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Bài 2: đi thăm chợ nổi gần Bangkok
Ngày hôm sau là ngày không có tour chính thức, mọi người được thả rông tự do, ai muốn đi chơi dâu thì tự đi,
hoặc nếu không biết tự đi thì có thể mua vé đi tour thêm do bà Ellen tổ chức đưa đi thăm đền có tượng Phật
bằng ngọc xanh (Emerald Buddha Temple) và Dinh lớn (Grand Palace). Chúng tôi và một cặp vợ chồng người
Việt mới được quen biết hôm trước khi đi thăm Wat Pho, quyết định đi xem cái chợ nổi được nghe nói là một
thắng cảnh khá nổi danh của Bangkok bằng taxi. Nghe nói chợ nổi cách khá xa Bangkok từ trung tâm thành
phố tới đó phải mất 1 tiếng rưỡi cho tới 2 tiếng, do đó phải thuê taxi đi một ngày. Chiếc taxi này chúng tôi đã
thuê từ chiều hôm trước, đi một một ngày tốn 2500 bahts (1 dollar=31 bahts) và đã hẹn đến hotel đón chúng
tôi vào lúc 8 giờ sáng.
Quanh Bangkok có nhiều chợ nổi nhưng cái nổi tiếng nhất là chợ nổi ở Damnoen Saduak, cách xa Bangkok
khoảng 110 cây số về hướng Tây. Sinh hoạt nơi đấy làm sống lại những chợ nổi thời xưa ở Bangkok, khi dân
thái sinh sống bằng cách buôn bán trên những con kênh, họ manh hàng hóa trên những chiếc thuyền đến
từng nhà dân mời mọc. Chợ nổi là một hình ảnh về tục lệ văn hóa cổ xưa của Bangkok, ngày nay không còn
nữa. Du khách tới Bangkok muốn sống cảnh sinh hoạt xưa này của dân Thái phải đi xa, tới những chợ nổi
thiết lập để câu du khách.
Đúng 8 giờ, sau khi ăn điểm tâm ở khách sạn - bữa ăn sáng không tốn tiền ở những khách sạn bên Thái Lan
rất là thịnh soạn, đủ thứ món vừa Á Châu lẫn Tây Phương, ăn sáng no nê xong là khỏi cần ăn trưa - bốn đứa
chúng tôi ra xe taxi đã chờ đón chúng tôi sẵn ngoài cửa. Chiếc Honda Accord mới chạy phom phom trên xa lộ,
một tiếng rưởi sau tới một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Ratchaburi, đi thêm chừng hai mươi phút thì tới một bãi đậu
cho xe hơi, Chúng tôi xuống xe đi vào một khu vực có mái che, bên trong có những thiếu nữ Thái đứng đón
khách, mời mua vé để đi xem chợ nổi. Mùa này không có nhiều du khách cho lắm, nên chúng tôi không thấy
những đám đông người chờ mua vé. Lác đác có ít nhóm người đến trước đã tiến về phía sau là bờ kênh nơi
có những chiếc thuyền máy đậu chờ khách. Cứ một chiếc có đủ khách là ra đi, chiếc khác nhào tới, tiếng máy
nổ inh ỏi, nhìn giòng nước lềnh bềnh những con thuyến, chiếc to chiếc nhỏ, chao qua chao lại, thấy cảnh nhộn
nhịp thật vui mắt.

Chợ nổi Damnoen Saduak (Damnoen Saduak Floating Market) có từ 1866 khi vua Rama IV cho đào con kênh
dài 32 cây số để nối liền hai con sông Mae Klong và Tacheen, mục đích là để cho đất hai bên bờ con kênh
được bồi phù sa giúp cho những cây ăn quả như xoài, nhãn, bưởi, chuối và dừa tươi tốt và xai trái. Ngày nay
những vườn cây hai bên bờ con kênh vẫn còn, ngồi trên chiếc thuyền du khách được thấy cảnh sống ở nông
thôn, những dẫy nhà sàn bằng cây, những khu vườn um tùm những cây xanh tươi, vịt ngỗng chạy nhông, sinh
hoạt thường ngày của người dân quê.

Vì không biết giá vé, chúng tôi đã bị bịp, múa mỗi vé 1500 bahts mà không trả giá – giá bình thường từ 500 tới
1000 bahts mà thôi. Sau đó chúng tôi đi tới bến tầu, leo lên chiếc ghe vừa trờ tới. Ghe chòng chành vì những
ngọn sóng gây ra bởi những chiếc ghe khác đang chạt rút giữa lòng con nước, leo lên được cũng là cả một
vấn đề. Chiếc ghe chỉ đón có bống người trong bọn tôi, vừa ngồi xuống là nó rồ máy chạy phóng đi một quãng
rồi quay đầu trở lại rồi, nước bắn tung tóe lên người. Vẫn với tốc độ nhanh, nó chạy cả nửa tiếng đồng hồ trên
con kênh, hai bên là nhà cửa của dân xây cất trên những cột xi măng cao cả hai thước trên mặt nước. Nhiều
nơi là những khu vườn trồng cây ăn trái, nhìn cảnh này sao giống Miền Tây nước ta quá đỗi, làm cho tôi ngây
ngất ngắm, lòng lâng lâng niềm nhớ quê nhà mà tôi đã xa cách 36 năm trường!

Chẳng bao lâu sau thì bắt đầu thấy hai bên bờ kênh là những cửa hàng bán đủ thứ hàng, đồ tạp hóa, đồ kỷ
niệm, quần áo, vải vóc, tranh ảnh, tượng Phật và đủ loại tượng gỗ nhất là tượng voi, quạt tay, ví sách tay, đủ
thứ hàng tạp nhạp không sao nhớ hết. Dưới lòng kênh thì có cả trăm thuyền của những người đi bán hàng

rong: người thì bán đủ thứ trái cây, xoài, ổi, chuối, mận, măng cụt, nhãn, mít, thăng long, v...v... người khác thì
bán thức ăn, xôi xoài - thứ xôi đặc biệt của Thái Lan - bánh gói trong lá đủ loại, nước uống, bia và nước ngọt,
cả nước dừa tươi còn nguyên trong trái, đủ thứ thực phẩm tươi, các thứ rau, bí, khoai, sắn... Đặc biệt là có
hàng bán kem dừa - kem múc vào trái dừa tươi. Đi một hồi thì những ghe chở du khách phải tắt máy và dùng
mái chèo, tiến chầm chậm. Có chỗ các ghe thuyền tụ lại đông quá nên kẹt cứng, ghe này sát ghe kia, cọ vào
nhau, đụng nhau chan chát. Nhưng rồi cũng gỡ được đám rối, ghe lại từ từ di chuyển tiếp.

Chuyến đi xem chợ nổi dài một tiếng rưỡi đồng hồ cũng vui vui, người lái đò hỏi chúng tôi có muốn đi thăm
ngôi đền và xưởng làm đường từ mía hay không, chúng thấy xem vậy là đủ nên bảo anh ta thôi đưa chúng tôi
trở về bến đò. Thuyền được cho chạy máy trở lại nên lao đi vun vút trên giòng nước đục ngầu. Chúng đi
ngược con đường đi tới lúc trước và trở về bên yên bình.
Ra đến ngoài bãi đậu thấy mới hơn 12 giờ trưa chúng hỏi anh tài xế có chợ nổi nào khác thì đưa chúng tôi tới
xem, anh ta bèn đưa đến một chợ nổi khác gần Damnoen Saduak, đi chừng 20 phút thì tới. Anh tài xế queo
vào đậu tại một bến xe ngay cạnh con lộ, nơi đây trông như một thị trấn nhỏ, chỉ tay sang phiá bên kia đường
nói chúng tôi hãy qua bên đó thì thấy cái chợ. Chúng tôi bèn qua đường bước qua một cái sân rộng, leo lên
những bực thềm cao, xem ra thì quả nhiên có một khu rộng với những sạp bán đồ đủ loại, đủ loại hàng hoá từ
vài vóc, quần áo, hàng xén, đường miếng, gia vị đủ loại - nhưng không có bán rau thịt cá.

Đi xâu hơn vào bên trong chúng tôi thấy một con kênh, dưới nước là những ghe bán hàng tương tự như tại
Damnoen Saduak, nhưng ở một tầm mức nhỏ hơn. Hai bên bờ con kênh, một giẫy dài một bên là những cửa
hàng ăn uống, có bầy bàn ghế và những sạp bán trái cây nho nhỏ, bên kia là những cửa tiệm đủ loại. Du
khách đi lòng vòng trên bến xem những hàng hóa bán dưới những ghe thuyền và ngắm thắng cảnh. Nếu
muốn thuê ghe để di dạo thì cũng có chỗ thuê, chỉ có 300 bahts một vé thôi.
Sau khi chúng tôi đi lòng vòng khoảng một tiếng đồng hồ xem chơi và mua xắm chút đỉnh, chúng tôi trở ra xe
về lại Bangkok. Khi ở đó chúng tôi không tìm hiểu xem tên chơ nổi nho nhỏ này là gì, bây viết bài tường thuật
này tôi mới cố tra cứu thì thấy hai chợ trông những hình chụp na ná giống những gì chúng tôi đã thấy, đó là
Tha Kha Floating Market và Amphawa Floating Market.
2. Đi Xem Chùa ở Chinatown
Về tới Bangkok mới 3 giờ trưa nên chúng tôi bảo người tài xế đến đền wat Traimit là ngôi đền có bức tượng
Phật bằng vàng ròng cả ngàn ký – duy nhất ở Thái Lan, không biết trên thế giới có đền chùa nào có hay
không.
Wat Traimit, Temple of the Golden Buddha, là một ngôi đền nhỏ bé thôi nhưng tuyệt đẹp, mầu trắng có sơn
son thếp vàng có nhiều thềm - ở trên trời, phải leo cả mấy chục bức thang mới lên tới nơi - nằm ở đầu con
đường Yaowarat ở ngay ngoại biên Chinatown của Bangkok, gần trạm xe lửa Hualampong. Đền Wat Traimit
thu hút du khách không phải chỉ vì lôi kiến trúc lạ mắt mà còn chính là vì nó chứa một tượng Phật ngồi to lớn
bằng vàng – cao 5 mét nặng 5 tấn rưỡi vàng ròng. Bức tượng này xưa kia được bao một lớp thạch cao bên
ngoài để che giấu nên không ai biết bên trong là vàng, cho đến khi chẳng may tượng ngã đổ - vào năm 1955 lớp thạch cao bên ngoài nứt vở tung lộ ra bức tượng vàng bên trong. Bức tương vàng bên ngoài có bao phủ
lớp thạch cao tại đền Wat Traimit được đúc vào thế kỷ thứ 13 hay 14 gì đó. Thời đó những thợ thủ công
thường giấu lớp vàng bên trong các tượng Phật để tránh con mắt dòm ngó của bọn bất lương.

Đền Wat Traimit mở cửa từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. vé vào cửa là 10 bahts.
Ở Wat Traimit ra, chúng tôi băng qua đường bên kia để tiện thể vào xem một chùa Tầu nhưng chùa này chỉ là
nơi cúng bái của những người Thái gốc Tầu nên bên trong chùa khói hương nghi ngút và những người viếng
chùa xì xụp vái lạy để cầu may. Không thấy có gì đặc biệt hết nên chúng tôi trở lại chỗ chiếc taxi đậu chờ đón
chúng tôi. Chúng tôi tính trở về khách sạn, nhưng anh chàng tài xế thấy chúng tôi thích đi coi đền chùa nên đề
nghị đưa chúng tôi đế xem ba ngôi đền khác nằm ở cùng một chỗ trên đường về khách sạn. Tôi không biết
tên những đền này nhưng khi vào bên trong ngôi thì được biết đó là đền của nhà vua Thái, với những bức
hình lớn của vua dựng hai bên bàn thờ Phật. Tôi đi vào ngôi đền thứ hai thì hơi rợn tóc gáy khi thấy ngoài việc
thờ Phật, đền này còn thờ ba vị sư – có lẽ xưa kia trù nơi đền này. Theo người ta nói cho biết là cả ba vi sư
này khi chết, xác vẫn ở thế ngồi an tọa, và không rã, trái lại cứ tồn tại như khi còn đang sống. Nhìn ba vị sư
hóa đá thành ba bức tượng, người xem không thể khỏi ngạc nhiên và không sao giải thích được hiện tượng lạ
lùng này.
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Trong đền hình trên có một bức tượng Phật nằm lớn
Không chụp được vì không thể lấy nguyên bức tượng
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