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1. Hang động và Thánh Địa Batu (Batu caves)
Chúng tôi rời Los Angeles đã 3 ngày và ở Kuala Lumpur 2 ngày. Sáng
sớm ngày thứ 4 sau khi điểm tâm mọi người rời khách sạn lên xe buýt
ngồi vào chỗ của mình theo số thứ tự đã ghi sẳn. Anh Thắng trưởng
đoàn cho các đoàn viên biết trước từ lúc cuộc hành trình mới bắt đầu là
chỗ ngồi trên xe thay đỗi tuần tự mỗi ngày đễ không ai bị ngồi mãi một
chỗ ở băng sau hay băng trước. Hành lý nặng có người cho lên xe
trước, chúng tôi chỉ mang theo xách tay nhỏ.
Động Batu cách Kuala Lumpur 13 cây số về hướng Bắc gồm 3 động
chính la Temple Cave, Dark Cave, Gallery Cave. và rất nhiều động nhỏ. Động nằm ở vùng núi đá cả 1 triêu
tuổi (theo Bách khoa toàn thư), được xem là một kỳ quan thiên nhiên với nhiều cảnh trí xinh đẹp. Chúng tối
may mắn viếng thăm động vào ngày đẹp trơi cuối tháng 10, thời tiết mùa thu thật mát mẻ dễ chịu. Xe bus rời
thành phố, lăn bánh về hương thánh địa. Xe ra đến ngoại ô thấy đường rộng rãi tráng nhựa phẳng phiu như
xa lộ. Đường lớn xe nhiều nhất con đuòng rẻ vào hang động. Hai bên đường không thấy nhà cửa toàn là cây
cối, vườn dừa, vườn chuối… Khi gần tới động nhà cửa, hàng quán nhộn nhịp hẳn lên. Lúc xe vào bãi đậu
chung quanh động Batu (Batu caves) đông như ngày lễ hội, người thăm viếng thánh địa quá đông đảo. Khu
vưc hang động có nhiều đền thờ và chùa Ấn lớn nhỏ, vách và nóc đền chạm khắc hình tuợng theo kiểu cách
người Ấn thời xưa, sơn kim nhủ vàng óng ánh, hình tượng các vị quan áo giáp, cân đai rực rỡ, các vũ công
tay chân dịu dàng uốn cong theo vũ khúc nào thời xa xưa. Nhiều tiệm ăn, tiệm bán quà lưu niệm chung quanh
khu vưc.
Tượng thần Murugan:
Dưới chân núi đá vôi gần các bậc thang đá trước khi leo lên động. Tượng thần Murugan cao 42 mét 7, mặc áo
giáp, đội mão, thếp vàng đứng oai nghiêm cao vòi vọi, nhìn mỏi cổ, nổi bậc
trong khu thánh địa có thể thấy tượng thần từ xa. Du khách ai đến thánh địa cũng
chụp ảnh bức tượng, nếu không kể như chưa đến động Batu. Người Ấn khi đi
ngang tượng thần, phần lớn dừng chân kính cẩn chắp tay cuối đầu.
Du khách muốn vào thăm động phải mua vé trước. Động mở cửa đón khách mỗi
ngày tư 9 giờ sáng đến 4 giờ30 chiều. Có người hướng dẫn du khách viếng thăm
động và giảng giải. Giá vé khác nhau tùy theo tua dài ngắn. Tua ngắn 45 phút giá
35 Mã kim tuong đương ä 10 mỹ kim. Có tua kéo dài 3 tiếng dành cho du khách
muốn tìm tòi, nghiên cứu học hỏi giá 160 Mã kim, trẻ em dưới 13 tuổi trả nửa giá.
Chúng tôi được trưởng đoàn mua vé cho cả nhóm sắp sếp từ trước, không
phải chờ đợi lâu.
Temple Cave:
Muốn vào đông lớn phải leo 272 nấc thang trên triền núi đá hơi dốc.
Vòm động cao 100 mét từ măt đất và có nhiều khoảng trống lộ thiên nên
ánh sáng tràn vào, động sáng sủa.Tuy nhiên nếu trời mưa, nước mưa
rơi tí tách từng giọt dù bên ngòai mưa đã tạnh làm động ẩm ướt. Hai
bên các bậc thang đá là sườn núi đá vôi. Nhiều hình tượng thần hay
phật Ấn độ nho nhỏ đặt ở sườn núi xen lẫn trong các cây cối xanh um.
Đường lên động có rât nhiều khỉ, to, nhỏ, khỉ con, khỉ lớn chạy nhảy trên
vách đá và các bậc thang. Khỉ mẹ ngồi ôm khỉ con vuốt ve, hôn hít, trìu
mến con giống như loài người Chúng dạn lắm. Chạy nhảy lung tung và
có khi giật ví, kính mát hay chai nước uống khách hành hương. Anh
hướng dẫn nhắc nhở các đoàn viên nên ôm ví vào lòng đừng đeo lủng

lẳng trên vai. Nếu bạn muốn chụp hình với chúng hay bế khỉ con, hãy cho chúng ăn
chuối hay đậu phọng bán ở dưới chân núi, chúng sẽ ngoan ngoãn ngồi yên ăn, đủ
lâu cho bạn chụp ảnh.
Vào ngày đại lễ Thaipusam Ân tháng giêng kéo dài 3 ngày, gần triệu người Ấn
khắp nơi hết nhóm nọ đến nhóm kia về thánh địa Batu cúng bái. Thánh địa Batu là
nơi thờ phượng lớn nhất của người Ấn ở hải ngoại. Nguyên cả vùng Thánh địa
Batu trở nên chật chội, đông đúc. Trong dip nay có các cuộc biểu diễn kỳ lạ đặc
biệt để dâng thần linh như xuyên lìn - dùng que sắt nhọn đâm thủng lưỡi hay đâm
xuyên qua 2 má không biết đau hay chảy máu - đi chân không trên than hồng
không bi phỏng. Hướng dẫn viên bảo chuyện nghe như khó tin nhưng có thật và
khoa học chưa giải thích được. Ngày thường có khoảng từ 3 000 đến 5.000 du
khách thăm viếng thánh địa Batu.
Dark Cave:
Động nằm phía dưới Temple cave, dài 2000 mét. Động này có nhiều loài vật chỉ sống trong bóng tôí. Đi thăm
động Dark Cave phải mang loại giày đặc biệt, và cần sức khỏe tốt. Nên đem dư một đôi giày để thay đổi
khi đôi giày đang mang bi ẩm ướt
Gallery Cave:
Nằm gần động lớn có Gallery Cave như phòng triễn lãm nghệ thuật bán những bức tranh thêu tỷ mỉ trên lụa
hay tranh vẻ to bằng nguyên cả bức tường hoặc các hình tựơng lớn nhỏ, nói về các sự tích, lịch sử Ấn độ
giáo từ ngày xưa đến nay. Ngoài ra còn trưng bày các bình lọ to, bé làm bằng tay, thủ công nghệ. Tác phẩm,
bình lọ được phủ lớp men màu vàng hay xanh đậm,xanh nhạt trông đặc biệt Ân độ, những chiếc hài cườm
xinh xắn của giơi giàu có, quý tộc ngay xưa dùng. Ngày nay du khách mua có thể để làm kỷ niệm, bày biện
trong tủ kinh cho vui mắt. Nhóm chúng tôi có người leo hết mấy trăm bậc thang, có người đi một quãng ngắn
rồi trở xuống chân núi. Anh trưởng đoàn đưa các đoàn viên lại các cửa hàng tơ lụa để mua lụa batik hay các
sản phẩm địa phương, các vật thủ công nghệ, các chíếc vòng tay hay chuổi đeo cổ bằng đá màu hồng, xanh
hay màu đen (hồng ngọc, huyền thạch), những bộ đồ trà bằng đá …
Các tiệm ăn trong khu Thánh Địa thực náo nhiệt. Tiệm ăn của người Ấn độ, Mã lai, Trung Hoa. Kẻ vào người
ra tấp nập. Phải lấy số và chờ đợi đến phiên minh, khi có bàn trống họ sẽ gọi. Cả một vùng rộng lớn rộn ràng
nhộn nhịp, dù không phải ngày lễ hội. Chúng tôi ăn trưa tiệm ăn vùng Thánh địa xong lên xe buýt đi thăm nơi
vui chơi nghỉ mát nổi tiếng Cao nguyên Genting.

2. Khu Nghi Mat Genting

Khu nghỉ mát Genting cao hơn mặt biển 2.000 mét cách Kuala Lumpur
50 cây số, lái xe mất độ 1 tiếng. Du khách có thể đi Genting bằng xe
bus, xe taxi hay loại xe đắt tiền limousine. Hảng xe Genting Express
Bus ơ Kuala Lumpur có xe bus đi Genting mỗi giờ. Ngoài ra có thể dùng
máy bay trực thăng hay xe cáp đi rất nhanh.
Đoàn chúng tôi đi xe tua đến trạm xe cáp, qua cửa hàng lớn bán thưc
phẫm, sâm, ổ chim yến, thuốc Bắc, đồ chơi trẻ con, bánh kẹo, đồ hộp…
thật lớn xong mới vào trạm xe cáp. Mỗi xe cáp chở từ 6 đến 8 người.
Mọi người buộc dây an toàn trước khi xe đóng cửa và rời bến.Từ trạm
qua đến khu giải trí Genting mất độ 15 phút cho khoảng đường dây cáp
dài 3 cây số. Lúc xe cáp rời bến lưng lơ trên không trung có người sợ không dám nhìn phía dưới nhưng sau
quen dần lại thích khi thấy phong cảnh núi đồi, suối, rừng bên dưới xe
cáp. Mấy khi có dịp thoải mái lững lơ trên không trung nhìn ngắm thỏa
thích trời xanh mây trắng nước chảy cây xanh mái đỏ thành phố. Đên
nơi nhóm chúng tôi cư ngụ ở Genting Resort.
Trưởng đoàn cho biết khu Genting Cao nguyên có 6 khách sạn lớn
như: Genting, Highland, First World, Awana, Theme Park, và Resort
Hotel. Khách sạn First World lớn nhứt có 6.300 phòng. Ngoài ra còn
có các khách sạn trung bình hay thuộc loại tiết kiệm, cho khách thuê
giá bình dân, có cả nhà bếp cho nguyên gia đình ở chơi lâu với gia
phải chăng. Nói chung mọi người đều có thể đến khu giải trí vui chơi.
Sau khi cất hành lý chúng tôi theo anh truỏng đoàn đi thăm viếng
khu vực cho biết đường để sau đó mọi người có thể dạo chơi tự túc.
Hành lý chúng tôi gọn nhẹ, các thứ còn lại để trên xe bus, mỗi người chỉ
một xách tay nhỏ vì ở lại Genting có một đêm nên ai cũng tự ý mang về
phòng. Khách sạn nằm trên đỉnh núi, muốn xem các nơi khác phải đi
qua nhiều thang cuốn. Chúng tôi rời khách sạn băng qua hành
lang tráng lệ xong đi xuống thang cuốn dài thăm thẳm, đi bộ chừng 5,3
mét lại dùng thang cuốn khác đi lên nữa như lên… thiên đàng vì thang
cuốn gần như thẳng đứng và thật dài. Cả nhóm đi lên, xuống vài thang
cuốn ngắn, dài nữa thì đến nơi
mua sắm và có nhiều trò vui chơi
giải trí. Anh trưởng đoàn bảo có rất nhiều thang cuốn, có thể đến cả
trăm cái trong khu giai trí Genting.
Cả vùng đồi núi rộng rãi, khách sạn cái nọ cách cái kia nhưng có thể đi
thông thương nhau qua các đường đi trong núi, lên xưống bằng các
thang máy hay thang cuốn Anh chỉ cho chúng tôi bảng hướng dẫn trên
tường. Ngoài ra ở đầu mỗi thang cuốn có những mũi tên chỉ ngang dọc,
dùng thang cuốn nào đi về đâu chẳng hạn và có nhân viên mặc sắc
phục chỉ dẫn lối đi cho khách nếu cần. Dù thế nhóm chúng tôi bảo nhau
là chỉ nên đi chung tưng nhóm 5,3 người, không xé lẻ đi một mình dễ đi
lạc không tìm ra lối về làm cả nhóm phải đi tìm hay chờ đợi mất thì giờ.
Khu giải trí Genting có nhiều trò chơi ngoài trời và trong nhà cho người
lớn và trẻ con. Mỗi nơi có cả chục trò chơi thich hợp cho các thành
viên trong gia đình như chèo thuyền, đi tàu địện chạy nhanh (monorail)
chơi golf, thảy banh bowling, cỡi ngựa, ngồi lên các xe nhỏ thắt dây an
tòan kỹ lưỡng cho bánh xe thật to quay vòng tròn trên không trung. Có
nơi cho thuê ngựa theo giờ và lớp dạy cỡi ngựa vỡ lòng cho những
người yêu thích muốn trở thành kỵ mã. Phía bên trong nhà có máy
lạnh mát mẻ cũng có các trò chơi kể trên nhưng nhỏ hơn như những
chiếc thuyền có người cao su mặc y phục đội nón theo kiểu cách

người Ý khuấy nước nhịp nhàng bơi vòng theo mặt hồ. Người chèo to như người thật và mái chèo nhấc lên,
thả xuống nuóc đều đặn thật tài tình, những chíếc xe điện vòng qua lượn lại theo đường rầy treo trên không.
Vô số bóng đèn màu chớp tắt ở khu Caroussel, những con voi, con ngưa, con lạc đà màu mè chay vòng
quanh thu hút sự hăm hở chú ý các trẻ con. Có nơi như « nhà ma » làm hải hùng người yếu bóng vía nhưng
khêu gơi sự tò mò, thich thú cho một số người khác. Rạp chiếu bóng, phòng hòa nhạc thu hút số lớn du
khách.
Tiệm ăn nhiều lắm. Ngoài các nhà hàng lớn của các khách sạn còn có cửa hàng ăn uống của Y, Ấn, Trung
Hoa, Mã, Thái, Pháp và các tiệm ăn nhanh như Mc Donald, tiệm thịt
gà chiên Kentucky, Pizza Hut, các quán café có tiếng như
Starbucks, Coffee Bean. Có khoảng 80 cửa hàng lớn nhỏ trong vui
chơi giải trí Genting, bán từ các hàng hiệu đắt tiền đến các hàng hóa
bình dân thông dụng. Có tiệm giày Nike, Docker… Chúng tôi đi
ngang qua sòng bài được biết rất lớn, nghe tiếng ồn ào bên trong
nhưng chỉ một vài người hiếu kỳ vào xem. Có nhiều loại chơi bài
khác nhau: Slot machines, Roulette, Baccarat… Các chị và tôi hoàn
toàn dốt về các trò chơi này. Có vài vị nam nhi muốn thử thời vận
nhưng bị phu nhân ngăn cản nên sau cùng trở về khách sạn một
lượt với chúng tôi. Chúng tôi đi ngang qua khu vườn trồng nhiều cây
nhiệt đới với các loại khác nhau, họ hàng cây xương rồng nhiều lắm (cactus) đang ra hoa. Có hoa lan các loại
và các loại cây kiểng khác. Cây nào cũng xanh um, cành lá tươi tốt. Gần vườn cây có hồ rộng. Du khách có
thể mướn thuyền để tự chèo lấy hay mua vé đi trên những chiếc thuyền con có người chèo, đuôi thuyền cong
như những chiếc gondole ở Venise nước Ý Đại Lợi. Khu giải trí còn nhiều trò chơi, cửa hàng… không thể nào
thăm viếng hết trong một buổi hay một ngày.
Tối hôm ấy chúng tôi dùng cơm nơi nhà hàng cách khách sạn chúng tôi độ 10 phút. Ai muốn xem văn nghệ trả
tiền thêm. Ai không thích thì tự do rời đoàn sau bữa ăn tìm chương trình giải trí khác. Chúng tôi xem trình diễn
văn nghệ sau cơm tối: ảo thuật, nhào lộn (acrobat), xem các vũ điệu với các vũ công xinh đẹp. Các trò biểu
diễn thật ngoạn mục, có khi thật hồi hộp như màn phóng dao làm đứng tim khán giả. Trò nhào lộn trên không,
đu giây, giữ cơ thể thăng bằng trên sợi giây bé nhỏ đã trình diễn hoàn hảo, khán giả nhiệt liệt vỗ tay tán
thưởng. Họ thay đổi các màn biểu diễn thật nhanh, hết tiết mục nọ đến tiết mục kia, không để khán giả chờ
đợi lâu hơn 5 phút..
Trưa hôm sau chúng tôi lên xe cáp trở về vùng đất bằng, rời khách sạn sang trọng và các cuộc vui chơi giải tri
ở núi cao để thăm viếng thành phố cổ Melaka.
3. Phố Cổ Melaka
Phố cổ Melaka cách Kuala Lumpur 150 cây số về phía Nam, lái xe
mất độ 2 tiếng. Trên đường đi hướng dẫn viên cho biết đại cương về
Melaka hay Malacca. Theo anh Malacca có đia thế quan trọng về
đường hàng hải, bị nước Bồ đào Nha chiếm đóng trước, kế đó Hòa
Lan, sau cùng là Anh cho đến lúc Mã Lai dành độc lập. Thế kỷ thứ
16 Bồ Đào Nha xâm lăng quân lính Tiểu Vương thua chạy. Năm 1511
tướng Bồ đào Nha Alfonso d’Abuquerque xây pháo đài rộng lớn như
làng nhỏ tập trung binh linh vào bên trong. Thành tồn tại hơn 100
năm. Khi người Hòa Lan chiếm đóng năm 1641 thành được tu bổ
thêm, xây cổng thành hình vòng cung (Port of Santiago). Đến lúc Anh
làm chủ vào thế kỷ 19, thành bị phá hủy chỉ còn lưu lại cổng thành.
Nơi này còn nhiều di tích của Tây phương như nhà thờ, viện bảo tàng. Trong lúc hướng dẫn viên giải thích
trên xe có lẽ êm tai nên một số du khách… ngủ, một số nói chuyện. Chỉ có ít nguời nghe nhưng khi xe ngừng
lai, không cần ai đánh thức, người nào cũng tỉnh như sáo.
Nơi này có sạp bán các loại trái cây như Việt Nam: ổi xá lị, trái bon bon, nhãn, măng cụt, chôm chôm, mãng
cầu, xoài. Trái bòn bon từng chum, trái tròn vo, thật ngọt. Chủ sạp cắt xoài cho ăn thử, ngọt lắm nên có chị
mua 1 chuc và chia mỗi người một trái. Xoài phải về khách sạn bởi đến giờ ăn mới có dao cắt xoài. Bòn bon,

chôm chôm thì dễ, có thể thanh toàn trên đường đi vì trên xe bus trước măt mỗi chỗ ngồi có túi nylon đưng
rác. Ăn xong chỉ cần bỏ vỏ vào túi rác, dùng giấy ướt lau tay sạch sẽ là xong .
Phố Cổ Trung Hoa :
Chúng tôi thăm phố cổ của người Trung hoa sau buối cơm trưa địa
phương. Hướng dẫn viên cho biết Malacca là thành phố cổ nhất Mã Lai.
Đường xá khu phố này nhỏ hep, chỉ có 2 chiều ngược xuôi. Vỉa hè lát
gạch nhưng lâu ngày không còn phẳng phiu nữa, giống vỉa hè các tỉnh
nhỏ, chợ quán Viêt Nam. Các tiệm buôn bán phần lớn chỉ có một tầng,
trần nhà thấp vì chánh quyền cấm sửa chửa khu phố theo lối mới, dáng
dấp bên ngoài phải giữ nguyên như cách đây mấy trăm năm. Các cửa
hiệu bán tạp hóa, quần áo, cà phê toàn bằng chữ Hoa.Tiệm cà phê
bán loại cà phê lạ, có loại tên “White coffee “tức cà phê màu trắng?
Trong đoàn nhiều người mua loại nay uống thử và biếu bạn bè. Tiệm
quần áo phần lớn loại bình dận thông dụng chỉ vài tiệm bán hàng tơ lụa nhập cảng, đẹp và giá phải chăng.
Cách vài tiệm lại có tiệm bán quạt tre, quạt giấy, kem đánh răng, dầu trị bá chứng trong ve nhỏ để bỏ túi, guốc,
dép v… v…
Chùa Thanh Vân (Cheng Hoon Teng):
Chùa Hoa Cheng Hoon Teng nằm trong khu vực này. Chùa xây từ thế kỷ thứ 17 (1645) còn tồn tại đến nay.
Trên biển, cột, bảng tên đâu đâu toàn chữ Hoa. Tuy chùa hơn 300 tuổi
nhưng bảo trì cẩn thận nên còn tốt . Mái ngói âm dương màu đỏ sáng
sủa, các chạm khắc tinh vi tỉ mỉ ở các cửa, cột, vách chùa còn nguyên
vẹn. Chúng tôi thắc mắc không biết chùa làm bằng loại gỗ gì mà bền
bỉ, tồn tại hơn 300 năm? Anh hướng dẫn cho biết chùa này xưa nhất
nước do người Hoa đem vật liệu từ Trung quốc đến xây. Có thuyết
cho là chùa do các quan lại hay người giàu có đờì nhà Minh đến Mã
Lai lập nghiệp xây cất. Họ là những người tị nạn khi nhà Mãn Thanh
cai trị Trung Hoa. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết nhưng người Hoa xây
chùa là việc có thật.
Chùa thờ Phật và cũng thờ các vị thần khác như Quan công, bà Thiên Hậu, Khổng tử v… v…Trong chùa khói
hương nghi ngút. Trong đoàn có bà Cụ người Hoa hơn 80 tuổi nhưng còn khỏe đi với 2 con gái. Cụ mua
hương thơm của bà cụ người Hoa bán nơi hiên chùa vào khấn lễ rât lâu, có thể cụ thắp hương cho nhiều vị
thần. Chúng tôi ra ngoài đi vòng quanh chùa, nơi nào cũng sạch sẽ. Bên hông chùa có nhà phụ tường gạch
mái ngói khang trang mới xây sau này, bán kinh sách, giải quẻ xăm cho khách... Khách viếng chùa đông do
nhiều nhóm du lịch khác nhau. Anh hướng dẫn là người địa phương. Khi vào chùa anh chắp tay kính cẩn lễ
trước bàn thờ. Lúc trở ra tôi thấy anh và một số ít đoàn viên bỏ tiền vào thùng Phước Sương để trùng tu va
hương hoa cho chùa.
Quảng Trường Hòa Lan (Dutch Square)
Chúng tôi đi bộ dài theo khu phố cổ người Hoa đến quảng trường Hòa
Lan nằm ở trung tâm Malacca. Nơi đây có nhà thờ cổ Christ Church
xây cách đây hơn 200 năm. Trước nhà thờ có bồn hoa và hồ phun
nước lớn lấy tên Nữ Hòang Victoria (Queen Victoria Fountain) tuy đã cũ
nhưng hãy còn hoạt động và tháp đồng hồ do nguời Hoa họ Tăng xây
tăng thành phố năm 1886. Gần nhà thờ có viện Bảo Tàng Lịch Sư trình
bày các vật dụng từ lúc người Bồ đào Nha đến Malacca và hiện nay.
Gần nhà thờ có cây cổ thụ. Một số du khách đứng dưới bóng mát cây
cổ thụ trốn nắng vì nắng chang chang hay ngối nghỉ chân trên bệ bồn
nước, một sô khác đi loanh quanh chụp ảnh… Nơi đây có những chiếc
xe lôi trang trí các bông hoa nhân tạo màu mè xanh đỏ. Họ chở khách

thăm phố cổ với thù lao hạ. Ai chụp hình xe lôi kỷ niệm thì cho họ 5 cắc hay 1 mỹ kim tùy ý. Người phu xe ở
đây trông khỏe mạnh, da họ sạm nắng.
Gần quảng trường có dãy phố buôn bán khang trang hàng vải tơ lụa,
tranh ảnh, quần áo... Một số vào trong tiệm mua hàng hóa vừa tránh
nóng nực ngoài đường, và chọn được vài món hàng vừa ý. Nhìn
chung tất cả công thự, nhà thờ, tiệm buôn ở quảng trường đều sơn
cùng một màu gạch cua…
Thành Famosa (Porta De Santiago) và Nhà Thờ St. Peter:
Di tích nhà thờ St Peter’s Church nằm trên đồi do người Bồ đào Nha
xây cất nay chỉ còn bức tường đá vôi và thánh giá trên cao chót. Muốn
đi thăm nhà thờ phải leo lên nhiều nấc thang sạch sẽ có tay vịnh tử tế.
Trên đồi có nhiều ngôi mộ cổ người Bồ đào Nha. Tượng ông thánh
Francis Savier đứng đặt trước nhà thờ. Theo truyền thuyết thánh
Francis Savier là nhà truyền giáo người Bồ đào Nha đi giảng đạo nhiều
nước trên thế giới trong đó Malacca, Mã Lai. Ông qua đời ở Trung quốc,
họ đưa xác ông quàn tạm ở Malacca chờ khi thuận tiện đem về Bồ đào
Nha. Sau 5 tháng xác ông vẫn nguyên vẹn nên họ tin ông đã thành
thánh nên xin giáo hội phong thánh cho ông...
Trên đồi còn có di tích cổng thành De Santiago và các khẩu súng đại
bác cổ đặt trên bục đá hay xi măng nằm rải rác trước cổng thành. Dấu
tich Thành Famosa chu vi rông lớn do người Bồ đào Nha xây cất vào
thế kỷ 16. Anh hướng dẫn còn cho biết vào thế kỷ thứ 15, ông Trịnh
Hòa đem 1000 binh sĩ người Hoa đến nơi này lập nghiệp.
Tới giờ xe bus đến đón chúng tôi về khách sạn Renaissance Melacca
Hotel rất đẹp, hiện đại, đèn treo to thật tráng lệ, sàn đá mài bóng
láng... Chúng tôi vừa ở thành phố cổ, nhà thờ, chùa, bồn nước mấy
trăm tuổi giờ đến nơi hoàn toàn trái ngược, khách sạn tân tiến trần
cao tráng lệ, phòng tiếp tân sáng sủa rộng rãi, hồ nước, ao cá cây kiểng tươi mát .
Biệt Thự Tiểu Vương:
Sáng hôm sau chúng tôi trả phòng sớm trở lại Malacca xem biệt thự
Tiểu Vương (Sultan) xây vào thế kỷ 15, không dùng đinh, chỉ ghép các
mộng gỗ với nhau. Theo truyền thuyết ngày xưa có công chúa Trung
hoa gả cho Tiểu vương. Công chúa đem theo 500 người hầu. Những
người này sinh sống cư ngụ trong khu vực người Hoa, không trở về
Trung quốc. Gần dinh Tiểu Vương có nhà thờ cổ nhưng còn chắc.
Bên hông sân nhà thờ một số người đang tập taichi. Chúng tôi thấy
nhà bưu điện, viện bảo tàng, trường học sáng sủa như các nơi khác.
Thương xá rộng rãi mơi khánh thành năm vừa qua. Có cao ốc đẹp,
Trung tâm y tế (Medical Mellacca Centre), tiệm Mc Donald mở cửa 24
tiếng, nha ga xe lửa… Chúng tôi cũng đi ngang nghĩa trang người
Trung Hoa lớn nhất Malacca. Có những ngôi mộ to lớn tráng lệ, cách
kiến trúc đặc biệt như một biệt thự nhỏ. Đền thờ ông Trịnh Hòa cũng nằm trên đường chúng tôi đi Singapore.
Hướng dẫn viên đưa chúng tôi đến biên giới Singapore cho hành lý xuống xe và chuyển đến tận cổng. Chúng
tôi từ giả người hướng dẫn cũng như thành phố Kuala Lumpur để đến Singapore, quốc gia có những tập tục
văn hóa, luật lệ có phần chặt chẽ hơn các nước Á Châu khác..
Ngọc Hạnh

