Đi Thăm Ba Nước Thái Lào và Cao Mên
Hướng Dương txđ
Bài 7: Đi Chiang-Mai
Ngày hôm nay, ngày thứ 9 trong cuộc hành trình, đoàn chúng tôi sẽ rời Chiang Rai đi Chiang Mai là trạm cuối
cùng của cuộc hành trình tại Thái Lan và sẽ ngủ tại đó ba đêm.
Theo chương trình thì tới 11 giờ mới khởi hành nên lợi dụng buổi sáng không làm gì bà Ellen tổ chức một
chuyến đi thăm những người thượng du cổ dài ở Chiang Rai (Long-neck hill tribes). Nhiều người trong đoàn
du ngoạn của chúng tôi cũng tò mò muốn xem cho biết, chúng tôi không thấy có gì đáng xem nên cứ thoải mái
ngủ cho đã con mắt rồi đi ăn điểm tâm vào lúc chín giờ sáng, trong khi những người kia phải dạy sớm để kịp
đi lúc 7:30.
10 giờ rưỡi nhân viên khách sạn đi từng phòng lấy hành lý đem xuống dưới lobby, 11 giờ chúng tôi xuống trả
phòng, đi nhận diện hành lý rồi 11 giờ 30 leo lên xe đò đi Chiang Mai là nơi tôi háo hức muốn tới xem vì từ lâu
đã nghe nói nơi đây là chỗ lính Mỹ ở Việt Nam thuờng tới tới dưỡng sức (vào cái thời kỳ có Chiến Tranh ở
Việt Nam). Sau này mới nhận thức ra rằng chẳng qua là vì Chiang Mai là một thành phố nhỏ - nhỏ hơn
Bangkok nhiều - nơi đây cuộc sống không ồn ào vội vã như ở những thành phố lớn. Nói cho cùng có lẽ
Chiang mai cũng tương tự như Pleiku, Kontum hay Đà Lạt, nhưng lính Mỹ mệt mỏi sau những cuộc hành
quân chắc muốn một nơi có không khí thanh bình, không có tiếng súng đại bác hay tiếng bom dội để nghỉ ngơi
nên mới phải đi tuốt sang Thái Lan và tìm tới Chiang Mai.

Chiang Mai là thành phố lớn nhất tại Bắc Thái Lan, ngày xưa nó là thủ đô của vương quốc Lan Na (12961768), vương quốc này về sau mang tên là Vương Quốc Chiang Mai (Kingdom of Chiang Mai), một quốc gia
thuộc Nước Siam suốt trong những năm 1774 tới 1899. Chiang Mai đã là nơi các vua Thái trị vì cho tới năm
1939. Chiang Mai có nghiã là “thành phố mới”, gọi như thế là vì nó chỉ mới được thành lập vào năm 1296,
trước đó Chiang Rai mới là thủ đô (thành lập năm 1262). Khoảng cách lái xe giữa hai thành phố này là 115 mi
tức 185 cây số. Chiang Mai, nằm ở độ cao nhất nước Thái, giữa hai con sông Ping và Chao Phraya, nó được
coi là một trong 20 nước thu hút nhiều du khách nhất thế giới.

Về mặt lịch sử Chiang Mai là thành phố quan trọng vì nó nằn bên con sông Ping, một con đường thông
thương chính ngày xưa. Tuy thành phố chính chỉ có 160,000 dân cư nhưng nếu kể cả những thị trấn xung
quanh thì số dân tổng cộng lên tới 1 triệu người. Chiang Mai do Vua Mangrai thiết lập vào năm 1294, tộc dân
sinh sống nơi đây vào thời đó cùng một tộc với dân Wa sinh sống bên Miến Điện.
Chiang Mai là một thành đô có tường thành và hào bảo vệ bao bọc xung quanh để ngăn chặn giặc Bamar và
quân Mông cổ tới xâm chiếm. Vương quốc Lan Na suy thoái và Chiang Mai bị bỏ rơi theo, nó đã bị để hoang
phế suốt những năm từ 1776 cho tới 1791. Sau đó từ từ Chiang Mai bình phục rồi lớn lên để trở thành thành
phố quan trọng thứ nhì của nước Thái sau Bangkok cả về mặt kinh tế, thương mại, và văn hoá.
Từ Chiang Rai, chúng tôi đi một mạch tới Khách Sạn Le Méridien ở Chiang Mai, một khách sạn nằm ngay tại
vòng đai bên ngoại của Thành Cổ (Old City), một khu vực thuộc trung tâm thành phố. Vì xe phải leo đèo nên
tuy khoảng đường có trên 100 miles nhưng thời gian di chuyển cũng tới hơn 3 tiếng đồng hồ. Chúng tôi tới
Chiang Mai sớm, khoảng 4 giờ trưa, check in hotel, rồi chỉ lên phòng nghỉ ngơi, tới 6 giờ mới ra phố xem qua
cảnh sống tấp nập buôn bán sinh động, xe cộ đông đúng qua lại tại khu vực xung quanh khách sạn. Chỉ đi
chừng ba bốn blocks là tới khu ăn uống ngoài trời (food court), mấy chục hàng quán mở trên một khu đất
trống cho du khách tới ngồi ăn…
Ngày Thứ Hai ở Chiang Mai:
Ngày thứ hai ở Chiang Mai, không có chương trình du ngoạn cho cả đòan nên bà Ellen tổ chức một chuyến đi
xem voi, ai muốn đi phải ghi tên đóng tiền đêm hôm trước. Đi xem voi (elephant kingdom) là một mục nhiều du
khách ưa thích, đến Chiang Mai là phải đi để cho voi ăn, xem những con voi làm trò xiếc, và xem tắm voi –
nhiều người còn tắm cùng - Một số người trong đoàn du ngoạn của chúng tôi tò mò đi xem cho biết, chúng tôi
không thấy có gì đáng xem - muốn xem voi thì vào sở thú, thiếu gì! – nên đã không tham dự.
Chúng tôi ở nhà cả ngày không biết làm gì nên đã thuê riêng một xe Tuk Tuk (xe lôi máy) đưa đi một vòng
Thành Cổ (old city) của Chiang Mai xem các thắng cảnh. Thành cổ chỉ là một vùng chữ nhật nằm ở trung tâm
của thành phố, du khách thường thả bộ đi chơi ngày này đến ngày kia, nơi đây tập trung những quán ăn, quán
rượu, khu giải trí, nhà hàng, khách sạn cổ xưa... Tôi chủ ý muốn đi xem mấy đền trong thành cổ và nhân cơ
hội có hội hoa (Flower festival) của thành phố, tổ chức mỗi năm một lần, tôi đã ghé vào xem luôn thể. Ba ngôi
đền mà chúng tôi ghé thăm là Wat Phra Singh, Wat Chiang Man, và Wat Loi Kroh.
Wat Phra Singh
Wat Phra Singh, tên nguyên là Wat Phra Singh Woramahaviharn, là một đền thờ Phật tại Thành Cổ Chiang
Mai, đền này đã được Vua Rama VIII ban cho tư cách đền của nhà vua hạng nhất (royal temple of first grade)
vào năm 1935. Đến Phra Singh nằm ở vùng phiá Tây của Thành Cổ, là khu vực được bao quanh bởi tường
thành và hào. Cổng vào đền có hai con sư tử đứng canh hai bên. Trong đền có bức tượng Phật Phra rất qúi
đặt trên lưng con sư từ Shakya là tượng sư tử trước đặt tại đền Mahabodhi bên Ấn Độ. Vào năm 1367 bức
tượng Phật này được mang tới Ayutthaya qua Tích Lan rồi chuyển tới Chiang Mai. Hàng năm vào ngày lễ
Songkran bức tượng Phật Phra Sign (Phật Sư Từ- Lion Buddha) được mang từ chùa Wihan Lai Khan nằm
trong khuôn viên đền Phra Singh đi rước qua những đường phố Chiang Mai và dân chúng lấy nước hắt lên
bức tượng để tỏ lòng thành kính đức Phật

Wat Chiang Man
Wat Chiang Man, có khi viết là Chiang Mun cũng là một đền thờ Đức Phật ở trong thành Cổ (old city) của
Chiang Mai, đền này được xây cất vào năm 1297 và là đến đầu tiên được dựng tại thành đô Wiang Nopburi
của dân Lawa, thành đô này là nơi vua Mangrai tạm đóng quân trong thời gian xây cất thủ đô Chiang Mai.
Trong ngôi đền Chiang Man có ngôi chùa Chang Lom (Chedi Chang Lom) còn mang tên “Chùa Voi” là ngôi
chùa trong đền được xây dựng trước tiên , chùa Chang Lom này có một từng đáy hình vuông, mặt trước có
hình tượng nổi 15 con voi. Những con voi này xem như đanh chịu trên lưng cả từng thứ hai của ngôi chùa.
Ngoài ra đền Chiang Man còn một ngôi chùa nhỏ xây cất sau này, ngôi chùa mới này chứa hai bức tượng
Phật có linh quyền giữ an ninh cho cả ngôi đền và cả thành phố Chiang Mai nữa. Hai tượng Phật này là:
1. Tượng Phra Sae Tang Khamani, cũng còn được gọi là Phra Kaew Khao có nghià là Tượng Phật Pha
Lê cao 10 cm tặc thạch anh (quartz) trong vắt. Tượng này được tạc vào năm 200 để dâng cho vua
Ramraj ở Lopburi sau này được hoàng hâu Jamadevi mang tới vương quốc hariphunchai vào năm
662. Đến năm 1296 nó đượcđưa tới Chiang Mai để dâng cho vua Mangrai. Bức tượng Phật Pha lê
được tin là có phép ngăn ngừ mọi tai họa. Lớp 6 kg vàng bọc chân tượng bằng gỗ là của Vua
Inthawichayanon cho vào năm 1874.
2. Tượng tạc nổi Phra Sila bằng đá mô tả một ông Phật đang đứng thuần hóa con voi Nalagiri. Theo lời
chỉ dẫn của ngôi đền thì bức tượng này phát xuất từ Ấn Độ nhưng nhiều người cho rằng nó được đưa
từ Tích Lan sang vào khoảng giữa thế kỷ thư 8 và thứ 10. Tượng này có phép làm trời mưa.

Wat Loi Krok
Wat Loi Krok nằm trên con đường cùng tên trong Thành Cổ của Chiang mai. Ngôi đền này được xây cất vào
năm 1456 bởi Prachao Kau Na vào thời Vua Kue Na, vị vua thứ 6 của triều đại Meng Rai. Khi đó ngôi đền
mang tên là Roi Kroh. Đến năm 1558 Quân Miến Điện chiếm Vuơng quốc Lanna, Vua Mekuti của Lanna đầu
hàng, và suốt từ đó cho tới 1775 Lanna (còn được gọi là Lannathai) trở thành chư hầu của Miến Điện. Trong
thời gian này ngôi đền Loi Kroh bị bỏ hoang không có ai lui tới. Đến năm 1775, Hoàng Tử Kawila của Vương

quốc Lampang đánh đuổi quân Miến ra khỏi Chiang Mai. Trong thời kỳ Hoàng Tử Kawila trị vì, Chiang Mai
được tái thiết và mở rộng. Vị hoàng tử này thường đem quân lính đi tới những vùng lân cận kêu gọi dân tới
sinh sống tại Chiang Mai và những dân làng tại Ban Hom đã di chuyển tới sinh sống tại vùng có đền Loi Kroh.
Chính họ đã tu bổ chỉnh trang lại ngôi đền này.

Hội Hoa Chiang Mai (Chiang Mai Flower Festival)
Chiang Mai tổ chức hàng năm Hội Hoa kéo dài ba ngày vào tuần đầu tiên của tháng Hai tại Công Viên Suan
Buak Haad (gần hào phía Tây Nam của Thành Cổ (Old City). Trong ba ngày hội, con đường chạy dọc theo
hào và những con đường xung quanh công viên bị cấm lưu thông và những cửa hàng bán cây, hoa và bông
Lan cũng như những vật liệu để trang hoàng vườn tược được phép mở những gian hàng nơi đây đển bán cho
du khách. Công Viên Suan Buak Haad là một vườn hoa đẹp với nhiều khu trồng những loại hoa khác nhau,
bên cạnh những hồ nước, những nhà thủy tạ, những cây cầu bắc qua những vũng nước, thật là một nơi thần
tiên, thật thơ mộng, thu hút nhiều người vào xem hoa, đi dạo mát hay ngổi nơi quán nước ngắm cảnh. Vào
những ngày có Hội Hoa, nhiều cuộc triển lãm cây kiểng, cây hoa lan được tổ chức và có cuộc chấm thi và trao
tặng giải thưởng. Nhiều nước lân cận cũng tới tham gia.

Nhân dịp Hội Hoa, Thành Phố Chiang Mai cũng tổ chức một cuộc diễn hành và sáng Thứ Bẩy (rất tiếc tôi
không còn ở Chiang Mai để đi xem, chụp hình), cuộc diễn hành này chạy theo con đường Charoen Muang
chạy dài từ cây cầu Nawarat cho tới nhà ga xe lửa. Xe hoa chạy chầm chậm, đồng thời có những đoàn nhạc
đi biểu diễn (marching band) và những đoàn trống của những trường ở địa phương cùng tham gia. Những vũ
công mặc những bộ quốc phục đi biểu diễn nhẩy múa rất đẹp mắt, đôi khi họ còn tặng hoa cho khán giả đứng
hai bên đường. Nhiều thiếu nữ đứng trên những xe hoa là ứng viên cuộc thi hoa hậu Hội Hoa Chiang Mai, và
họ sẽ được bầu vào cuối ngày để trở thành Hoa Hậu của Hội Hoa trong tiếng vang dội của nhạc rock và trong
nỗi vui mừng ăn chơi thoả thích của những người tham dự.
Tối hôm đó chúng tôi lại đi xem phố phường quanh quanh nơi chúng tôi tạm trú. Chiang Mai về đêm sáng rực
đèn và đường phố nhộn nhịp dân đi chơi đi ăn, cửa hàng ăn nào cũng đông nghẹt khách, không khác gì
những khu phố Khổng Tử, Tổng Đóc Phương, Đồng Khánh Chợ Lớn ngày xưa, làm tôi nhớ lại những ngày
thanh thiếu niên đang lớn lên của mình. Chúng tôi ghé tiệm ăn Lemon Grass vì thấy quảng cáo của Trip
Advisor trên Internet. Tiệm này bình dân, thức ăn cũng tạm được mà lại rẻ không tưởng tượng được. Ăn xong
là chúng tôi đi về phòng khách sạn để nghỉ ngơi, chuẫn bị cho ngày hôm sau đi xem cả ngày hai đền lớn ở
vùng ngoại ô là Wat Suan Doak và Wat Phra Thad Doi Suthep.

