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Bài 8: Đi Luang Prabang 
 
Ngày hôm nay, ngày thứ 12 trong cuộc hành trình, ngày thứ ba và cũng là ngày chót ở chơi tại Chiang Mai. 
Trưa nay đúng ngọ, đoàn chúng tôi sẽ check out khách sạn Le Méridien để ra phi trường quốc tế Chiang Mai 
đi Luang Prabang bằng máy bay của hãng Hàng Không Lào, chúng tôi sẽ đến Luang Prabang ở hai đêm để 
thăm viếng thành phố này cho biết xứ qua về xứ Lào. Không phải cả 33 người trong đoàn người cùng đi thăm 
Thái Lan đều đi Lào và Căm bốt, chỉ có 11 người là đi tiếp thôi còn những người kia sẽ bay đi Bangkok để lấy 
máy bay đi về nhà. Họ này rời Chiang Mai lúc 10 giờ sáng. Bà Ellen ra phi trường Chiang Mai tiễn chân họ rồi 
trở về khách sạn để cùng đi với nhóm 11 người sang Lào và Căm bốt. 
 
7 giờ sáng nhân viên khách sạn đi từng phòng lấy hành lý đem xuống dưới lobby, 12 giờ chúng tôi sẽ phải 
xuống trả phòng, đi nhận diện hành lý để rồi 12 giờ 30 leo lên xe đò ra đi ra ph trường bye bye Chiang Mai đi 
Luang Prabang. Cả buổi sáng, mọi người còn lại trong đoàn được nghỉ, ai muốn làm gì thì làm. Chúng tôi 
xuống phòng ăn điểm tâm lúc 8 giờ sáng xong bà xã tôi còn muốn làm chuyến ttầu vét đi mua xắm thêm vài 
món đồ. Chúng tôi cữ ngỡ những xạp hàng xung quanh khách sạn sẽ mở xạp bán vào khoảng 9 giờ nhưng 
khi ra tới nơi mới biết phải tới chiều họ mới dọn hàng ra bán, buổi sáng ai muốn đi mua xắm phải tới khu chợ 
cách đó năm sáu blocks. Tôi để nghị thôi không mua gì nữa nhưng bà xã tôi vẫn còn muốn, nên chúng tôi 
đành đi ra khu chợ, mua chắm nhanh nhanh rồi lấy xe tuk-tuk trở về khách sạn sợ lỡ chuyến xe đi ra phi 
trường là hết đi Lào! 
 
Hôm đó trời nóng bức hơn bình thường, xe bus cả đoàn vẫn xử dụng để đi đây đó suốt mười hai ngày vừa 
qua đưa chúng tôi ra phi trường Chiang mai, sau đó xe sẽ trở về Bangkok, chúng tôi sẽ chia tay hai anh tài xế 
và lơ xe. Phia trường Chiang Mai là một phi trường quốc tế nên tương đối to lớn và đẹp. Bà Ellen đã mua sẵn 
vé máy bay nên chúng tôi tới quầy tiếp khách của Lao Airlines - nằm kế bên quấy của hãng Viet jet là hãng 
hãng máy bay Việt Nam nổi tiếng có nữ tiếp viên ăn bận sexy hà nhẩy múa trên máy bay để “chiêu đãi” hành 
khách - để gửi va-li rồi cùng nhau đi qua cửa xét An Ninh và hộ chiếu để rời  Thái lan. 
 
Máy bay đi Lào đúng là máy bay lèo vì nó không lớn lắm và chạy bằng cánh quạt. Sau khi leo lên những bực 
thang sắt để vào tới thân phi cơ, chúng tôi được tiếp đón bằng những nàng tiên Lào xinh sắn. Tôi tưởng nước 
Lào vẫn còn dùng tiếng Pháp làm ngoại ngữ, đùa hỏi vài câu một nàng bằng tiếng Pháp mới thấy nàng ngớ ra 
không hiểu tôi nói cái gì hết. Vậy mà trên tập sách giới thiệu/quảng cáo của hãng Air Laos vẫn còn lác đác một 
số câu quảng cáo viết bằng tiếng Pháp tuye rằng phần lớn các bài viết bằng tiếng Anh và tiếng Lào. Ngồi một 
lúc chờ chừng 100 hành khách leo lên hết thí những cánh quát của máy bày bắt đầu quay tít vù vù và chiếc 
DC (số bao nhiêu tôi cũng không nhớ) chuyển bánh rồi cất cánh. Lần đầu tiên sau gần 20 năm tôi mới lại đi lại 
một chiếc máy bay cánh quạt, lần trước là lần tôi đi từ Minneapolis tới Rainy Lake trong kỳ đi nghỉ hè ở vùng 
Bắc Trung Hoa Kỳ ngay biên giới Canada. Chuyến bay vì được coi là quốc tế nên hành khách được thết ăn 
(sandwich) và nước uống (tôi chọn lon bia Lào – tên Lao Beer - uống cho biết gu ra sao). 
 
Máy bay đi chừng hơn một tiếng đồng hồ thì đáp xuống. Tôi tưởng đã tới Luang Prabang nên hơi “hồ hởi” 
(danh từ VC) nhưng hỏi ra mới biết rằng máy bay ngừng ở đây để đón thêm khách. Mọi người phải rời khỏi 
máy bay vào trong phi trường ngồi chờ. Chừng 45 phút lại lục tục đi ra sân bay (đi chân) leo lên thang sắt vào 
thân máy bay đến ghế ngồi cũ để lần này bay tới Luang Prabang. Một tiếng sau thì tới nơi. Vì nhập cảnh một 

nước mới nên mọi người phải làm thủ tục xin chiếu khán (visa) đóng 40 đô 
và đưa ra hai tấm hình. Thủ tục này khá nhanh chóng, chỉ mất công đứng 
xép hàng chờ tới phiên mình đóng tiền và nộp hình và hộ chiếu  (passport) 
ở một ghi sê rồi đi sang một ghi sê khác ngay gần đó chờ lấy lại hộ chiếu 
đã đóng dấu có chiếu khán. Lấy xong đi tới khu lấy hành lý chờ vali của 
mình ra tới, sách đi ra cổng cùng nhóm 10 người kia cùng với bà Ellen. Giờ 
đây đã có một thanh niên Lào làm tour guide (vì sang đất Lào, bà Ellen 
không được làm tour guide nữa) đưa chúng tôi ra một chiếc microbus để 
 
Hai tour guides Lào và Thái 



về khách sạn Palais Juliana (Lâu Đài Juliana), một nơi xưa kia thuộc của chính quyền Pháp được dùng làm 
nơi dừng chân cho những quan chức Pháp tại Đông Dương (tựa như Cercle Sportif Saigonnais ở Saigon ở 
trên đường Hồng Thập Tự nhưng nhỏ bé hơn nhiều) giờ đây cải biến thành một khách sạn 5 sao với 50 
phòng tiếp đón những du khách sang, thích nghỉ tại một nơi có khung cảnh thiên nhiên. Ngoài 2 dẫy nhà hai 
từng lầu dành cho những phòng ngủ tuy không rộng nhưng được trang trí theo lối riêng của dân tộc Lào có 
ghế tủ bằng tre, mỗi phòng có một giuờng để làm massage (đấm bóp) - tất nhiên có người đến đấm bóp ngày 
trong phòng mình ngủ nếu muốn – có đĩa trái cây, chai nước uống… còn khu nhà chính là nơi tiếp đón du 
khách rất rộng có nhiều ghế đệm cho du khách ngồi chơi trang trí nửa theo lối Âu nửa lối Á, rất đẹp và sang 
trọng, phòng này ăn thông với phòng ăn cũng rất sang bầy biện thật đẹp mắt. Phía sau toà nhà là một khu 
vườn cây cối xanh tươi, um tùm, có sân, có hồ chứa bông sen, có đường đất cho những ai muốn lang thang 
đi bộ để được thảnh thơi tâm trí…Còn phiá sau hai dẫy nhà (hình chữ L là một hồ bơi to rộng rất đẹp, và mùa 
nóng mà đươc bơi lội nơi đây thì thật là tuyệt vời. Rất tiếc chúng tôi chỉ ở đây có hai đem để ngủ, ngày th ì còn 
đi xem thành phố Luang Prabang và những thắng cảnh vùng xung quanh nên cũng chẳng có thời giờ đi thăm 
thú Palais de Juliana. 
 

   
 

       
 
Lấy phòng xong chúng tôi chỉ vừa kịp tắm một cái cho mát vì thời tiết ở Luang Prabang tưởng sẽ mát nhưng 
cũng vẫn nóng không thua gì ở Chiang Mai, hơn nữa chúng tôi lại cảm thấy mệt vì chuyến bay phức tạp vừa 
qua, rồi leo lên giường năm nghỉ chừng mươi mười lăm phút thì lại phải dậy mặc quần áo đi lên khu tiếp 
khách để dự buổi lễ tiếp đón khách và cầu Phật ban cho khách được may mắn và an khang. Buổi lễ cúng bái 
truyền thống đặc biệt của dân tộc Lào này có tên là Baci (Baci ceremony) và đã được thực hành hàng mấy 
trăm năm nay. Khi chúng tôi vào căn phòng thì đã có đoàn người – toàn bà già, chỉ có một ông già (trưởng 
đoàn?) và một cô gái tuổi phơi phới) ở đó sẵn, họ ngồi khoanh chân dưới đất phiá sau một “bàn” thờ cúng 
gồm một khay tròn trên có hoa, cơm nếp, rượu và hương đốt (nhang). Chiếc khay được đặt trên một cái bàn 
tròn thấp có khăn phủ bao quanh, bàn thờ này được cung kính để một tấm chiếu hình chữ nhật. Đoàn người 
đã sẵn sàng để đọc kinh cầu nguyện cho chúng tôi được khỏe mạnh và an khang. Chúng tôi không phải ngồi 
khoanh chân tròn như những người hánh lễ mà được ngồi trên một hàng ghế đặt trước bàn thờ, đối diện với 
nhóm người cử hành cuộc lễ bái. 
 
Buổi cầu nguyện kéo dài chừng nửa tiếng: trước tiên họ đốt đèn hương sau đó tất cả chắp tay trước ngực 
miệng lầm nhẩm đọc những lời cầu kinh bằng tiếng Lào (nên không ai hiểu mhững lờu cầu xin của họ). Sau  



 

   
 
đó họ chia cho mỗi người chúng tôi một phần đồ cúng gồm có một nắm cơm nếp cỏn con và một ly nhỏ rượu 
cúng. Mọi người ai cũng cố nuốt nắm cơm và ai gan thì nhắm mắt uống ly đế. Riêng tôi phải lãnh hai ly đế vì 
ngoài ly của tôi còn ly của bà xã tôi nữa (bà nói đùa “anh uống thêm ly nữa để sống thêm 20 năm, phần sống 
của em tặng cho anh!”). Sau h ết vài ba người trong đoàn đến gần chúng tôi tay cầm một nắm sợi dây trông 

giống những bấc đèn dầu đã cắt ngắn chừng 20 cm, tôi chưa hiểu họ làm gì thì đã có người trong nhóm 
chúng tôi đưa hai cổ tay ra và tôi thấy họ cột vào mỗi cổ tay chừng bốn sợi dây bấc đèn và nói đừng có cởi ra, 
cứ giữ nguyên trên cổ tay suốt ngày càng lâu càng tốt. Sau này tôi nhận thấy trên chuyến bay về Bắc Kinh để 
trở lại Hoa kỳ hai cô đầm Mỹ trong nhóm đi cùng chuyến vẫn còn đeo những sợi dây phù hộ đó trên cổ tay. 
Tôi không dè hai cô là người Mỹ mà cũng tin dị đoan. 
 

    
 
Công việc cột dây này kéo dài rất chậm chạp. Trong khi chờ tới phiên tôi, tôi cứ lẩm nhẩn trong đầu, cầu mong 
cô gái tuổi phơi phới kia tới gần cột dây cho tôi mà không thấy lời cầu của tôi hiệu nhiệm! Cuối cùng tôi bị hai 
bà già tuổi trên tám mươi, răng đã rụng hết trơn nên mồm móm xệu tới gần, mỗi bà nắm một tay tôi kéo tới 
gần để cột mấy sợi vào cổ tay tôi! Thế là hết, buổi lễ tan, chúng tôi ra khỏi phòng làm đi sang phóng ăn ăn bữa 
cơm tối. 

   



Bữa cơm tối gồm những món được giới thiệu là những món ăn truyền thống của người Lào. Những người 
hầu dọn bàn bưng ra cho mỗi người một khay xếp sẵn thức ăn: thịt gà xào, rau đậu xào, một loại cuốn chiên 
giống chả giò kèm theo nước sốt để châm, bánh phồng tôm chiên sẵn, nước xì dầu và một chén ớt tươi thái. 
Ngoài ra mỗi người còn được một một nắm cơm nếp bóc sẵn và một nắm khác còn gói trong lá chuối để trên 
một cái đĩa nhỏ tực như cái đĩa đựng sushi. Và hai chiếc bánh nếp củng một bát bún tựa bún thang đặt trên 
một chiếc đĩa khác hình chữ nhật lớn hơn. Thêm vào đó trong một cái tô còn có một chiếc nữa trông rất lạ 
mắt: một chiếc bánh bột lọc trong trên có tỏi chiên cuộn bằng một lá rau riếp đặt trong một miếng lá chuối cuộn 
lại theo hình cái phễu! Ôi toàn những món thật lạ mắt và ăn lạ miệng. Tối nhớ lại ngày tôi mới tị nạn ở vùng 
Long Island New York, tôi đã có dịp tới một buổi lễ hội của những người dân tộc Lào di cư và thấy nguyên một 
con bê thui trên lửa. Thui xong họ mổ bụng con bê kéo bộ lòng ra cắt cho mỗi người một miếng nhỏ xíu! Tôi 
cũng được mời ăn món này chấm mắm ốc và uống rượi cần. Tôi cầm điã lòng bê, ngửi thấy mùi thum thủm 
mà eo ơi hét dám bỏ vào miệng. 
 
Đêm hôm có đó trăng tôi ngồi nơi balcon nhìn xuống hồ tắm uống bia Lào (nhãn hiệu cũng lạ: Lao Beer). 
Trước mắt tôi là cả một khung cảnh thần tiên làm cho tôi thẫn thờ mơ mộng nhớ quê hương Việt nam yêu dấu 
ở ngay gần kề xứ Lào. Trên con đường từ phi trường về khách sạn khá xa, tôi đã thấy nhiều cửa tiệm có bảng 
hiệu bằng tiếng Việt, nhất là những nhà sửa xe hơi và sửa xe gắn máy, xe đạp. Người Việt đã sống tha hương 
bên Lào từ rất lâu, có người đi sang lập nghiệp bên đó vào khoảng 1945, có người thời Pháp tuộc đi sang đó 
làm việc với tư cách công chức nhà nước Pháp…Trong giới họ hàng gia đình tôi, khi còn nhỏ tôi đã nghe nói 
tới nhiều ông chú bà cô đi Lào sinh sống ở Pakse và Vientianne. Riêng trong nhà tôi, tôi có người anh cả xung 
phong vào quân đội vào tuổi 18 sau khi có Bac 1 (tú tài 1 của Pháp, ông học Lycée Albert Sarraut ở Hà Nội) đi 
vào Nam học và tốt nghiệp trường võ bị EMIAD (École Militaire Inter-Arme de Dalat). Ông ra trường thiếu úy 
xung phong vào Nhẩy Dù Pháp đi sang tuốt Savanakhet bên Lào đánh những trận khét tiếng thời đó và từ 
Thiếu Úy mau chóng được thăng lên Trung Úy. Nghĩ lại tôi thương ông anh cả này nhất nhà vì cái tính ngông 
cuồng bất cần đời, sẵn sàng liều mạng (có lẽ tính tôi giống tính ông này! thật khổ cái thân tôi!), năm 1955 khi 
vào Nam ông đã là Thiếu Tá (Commandant) Dù của quân đội Pháp - được Pháp sẵn sàng cho “về” Pháp – 
nhưng vì cái tính tự kiêu không chịu quị lụy bất cứ ai nên số lận đận, cho tới 1975 ông vẫn chỉ mang lon đại tá 
– trong khi các đàn em Dù của ông đều đã lên tướng từ lâu -, đi tù 13 năm Cộng sản vẫn trong bộ lính Dù. 
 
Tôi chỉ được ở Lào có hai đêm, rất lấy làm tiếc! Thật ra tôi đi chuyến dù hành này chỉ vì cứ ước ao mãi được 
đi Lào xem Plaine des Jarres (vùng đồng bằng chôn đầy những chum vại) nổi tiếng là một di tích lịch sử của 
nước Lào và đi Căm Bốt xem Angkor Vat và biển hồ (thăm làng đánh cá của người Việt tha hương) – nhưng 
cuối cùng vô duyên chỉ được xem có Angkor Vat.  
 
Ngày mai chúng tôi sẽ phải dậy rất sớm vì chương trình đi chơi rất nặng nề, gom góp vào có một ngày: 5 giờ 
rưỡi sáng đi tới gần một cái chùa tặng cơm nếp cho các nhà sư đi ăn xin; sau đó đi xem chợ nhóm bắt đầu từ 
6 giờ sáng tới 11 giờ trong một cái hẻm nhỏ; về khách sạn ăn điểm tâm rồi ngay lập tức trở lên xe đi xem lâu 
đài nhà vua và gần đó ngôi chùa Lào; đi ăn trưa tại một nhà hàng Lào; đi đến bờ sông Mekong đi thuyền tới 
thăm hang Pac Ou ; khi về đi tới xem một nhà sản xuất hàng tơ lụa. Bao nhiêu nơi thăm viếng gom lại trong 
một ngày, thế mà lại phải về khách sạn trước 5 giờ chiều! 
 
Mặc dù đi tới Luang Prabang nhưng không có vụ City tour (đi một vòng xem thành phố). Theo tôi hiểu Luang 
Prabang chẳng có gì nhiều để đi một vòng xem. Tuy nhiên khi đi đây đi đó thì chúng tôi cũng đã có một ý niệm 
về cái thành phố này: nghèo nàn không có gì mới, suốn bao nhiêu năm vẫn thế, không thấy có cao ốc trung 
tâm thuơng mại, đường xá vẫn chật hẹp không co xe lưu thông dồn dập, cửa hàng hai bên đường phố thì cổ 
xưa không thấy tân tiến tí nào, dân thì đa số nghèo đi gắn máy, xe đạp và xe lôi, không thấy có xe buýt và xe 
điện. Luang Prabang tiêu biểu cho một xứ nghèo thiếu mở mang. 
 
Luang Prabang có tên chính thức là Louangphabang có nghiã là Tượng Phật của Nhà Vua (Royal Buddha 
Image), thành phố này bao gồm 58 ngôi làng, trong số này 33 ngôi được UNESCO công nhận là di sản của 
thế giới vào năm 1995 vì nơi đây còn giữ lại được nguyên vẹn tính chất lịch sử về những mặt kiến trúc, tôn 
giáo và văn hóa của xứ Lào. Tại Luang Prabang, du khách được thấy sự phát triển lẫn lộn của cả hai khiá 
cạnh nhà quê và tỉnh thành trong suốt bao nhiêu thế kỷ, kể cả thời kỳ Pháp đô hộ tức là những thế kỷ 19 và 
20. Luang Prabang nằm trên một vùng cao nguyên, núi non hiểm trở, phía bắc của nước Lào. Truyền thuyết 
nói rằng Đức Phật khi chu du tới nơi này đã nở một nụ cười sung sướng và đã tiên đoán rằng tại đó sẽ được 
dựng lên một thủ phủ hùng cường và phú thịnh. Cho đến nay thành phố này hình như không hề bị ảnh hưởng 



bởi những tiến hoá của thời đại đổi mới. Thế giới biết tới Luang Prabang như là một nơi có nhiều đền thờ Phật 
và tu viện đẹp. Mỗi ngày có hàng trăm nhà sư từ các chùa chiền ra các đường phố, đi lang thang để được dân 
chúng dâng công quả. Một trong những thắng cảnh nổi tiếng của Luang Prabang là ngọn núi Phou-Si (Mount 
Phou-Si) một ngọn đồi khó leo trắc trở cao 150 mét (sau cả một ngày dài đi xem những thắng cãnh, trên 
đường trở về người tour guide Lào đã hỏi có ai muốn leo núi Phou si hay không thì chỉ có hai người giớ tay; 
chúng tôi cũng muốn đi cho biết nhưng thiết nghỉ không còn đâu sức để leo mấy trăm bực để tới đỉnh núi nơi 
có Chùa Chom Si có tượng Phật nằm nổi tiếng và ngắm toàn cảnh nguyên thành phố hiện ra trước mắt.) 
 

   
 

   
 
Thời xa xưa Luang Prabang có tên là Chiang Thong và đã là thủ đô của vương quốc Lào. Mãi đến năm 1975 
bọn Pathet lao Cộng sản chiếm được toàn nước thì thủ đô lào mới rời đi Vientiane. Luang Prabang ngày nay 
chỉ có một dân số khiêm nhường là hơn 55 ngàn người, kể cả dân những vùng ven biên. Thành phố này cách 
thủ đô Vientiane 300 cây số về phiá Nam. 
 
 
 


