
 

   
 
Tám người một xe, chúng tôi leo lên chiếc ghế đẩu rồi bước vào ngồi ở hai hàng ghế gỗ hai bên, tay vịn vào  



thành xe. Khi đủ số người rồi, tài xế kéo cái thành chắn sau xe lên, cài lại bằng cái chốt sắt hai bên rồi móc 
chiếc ghế đẩu ở phiá sau để lúc xuống xe thì lại để nó xuống đất cho chúng tôi từ trên xe bước lên đó trước 
khi đặt chân xuống đất. Loại xe này giống như xe bò, không có ống nhún, mà lại đi trên đường rừng, đất và đá 
đỏ, tha ồ cho chúng tôi lắc qua lắc lại, nhẩy người lên nhẩy xuống!  
 
Tài xế leo lên xe rồi mở chiếc máy dầu cặn đặt ngay phiá trước bên cạnh ghế anh ta ngồi lái, tiếng máy nổ 
phành phành như máy bơm nước, điếc cả tai, khói ra mịt mù, mọi người nhìn nhau, vừa ngạc nhiên vừa lắc 
đầu ngao ngán. Nhưng đã leo lên rồi thì phải ngồi đó chịu trận, không lẽ phóng mình nhẩy xuống? Xe ì ạch 
chạy tới khi viên tài xế sang số, với tốc độ chừng 15 cây số giờ. Cả đoàn bốn xe cứ thế mà tiến, lâu lâu lại đi 
chậm lại vì xe phiá trước máy yếu không leo được con dốc. Con đường rừng quanh co hai bên là cây cối um 
tùm hay khúc sông. Chạy chừng 20 phút lên tới dỉnh dốc thì bắt đầu đi xuống nên xe bớt mệt, tiếng máy không 
còn rú lên như lúc trước. Thế rồi chúng tôi tới một khu có dân ở, hai bên là những bụi chuối, hàng mấy trăm 
cây chuối mọc san sát nhau bên đường xe chạy. Chừng năm mười phút sau tới nơi có nhà cửa hai bên 
đường rừng, dân sống nơi đây có lẽ phải là người thiểu số sống ở vùng cao nguyên.  Rồi xe đậu lại trên một 
khúc đường đi sâu vào bên trong rừng, tất cả bọn chúng tôi lục tục leo xuống, tôi phải cẩn thận vịn tay anh tài 
xế chứ không mà té xuống đất thì bể đầu! Nghĩ lại tôi thấy có lẽ xưa kia loại xe này dùng để chở súc vật hay 
nông phẩm, giờ đây lôi ra chở du khách cho các ông bà Tây nếm mùi đời. 
 
Ngay tại chỗ đô khách xuống có ba người dân thiểu số bầy hàng hóa xuống đất bán, họ mời chào du khách 
(chỉ có nhóm hơn 30 người chúng tôi mà thôi) rối rít. Họ bán áo mũ khăn choàng của người thượng du, nhiều 
người thấy lạ mắt cũng mua chắc đem về làm kỷ niệm. 
 

   
 
Từ chỗ xuống xe, chúng tôi đi theo bà Ellen vào một con đường hẹp um tùm cây 
cối, cứ một quãng chừng 100 thước lại có một tấm bảng bằng gỗ ghi những câu 
nói của những nhà bác học như Einstein, những triết gia như Jean Jacques 
Rousseau, Montesquieu, những văn hào như Simone de Beauvoir, Jean Paul 
Sartres, v…v… nói về cuộc đời, cách sống, về thiên nhiên, bằng cả tiếng Anh lẫn 
tiếng Pháp; tôi nhìn mà thấy lạ, tự hỏi ai sống ở cái nơi rừng rú này mà khoái triết 
lý về cuộc đời, con người? 
 

   



Đi một quãng khá xa thì thấy bàn ghế bầy biện trông như một quán cà phê lộ thiên, rồi có một căn nhà khá 
rộng trống không bốn bên, không có tường chỉ có mái che trong đó bầy bàn ghế và có một cái bar rượu. ó là 
cái quán ăn trong rừng mà bà Ellen dẫn chúng tôi đến dùng bữa trưa. Đàng sau chỗ bầy bàn ghế cho khách 
ngồi dùng cơm cách xa chừng 100 thước là nhà bếp lộ thiên, ba bốn người đàn bà Thái làm cơn và chạy 
bàn… bữa cơm Thái gồm cơm gói trong lá và gà nướng với ít rau sà lách, ăn tôi thấy cũng không có gì là đặc 
biệt. Nhưng có lẽ những ông Tây bà Mỹ vào rừng ăn thì thấy khoái vì chưa ăn trong một cái quán như thế bao 
giờ, còn người Á Châu thì chắc cũng không thấy khác lạ gì. Bà chủ quán là một người hướng dẫn viên cho 
những du khách nói tiếng Pháp, tôi hỏi thăm thì được biết bà ta học Pháp ngữ ở Bangkok và có đi tu nghiệp 
một năm ở đâu Lyon thì phải. 
 
Ăn trưa xong thì cả đoàn lại leo lên cái xe thổ tả kia, lần này không hiểu sao chỉ đi chừng 10 phút là về đến 
chỗ chiếc xe đò đậu chờ đón chúng tôi. Chương trình du ngoạn còn thêm một mục nữa là đi tới bến đò nơi bờ 
sông Cửu long leo lên thuyền để đi dạo một vòng sau đó đò sẽ đưa tới một hòn đảo thuộc nước Lào ở bên kia 
bờ sông để tới thăm một vùng Kinh tế Mới đặc biệt của nước này (Special Economic Zone). Nói như thế cho 
oai, kỳ thực chỉ là một cái làng mở ra để bán hàng hóa cho du khách, cũng giống như một cái chợ lộ thiên, 
tương tự như chợ ở Mae Sai. 
 

   
 
Đi tầu dọc theo sông Mekong cũng thích, nhất là khi nơi bờ sông có những cảnh nhân tạo đẹp mắt. Đẹp nhất 
là bực tượng Phật vàng to lớn đặt trên một con thuyền đan (tôi không biết bằng gỗ hay sắt). Du khách tới nơi 
đây có thể thuê những thuyền nhỏ đi chơi hay mua vé đi trên những thuyền lớn có thể tới năm bẩy chục 
người. Chuyến du hành cũng tùy, có thể đi chừng bốn mươi phút (đi tới Chiang Saen)  hay đi lâu hơn, khoảng 
một giờ rưỡi đi tới tận Chiang Khong. Chuyến của chúng tôi đi chừng nửa tiếng thì quay trở lại đưa chúng tôi 
đến Don Sao, một hòn đảo nhỏ ở phiá đất Lào, bờ sông Mekong phiá bên kia. Chúng tôi lên chơi tại nơi đó 
chừng hơn nửa tiếng vì cũng không có gì để xem hay để mua, những gì bán ở đó cũng bán ở những chợ Thái 
khác. Nhiều người tới Don Sao để tự nhủ rằng mình cũng đã đặt chân lên đất Lào. Kỳ thực du khách chỉ được 
đi quanh quanh nơi chợ, nếu muốn đi sâu vào đất Lào thì phải xin chiếu khán và phải đóng 40 đô la. 
 

   
 
Đi trên sông Mekong mới biết con sông này lớn (khoảng một cây số từ bờ bên này tới bờ bên kia), thuyền bè 
chuyên chở hàng hóa di chuyển trên sông cũng thuộc hạng khá to. 
 
Sau khi trở về bến tầu, mục chót trong ngày là đi xem bảo tàng trưng bầy những dụng cụ cân đong, đốt hút 
thuốc phiện, những bàn đèn và tẩu hút đủ loại, bảo tàng này mang tên là House of Opium, ở địa chỉ 212 
Moo.1, Ban Sop Ruak, Tambon Wiang, vào cửa phải mua vé mất 50 baht. Bảo tàng này là của tư nhân, nằm 



trên lầu hai của một căn nhà nhìn ra phố. Không có gì nhiều để xem. Từ bến tầu đi bộ trên đường Moo tới 
House of Opium cũng gần một cây số, du khách có thể ngắm xem những cửa hàng hai bên đường. 
 

   
 

    
 
Ngày hôm nay 6 giờ chiều chúng tôi mới về tới khách sạn. Thật là một ngày dài đằng đặng nhưng cũng vui vui 
vì xem được nhiều và biết thêm nhiều. Ngày hôm sau chúng tôi sẽ đi Chiang Mai, chặng chót ở Thái lan. 
Chúng tôi sẽ ở đó ba đêm trước khi bay đi Luang Prabang, Lào. 


