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Bài 1: đi thăm Bangkok
Chuyến máy bay Air China 1 giờ 50 chiều đưa chúng tôi từ San Francisco tới Bắc Kinh sau 12 giờ bay. Thời
gian chuyển sang máy bay khác cũng của Air China ở phi trường Bắc Kinh để đi Bangkok là 1 giờ 45 phút, chỉ
vừa đủ để trải qua một trạm kiểm soát nhập cư và một lần kiểm soát an ninh phi trường và đi cuống cuồng
một khoảng cách gần hai cây số từ cổng này tới cổng kia. Rồi thì cũng kịp, lên được chuyến máy bay thứ hai
thì mới yên tâm ngồi lim dim ngủ gà ngủ gật gần 4 tiếng đồng hồ chờ tới nơi cần đến là Thái Lan.
Chúng tôi đã quyết định ghi tên đóng tiền cho chuyến đi chơi 18 ngày do hãng du lịch Gate 1 tổ chức cách đó
hai tháng trước. Hãng Gate 1, chúng tôi đã đi một lần trong chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ cách đây cũng đã khá lâu,
lần đi đó chỉ có một nhóm hơn hai chục người Việt với nhau nên ấm cúng và thoải mái gần như đi với gia
đình, bà con quen biết. Lần này chúng tôi hỏi Gate 1 xem trong chuyến đi có bao nhiêu người và có ai là Việt
Nam hay không thì được trả lời là bí mật, không thể tiết lộ được. Do đó chúng tôi cũng hơi hoang mang,
nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, tiền đóng rồi đâu lấy lại được, đành phải nhắm mắt đưa chân đi…
Chúng tôi đến phi trường Bangkok, một phi trường khổng lồ và rất đẹp, hoạt động tấp nập nhất nhì Đông Nam
Á, lúc 11:45 đêm giờ địa phương. Như vậy nếu cộng thêm ba giờ từ nhà ra đi, ngồi chờ ở phi trường San
Francisco thì tổng cộng chuyến đi này kéo dài 21 tiếng đồng hồ. Sau khi qua cổng xét nhập cư và lấy hành lý
ra khỏi phi trường, mất thêm 1 tiếng đồng hồ, đi ra bên ngoài lại phải chờ thêm 20 phút mới thấy người của
Gate 1 đón chúng tôi đưa chúng tôi ra xe để về hotel. Từ phi trường về trung tâm Bangkok mất từ ½ tiếng tới
45 phút, nhưng khi ấy là ban đêm, đường vắng nên xe chạy nhanh, chúng tôi về đến khách sạn cũng đã gần 2
giờ sáng. Khách sạn Century Park Hotel khang trang và khá đẹp và sạch sẽ. Chúng tôi lấy phòng để ngủ ba
đêm, hai ngày.

Chúng tôi được hẹn là mọi người trong đoàn du lịch sẽ gặp người tour director sáng hôm sau lúc 9 giờ sáng
tại lobby của khách sạn. Sau khi ăn sáng xong chúng tôi tới nơi hẹn thì đã đông đủ 33 người trong nhóm tụ
tập lại nơi có chiếc bàn riêng của tổ chức du lịch Gate 1. Tại nơi đây người tour director, một người đàn bà
Thái đen đủi mập mạp và lùn, mang tên là Ellen đang ngồi tiếp chuyện mọi người trong nhóm. Bên cạnh đó là
chiếc bàn của một hãng du lịch địa phương khác. Ngay nơi bà Ellen ngồi, trên một cái cáng có một tấm bảng

ghi tất cả những thông tin cần thiết cho chuyến du hành này. Tôi nhìn quanh thì thấy đa số tham dự viên là
người Mỹ trắng chỉ có chừng mươi người là người Á Đông. Tôi để ý nhìn tên mọi người thì đoán chừng có
một cặp là người Việt nhưng chưa biết là ai, tuy nhiên cũng thấy vui vui và yên bụng hơn.
Mỗi người được phát một tờ ghi chương trình đi du ngoạn từng ngày trong 10 ngày ở Thái Lan do bà Ellen
phụ trách, phần còn lại khi đi Lào và Căm bốt thì sẽ do người dẫn đường ở mỗi địa phương chịu trách nhiệm.
Tuy nhiên bà Ellen sẽ cũng vẫn ở với đòan du lịch, bà sẽ đi theo đoàn tới cả Lào lẫn Căm bốt. Đồng thời mỗi
người được phát một máy nghe đeo trên tai để theo rõi lời hướng dẫn của bà Ellen.
Chương trinh đi chơi của ngày thứ ba trong cuộc hành trình (hai ngày đầu dành cho chuyến đi máy bay tới
Bangkok) là đi thăm thành phố. 9 giờ 30 mọi người leo lên một chiếc xe đò 40 chỗ tương đối tốt, có máy lạnh
(vì khi hậu bên Thái lan vào tháng Hai đã nóng khoảng 28-30 độ C, giữa trưa có thể nóng hơn nữa), xe do hai
anh người Thái điều hành, một anh tài xế và một anh lơ xe. Trên xe đò có chỉ định chỗ ngồi của mỗi người
từng ngày, mọi người đuợc luân chuyển chỗ ngồi để cho công bằng, ai cũng được ngồi phiá trước, phiã giữa
xe hay phiá sau, quay theo vòng luân chuyển. Vì Hotel ở ngay trong trung tâm thành phố nên xe chỉ chạy
chừng mươi phút là tới những khu vực buôn bán khá xầm uất, qua các khu chợ, quanh vùng chinatown, vùng
chợ của người Ấn Độ (Indian Market) chuyên bán vải vóc (làm cho tôi nhớ lại những tiệm bán vải của người
Ấn quanh chợ Saigon khi xưa) vùng chợ hoa, v… v…

Tôi đã tới Bangkok hai lần, một lần đầu tiên khi tôi đi vượt biên, được một người bạn của bà cô tôi là một giáo
sư trường Luật ở Bangkok đến trại tị nạn đón tôi đưa về nhà bà chơi, khi ấy tôi thấy Bangkok như là một nơi
thần tiên với những căn nhà trọc trời, những đường xa lộ thênh thang đưa vào thành phố, những xe hơi bóng
nhoáng chạy đầy đường. Năm đó 1982, tôi đang từ một thiên đường đỏ đói rét, đần độn vì những năm chỉ biết
lao động chân tay, bước vào thế giới văn minh, no đủ, sung sướng, được ăn được mặc, được nói, và nhất là
được mở mắt nhìn đời và được cười. Sau đó chừng mười năm, tôi đã lại đi Bangkok để tìm người đã giúp đỡ
tôi khi trước hầu tỏ lòng cám ơn và để cho bà ấy thấy tôi đã nên người nơi đất lạ xứ người – nhưng tìm bà
không ra. Tôi đã đi xem mấy ngôi chùa lớn xứ Phật, nhưng với thời gian tôi đã quên hết, này chẳng còn nhớ
gì về Bangkok hết.
Lần này tôi đi xem cảnh xứ Thái vì tôi nghĩ những cảnh ấy sẽ tương tự như những cảnh ở quê tôi. Mà quá là
thế, cảnh vật ở Thái Lan nói chung, Bangkok nói riêng, giống cảnh vật ở xứ tôi và ở Saigon ngày trước
(Saigon bây giờ tôi chỉ được xem hình, không có cảm giác bao nhiêu, có đi chân trên đất xứ nào mình mới
nhận thức được rõ và thật sự có cảm giác.) Ngồi trên xe đò nhìn xung quanh, tôi thấy Bangkok chưa tiến bộ,
văn minh như những nước tây phương, đường xa tuy rộng nhưng còn nhiều xe gắn máy, xe tuk tuk, một loại
xe lôi máy đuợc kể như là taxi bình dân, chạy đầy đường, chạy vèo vèo, len lỏi, trên những con đường đông
đúc người đi lại. Đội xe gắn máy tuy không khiếp khủng như ở Saigon Hà Nội nhưng nó vẫn nói lên hình ảnh
của một nước chưa hẳn tiến bộ, người dân nghèo còn sống bằng xe ba gác gắn máy, xe lôi máy, hay những
xe vận tải cổ lỗ xĩ… còn dùng đòn gánh, xe đẩy đề bán hàng rong… Đường phố ở vùng Chinatown in hết
đường phố ở Chợ Lớn, nhà cửa đen đủi, không sơn phết lại, cửa hàng thì chật chội, buôn bán tấp nập, phần
lớn là những tạp hóa, những dao kéo kìm búa, những hàng vải, kính, giầy dép, đồ da, bầy ra đầy một cửa
hàng… Đường xá thì dơ bẩn, chỗ nào cũng có hàng ăn, những xe bán trái cây gọt sẵn, ướp lạnh không khác
gì ở Saigon khi xưa. Dừa xiêm bán khắp nơi khoảng 1 dollar một trái, ai mua thì chặt cắm ống hút vào cho mà
uống. Trời nóng tôi cũng muốn uống nước dừa nhưng nghe nói trái dừa từ trên cây chắt xuống họ ngâm vào
nước pha chất hóa học để không hư thối, nên cũng không dám uống nhiều. Xoài và sầu riêng có bán lác đác

và không nhiều vì chưa phải mùa. Tôi mua ăn thử thì lạt phèo không ngon gì cả. Nghe nói Sầu riêng Thái
không ngon, muốn ngon phải đi Mã lai. Không biết đúng hay sai.

Nhìn lên trời tôi thấy giây điện chằng chịt trên không trung, thấy phát ghê, làm cho tôi nhớ hình ảnh Hà Nội.
Đặc biệt ở Thái Lan xe hơi (rất nhiều nhưng ít xe sang đẹp) chạy bên trái nên ở một số đường lớn tôi thấy lạ là
đường không được chia ra đều thành hai bên bằng nhau mà một bên thì to gấp đôi bên kia, tôi không hiểu tại
sao.
Ngày xưa dân sinh sống tại Bangkok di chuyển bằng thuyền bè trên những con kênh đào. Bangkok có nguyên
một hệ thống chằng chịt những kênh đào nên đã được gọi là “Thành phố Venice ở phương Đông”. Chợ Nổi
(Floating Market) là nơi nhiều món thực phẩm và hàng hóa được bán từ những ghe thuyền mỗi ngày đếu có
chợ trên những con kênh gần Wat Sai. Ngày xưa có nhiều chợ nổi với vô số những người đi bán hàng tới
từng nhà mời dân Bangkok mua những nhu yếu phẩm cần thiết, nay hình như chỉ còn một ở cách xa
Bangkok, chợ này nhằm thu hút du khách chứ không bán cho dân địa phương.
Khi xe hơi ra đời thì việc di chuyển của người dân đã thay đổi: số xe nhất là xe ba bánh (xe lôi máy được gọi
là tuk-tuk và cũng được gọi là taxi, taxi xe hơi, xe buýt, xe tư nhân… gia tăng, đường phố không đủ cho việc di
chuyển nhuần nhuyễn nên người ta đào thêm những con kênh, tiếp tục dùng thuyền bè làm lối giao thông cho
công chúng nhưng vẫn không giải quyết được nạn kẹt xe. Trong thập niên 1970, hệ thống xe buýt chuyên chở
công cộng đước phát triển và năm 1999 Bangkok mở thêm hệ thống đường rầy trên không (skytrain)
Tìm hiểu thêm về Bangkok: Bangkok, còn có tên Thái là Khrung Thep, thủ đô của vương quốc Thái Lan, là
thành phố Thái duy nhất mang tầm mức quốc tế, những thành phố khác trong nước chỉ là những tỉnh nhỏ hay
những thôn làng. Bangkok đồng thời cũng là một hải cảng lớn. Con sông chảy qua Bangkok mang tên Chao
Phra chỉ cách cửa biển có 25 miles, con sông này chia Bangkok ra làm hai khu vực: bên ngánh Đông là Krung
Tep còn ngánh Tây là Thon Buri với nhiều cây cầu nối liền hai vùng của thủ đô với nhau. Bangkok là một
thành phố đông đúc (hơn 6 triêu dân cư) với nhiều đền (chùa chiền), nhà máy, cửa tiệm và nhà cửa dính vào
nhau dọc theo những con đường hay những con kênh đào. Bangkok thu hút nhiều du khách háo hức tìm hiểu
về văn hóa Thái và thèm của lạ (khoái cuộc sống về đêm và gái đẹp).
Chữ Bangkok có nghĩa là thôn làng có nhiều cây mận dại (village of wild plums) con chữ Thái Krung Thep có
nghiã là Thành phố của những ông Phật (city of Gods), thành phố của những thiên thần (City of Angels) nơi

đây nỗi tiếng nhất là bức tượng Phật bằng ngọc quí (Emerald Buddha) được trưng bầy tại Grand Palace.
(Được biết bức tượng này do Vua Thái khi xưa đi chinh chiến bên Lào đã cướp mang về Thái)
Khi hậu Bangkok tương tự như Saigon, mùa mát khoảng 25oC mùa nóng khoảng 30oC, mùa mưa từ giữa
tháng 5 tới hết tháng 8 với những cơn mưa như thác đổ thường vào trưa chiều.
Khu vực có nhiều cơ quan chính phủ bao gồm vùng quanh Dinh Lớn (Grand Palace), một vùng kiến trúc rộng
lớn xây cất kiên cố từ cuối thế kỷ thứ 19, thêm nhiều toà nhà, dinh thự nhà nước trưng dụng, sau đó cơ quan
hành chánh của chính phủ còn chiếm những tòa nhà cổ xưa và những dinh thư doc theo con đường
Ratchadamnoen Road. Những doanh trại rộng lớn của quân đội thì nằm ở vùng phía phía Bắc của Tòa Nhà
Quốc Hội. Vào thế kỷ thứ 18, khi Bangkok trở thành thủ đô, thành trì được chuyển sang khu vực phiá Đông
con sông Chao Phraya, những thương gia trung hoa làm ăn buôn bán trước kia đống đô tại nơi đây bị đẩy đi
xa về phía Nam (khu vực Sam Peng), ban đầu họ xây những căn nhà một từng lụp xụp để sinh sống sau này
phát đạt, họ mới xây những căn nhà lầu ba bốn từng. Khu vực Sam Peng bây giờ buôn bán xầm uất, nhiều
cao ốc đã mọc lên, hàng loạt những cửa tiệm mọc lên trải dài hàng bao cây số hai bên đường. Vùng quanh bờ
sông phía Nam của Sam Peng có những kho chứa hàng rộng lớn, trong khi những nhà máy thì tụ lại quanh
khu vực Sam Rong nơi phiá Nam của bến cảng. Các cơ quan tài chính tập trung dọc theo con đường Silom.
Cuộc sống ban đêm phồn thịnh dọc theo con đường Pat Pong.
Trước 1960 đa số dân nghèo sinh sống quanh khu vực Khlong Toei gần bến cảng, nhà nước cho xây nhiều
khu nhà tập thể tại hai khu vực Din Daeng and Hua Mak nhưng vẫn chưa đủ cho số người có lợi tức thấp.
Trong những thập niên 1969 và 1970 hơn 100 ngàn đơn vị gia cư được xây cất thêm đồng thời nha nước
cũng cho chỉnh trang lại nhiều khu vực trong thành phố. Những biệt thự sang trọng dành cho những người
ngoại quốc giầu có nằm trong nhũng vùng riêng biệt như vùng Bang Kapi, những biệt thự này có cả những
phòng riêng cho gia nhân. Ngày nay Bangkok có nhiều cao ốc tân tiến giống như mọi thành phố lớn trên thế
giới.
Ngoài số người Thái sinh sống từ lâu đời tại Bangkok, còn có vô số người dân từ khắp mọi nơi trong nước
kéo về kiếm sống tại thu đô (1/4 dân số của thành phố thuộc loại này) Những dân tộc ngoại quốc sinh sống ở
Thái cũng nhiều, nhiều nhất là người Tầu (tập trung tại khu vực Sam Peng) và người Ấn (tập trung tại vùng
xung quanh những đền trong vùng Wang Burapha và khu vực phiá Tây của thủ đô.
Vế kinh tế, những hãng xưởng nhỏ nằm rải rác khắp thành phố, những xưởng to lớn thì nằm tại khu vực bến
cảng. Kinh tế Bangkok bao gồm những ngành sản xuất thực phẩm đóng hộp, dệt vải, và công nghệ lắp ráp
sản phẩm điện tử. Mặc dù những nhà máy đã được chuyển đi những vùng xa xôi, tới những công viên kỹ
nghệ (industrial park) nhưng Bangkok vẫn còn là nơi sản xuất ra 1/3 tổng sản lượng của nước Thái. Ngoài ra
ngành du lịch được phát triển mạnh mẽ và mang lại nguồn lợi tức cho nhiều người dân Bangkok.
Từ thủ đô Bangkok, người ta có thể dùng xe lửa để đi về hướng Bắc, ngang qua Chiang Mai, tới Ubon
Ratchathani nơi biên giới Lào và tới biên giới Mã Lai; đi hướng Đông tới biên giới Căm bốt. Theo lời giới thiệu
của Ellen, người tour director, thì chỉ vài năm nữa du khách có thể đi Chiang Mai bằng Bullet Train (xe lửa có
tốc độ của viên đạn) và từ Bangkok tới Chiang Mai sẽ chỉ mất 1 tiếng đồng hồ, tức là bằng đi máy bay - trong
khi lái xe thì phải mất 4 tiếng.
Trở lại với vụ đi chơi một vòng thành phố: Xe buýt đưa chúng tôi đến ngôi đền lớn và xưa nhất Bangkok là
đền Wat Pho, chữ tắt của Wat Phodharam – tên một ngôi đền nhà quê thời xưa, sau này được các vua Thái
cho xây cất lại và mở rộng lớn, nổi tiếng nhờ có bức tượng phật nằm, dài 150 ft cao 40 ft. Tên chính thức của
ngôi đền này là Wat Phra Chetuphon Vimolmangklararm, nó được coi là ngôi đền của nhà vua có từ thời vua
Phra Petracha trị vì vào những năm 1688-1703.
Cả đoàn nghe bà Ellen nói về ngôi đền này khoảng 15 phút rồi sau đó chúng tôi được 45 phút tự do đi lòng
vòng xem và chụp hình. Cảnh chùa Thái mới xem thấy cũng chóa con mắt vì mái chùa cong cong rất đẹp, cái
gì cũng to lớn, các tượng phật hằng hà sa số phần lớn sơn son thép vàng nhưng cũng tượng đen. Tôi không
biết những tượng Phật này là bằng đá hay bằng thạch cao, nhưng chắc không phải bằng đồng hay vàng thật.
(Có thể vài tượng Phật bằng vàng thật?). Chúng tôi đã được dặn dò là phải bận quần dài áo tay dài để có thể

vào xem bên trong các đền. Nếu không ăn bận đàng hoàng thì không được vào vì trước cửa đền đều có
người canh gác. Người đi xem cũng khá đông, chỗ nào cũng người là người. Có lời dặn trước là phải đề
phòng móc túi, nhưng xem ra trong mùa này cũng không thật đông du khách, không đến nỗi chen chúc nhau
nên không đến nỗi nào. Trời nóng vã mồ hôi, chỉ đi một lúc là mỏi chân và thấm mệt mà đi tìm một chỗ để nghỉ
chân thì không ra.
Tìm Hiểu Thêm về Watpho:
Wat Pho (ngôi đền có bức tượng Phật nằm - Temple of the Reclining Buddha), là ngôi đền lớn và xưa nhất
Bangkok. Wat Pho là chữ tắt của Wat Phodharam – tên một ngôi đền nhà quê thời xưa, sau này được các
vua Thái cho xây cất lại và mở rộng lớn, nổi tiếng nhờ có bức tượng phật nằm, dài 150 ft cao 40 ft dát vàng lá
toàn thân. Tên chính thức của ngôi đền này là Wat Phra Chetuphon Vimolmangklararm, nó được coi là ngôi
đền của nhà vua có từ thời vua Phra Petracha trị vì vào những năm 1688-1703.
Ngôi đền này đứng đầu một danh sách sáu đền được xếp vào hạng cao nhất trong số những đền hạng nhất
của nhà vua. Đền Wat Pho được Vua Rama I cho xây lại nơi trước đó đả có một ngôi đền cổ xưa, và Wat Pho
đã là ngôi đền chính của vị vua này và khi ông chết tro của ông đẵ được lưu giữ ở đây. Sau này vua Rama III
đã cho mở rộng và tân trang lại ngôi đền gần như hoàn toàn.
Đền Wat Pho chưa bộ tượng phật lớn nhất ở Thái Lan kể cả bức tượng Phật năm nói trên đây. Wat Pho còn
được coi là một trung tâm giáo dục ở Thái Lan và những hình trạm trổ trên đá hoa cũng như những câu viết

trên đá nhằn mục đích giáo dục công chúng đã được UNESCO công nhận trong chương trình Ghi Nhớ
(Memory Programme) của tổ chức này. Wat Pho là nơi có trường Y khoa dân tộc Thái, một nơi phát sinh ra
khoa đấm bóp Thái, ngày nay vẫn còn được dậy và thực tập tại nơi đây. Tại Wat Pho bạn có thể tham dự một
màn đấm bóp Thái thứ thiệt.
Wat Pho nằm ngay phía sau ngôi đền có tượng Phật bằng ngọc xanh (Temple of the Emerald Buddha). đền
sau này nằm ngay bên Dinh Lớn (Grand Palace). Kể từ tháng Chạp năm 2013, vào đền Wat Pro phải mua vé
mất 100 baht (tương đương với 3 dollars 30 cents) và du khách có thể thăm viếng từ 8 giờ sáng tới 5 giơ
chiều.
Vào xem bức tượng Phật nằm phải bỏ giầy ở bên ngoại cửa và phải ăn mặc kín đáo, không được hở vai và
hở đùi. Khi vào cửa bạn có thể mua một bát đồng tiền xu để khi vào đến bên trong bỏ vào 108 liễn bằng đồng
đặt dọc bức tường và nghe tiếng leng keng rất vui tai đồng thời cầu xin sự may mắn hay những gì bạn mong
muốn. Tiền này nhằm giúp các nhà sư bảo trì ngôi đền.
Tới thăm Wat Pho du khách được khuyên nên vào xem cho đủ bốn nhà thờ chứa 394 ông Phật và ngắm nhìn
những bức hoạ vẻ trên tường, và nếu muốn tìm hiểu ý nghĩa của những tranh vẻ thì cần phải có trong tay
cuốn sách chỉ dẫn. Sau hết ngoài sân của Wat Pho bạn thấy có những bức tượng các anh chàng ba tầu có vẻ
khôi hài, đó là những tượng xưa kia được dùng trên tàu bè để giữ thăng bằng. Wat Pho có tất cả 91 tháp có
tên là chedis (hay stupas) được trang trí bằng những mãnh xành đủ màu sắc.
Điạ chỉ của Wat Pho là: Maharat Road, gần con sông (cách Grand Palace khoảng ½ mile), tại khu phố Cổ
(Rattanakosin)
…………………..
Ở đền ra, xe buýt đưa chúng tôi một vòng trung tâm thành phố, đường xá rộng hơn và ít xe cũng như bộ
hành. Xe chạy qua đường Royal Avenue nơi có dinh thự nhà vua và những cơ sở của nhà nước, sau đó lúc 1
giờ trưa đưa chúng tôi trở về khách sạn. Chúng tôi được nghỉ ngơi cho tới 5 giờ chiều thì xuống quán rượu
của khách sạn để hôi họp nghe Ellen trình bầy thêm những chi tiết về chuyến du ngoạn 18 ngày (nói là 18
ngày nhưng kỳ thật chỉ có 15 ngày - mánh khóe ăn gian của những hãng du lịch) và nghe bà tâm tình về cuộc
đời đi làm hướng dẫn viên du lịch của mình…
6 giờ 30 tối, cả đoàn tụ họp nơi phòng ăn của khách sạn, đây là bữa ăn tối đầu tiên được Gate 1 bao, đi tour
với hãng du lịch này có đêm được cho ăn, đêm không - bữa ăn trưa cũng vậy, có ngày có, ngày không những ngày không thì phải ăn tự túc. Những cuộc du ngoạn (tour) cũng vậy, những ngày không có tour ấn
định trước, ai muốn đi tour thêm thì phải đóng tiền riêng cho bà Ellen. Ngày mai sẽ có tour riêng, chúng tôi
không đi với bà Ellen, chúng tôi quyết định sẽ thuê taxi đi xem phiên chợ nổi ở cách Bangkok hơn một giờ lái
xe.
Hướng Dương txđ tường trình
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