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NHẬT BẢN  

”Ba năm đi Pháp bằng một giáp đi Nga. 
Năm năm ở Tây bằng một giây ở Nhật”. 

Phần I: Osaka-Tokyo 

Ngoài tính kỷ luật và tinh thần hiệp sĩ đạo thì người Nhật rất quý trọng thời gian và cẩn thận 
trước mọi quyết định. Trong subway, metro, xe lửa luôn luôn thấy họ một tay vịn một tay xách 
cạc táp tranh thủ gật gù. Việt Nam đi sau Nhật 2 tiếng. Công ty đối tác Nhật thường chọn chuyến 
bay lúc nửa  đêm để đến phi trường kịp giờ làm buổi sáng. Họ tránh người cùng công ty bay 
chung chuyến. 

Do áp lực công việc, nghe nói tỷ lệ tự tử lớp trẻ ở Nhật cao nhất thế giới. 

Người viết thăm Nhật lần đầu tiên cũng tầm giờ như trên năm 2008, đúng mùa hoa Anh Đào nở. 
Hoa Anh Đào lần lượt đến Nhật  theo tiết  xuân, nở rộ từ nam ra bắc, từ đồng bằng lên núi cao 
vào khoảng 2 tuần đầu tháng tư hàng năm.  Xuân đến đâu Anh Đào theo trang điểm đến đó. Rồi 
giống như bao kiếp hoa khác: héo tàn - rơi rụng trải thảm công viên, lót đầy lối đi chỉ sau 4-5 
ngày rực rỡ, kiêu sa. Nhường chỗ cho chồi-lộc phát triển. 

 

Nếu du khách có ý định thăm Nhật để thưởng lãm Hoa thì đừng bỏ lỡ cơ hội này. 

Mùa Lễ hội Hanami nghĩa là ngắm hoa. Dân chúng chọn những địa điểm trồng nhiều hoa anh 
đào như công viên, dọc bờ sông, lề đường,… để tổ chức picnic, chiêm ngưỡng hoa, trò chuyện, 
ca hát cả ngày đêm. 
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Lần đầu tiên choáng ngợp bởi rừng hoa Anh Đào, người viết ngẩn tò te, đánh rơi máy ảnh bỏ túi 
Sony lúc nào mà chẳng hay. Ba chân bốn cẳng đi tậu ngay một Nikon D 40 made in Thailand 
ngay tại đất nước Nhật Bổn. Made in Japan giá cao gấp rưỡi. 

Tác phẩm đầu tay của Nikon D 40: 

 

Một ngày rưỡi làm việc cho báo cáo và kế hoạch năm, ngay ngày hôm sau hai vợ chồng nhất trí 
cao là quên hết công việc tập trung chuyên môn bây giờ: “du lịch-thưởng lãm hoa”. 

Tiếp tục xuôi hướng bắc để đuổi Đào. Từ Osaka đến cố đô Kyoto bằng cao tốc Shinkansen, 
khoảng hơn 50km trong khoảng thời gian chưa chán nhìn đã phải xuống tàu. 

Hiện nay tàu cao tốc đã đi hết chiều dài nước Nhật, trừ Okinawa.  

Có ý định tham quan nhiều nơi trên đất Nhật, du khách nên mua vé Japan Rail Pass trước. JRP là 
vé giảm giá cho khách ngoại quốc. Thời hạn sử dụng là 7, 14 hoặc 21 ngày, hầu như không loại 
trừ ga đến. Lúc cần đổi JR Pass thành thẻ card thì hãy cầm theo visa và JR Pass đến những nơi 
có bảng JR Pass Exchange tại phi trường hoặc ga tàu. Nhân viên JR đưa cho bạn một form thông 
tin, bạn chỉ cần điền đầy đủ, ngày bắt đầu sử dụng. Nhân viên kiểm soát sẽ đóng dấu ngày sử 
dụng đầu tiên lên vé, còn những ngày sau đó thì bạn chỉ cần giơ nó cho họ kiểm tra khi qua cổng 
là được. Sử dụng như thế cho đến khi hết hạn.  
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Thẻ JRP không mua được tại nước Nhật dù bạn là du khách ngoại quốc có visa. 

Hà Nội: Văn phòng công ty TNHH JTB-TNT: Lầu 1, Sofitel Plaza, 1 đường Thanh Niên, Quận 
Ba Đình, Hà Nội. 

Saigon: Phòng du lịch nước ngoài của Công ty TNHH JTB-TNT: 9A Nam Quốc Cang, Q.1 
hoặc Chi nhánh văn phòng Công ty JTB-TNT: 9 Đồng Khởi (Tự Do cũ), Q.1. 

Bán thập niên 60 (khoảng từ năm 1964) thế kỷ trước, nước Nhật thành công ngoài mong đợi 
trước sự hoài nghi của thế giới về dự án xây dựng đường xe lửa cao tốc 500km với vận tốc 
200km/h từ Tokyo đến Osaka. 

Xe lửa cao tốc ở Nhật rất an toàn, chưa xảy ra tai nạn nào suốt 50 năm lịch sử. Shinkansen cũng 
nổi tiếng đúng giờ. Trong năm 2003, trung bình thời gian trễ chỉ là 6 giây.   

 

Kyoto-Osaka-Kobe ba thành phố lớn tạo nên vùng đô thị Kansai vừa hiện đại vừa cổ kính.  

Trong số các ngôi đền nổi tiếng của Kyoto phải kể đến Kiyomizu-dera, một ngôi đền bằng gỗ 
nằm trên loạt móng cọc gỗ cắm trên sườn núi dốc.  
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Chùa Kinkaku-ji   (Chùa Gác Vàng-Golden Pavilion),  
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Các địa điểm đáng chú ý khác ở quanh Kyoto gồm có Arashiyama và khu hồ đẹp như tranh vẽ, 
khu Gion và Pontocho nơi hoạt động của các Geisha, đường đi dạo Philosopher, và các kênh đào 
chạy dọc theo các con phố cổ. 
 

 
Du lịch, ngành kinh tế mũi nhọn, khách đến tham quan cảnh đẹp và di sản văn hóa Kyoto, mua 
hàng thủ công mỹ nghệ. Cố đô hay còn gọi Tây kinh là trung tâm sản xuất kimono nổi tiếng. 
Công nghiệp nặng chủ yếu sản xuất hàng điện tử,.  
Các di sản văn hóa Tây Kinh đã cứu nơi này thoát thảm họa nguyên tử năm 1945. 
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Tiếp tục chọn xe lửa cao tốc từ Tây kinh đến Đông kinh để thỏa thích ngắm nhìn khung cảnh 
đồng quê Nhật Bản trong mùa hoa Anh đào và chiêm ngưỡng núi Phú Sỹ từ toa xe. 

Ngọn núi lửa nổi tiếng mà người Nhật gọi là Fuji-san, cao 3776 m. Là ngọn núi cao nhất Nhật 
Bản, nằm giữa đồng bằng. Sườn núi dốc đứng, dạng hình nón, đỉnh núi tuyết trắng phủ quanh 
năm, biến nó thành một cảnh tượng kỳ thú có thể nhìn thấy từ Tokyo. Núi Phú Sĩ là một điểm du 
lịch được ưa thích. Nhiều người leo lên ngọn núi này hàng năm và cũng là nguồn cảm hứng của 
nhiều văn nghệ sĩ, các nhiếp ảnh gia, họa sĩ đến từ khắp bốn phương. 

Nhật Bản là nước châu Á duy nhất được đánh giá (năm 2010) là một trong 10 đất nước tuyệt vời 
trên thế giới (chắc phải xếp sau Vancouver của bok Thân) với bốn mùa thay đổi rõ rệt:  

Mùa xuân với hoa anh đào nở dần từ nam ra bắc,  

Mùa hè cây cối xanh mướt,  

Mùa thu lá phong đỏ thắm từ bắc xuống nam 

Mùa đông tuyết trắng tinh khôi.  

Đến Tokyo, do chưa có người dẫn đường tham quan, hai vợ chồng đi bộ khám phá Đông kinh. 
Thấy Tokyo Tower sừng sững từ xa, khách bộ hành tìm đường đi tới . Hai lúa VN lạc loài với 
chiếc áo blouson bên các nhân viên túa ra ăn trưa trong trang phục văn phòng: áo vét, cà vạt giữa 
tiết xuân se lạnh. 
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Đói bụng, sà vô một quán ven đường. Ngồi khoảng 15 phút, mấy người vô sau có cơm ăn, một 
áo vét bên cạnh sù sì bằng tiếng Mỹ với vợ. Té ra phải mua phiếu ở máy ngay cửa ra vào, chọn 
món ăn bằng màn hình cảm ứng; đưa ticket cho người  phục vụ. Cả quán ăn to đùng chỉ có hai bà 
(hơi lớn tuổi) bưng bê.  

Ở Nhật cũng như các nước phát triển, giá thuê nhân viên rất cao. Đó là lý do nhà nước VN cho 
con đi “hợp tác lao động”.  

Ngày hôm sau ngồi xe bus đi tour Fuji-biểu tượng của đất nước Phù Tang. Mình học tiếng Anh 
giọng thầy Tây Gervais, ông hướng dẫn thao thao giọng Nhật,  mình chả hiểu gì. Nghe cả xe 
cười. Hỏi ra mới biết ông Nhật nói:” Nếu hôm nay trời đẹp, sau khi tham quan trạm 5 - Phú sĩ 
sơn, chúng ta sẽ lên phà đi trên mặt hồ Hakone qua bờ bên kia; phà này đã phục vụ nhiều năm an 
toàn cho tới 5h chiều hôm qua. Còn hôm nay thì not sure!!!” 
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Boong tàu 

Núi Phú Sỹ chỉ mở cửa cho du khách leo lên đỉnh ngắm bình minh vào 2 tháng mùa hè: 7 & 8. 
Hành trình trèo núi mất khoảng 3 đến 7 giờ.  Ngoài ra cao nhất là lên đến trạm 5.  

Từ chân núi tới đỉnh chia 10 trạm. Mỗi trạm đều có nơi nghỉ và phục vụ thức ăn nóng địa 
phương. Xe bus lên đến trạm 5 khoảng 2300m. Leo bộ, nghỉ đêm ở trạm 8 để rồi khuya tiếp tục 
lên đỉnh, kịp ngắm cảnh mặt trời mọc, nếu trời quang đãng ít mây mù, nghe nói rất ngoạn mục. 
Không thấy ông  trời, bạn có thể làm một vòng quanh miệng ông địa, dạng cái bát khổng lồ.  
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Trạm 5 

Dưới chân núi có 5 hồ nước ngọt lớn, đó là: Kawaguchi, Yamanaka, Sai, Motosu và Shoji. Cùng 
với hồ Ashi ở Hanoke gần đó, chúng tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp nơi đây.  
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Riêng hồ Ashi đã có phong cảnh trầm mặc thơ mộng xao xuyến lòng người với làn nước trong 
xanh. Từ hồ Ashi, du khách sẽ có tầm nhìn thoáng đãng để ngắm trọn vẹn nhất nét đẹp của ngọn 
núi Phú Sĩ nổi tiếng. 
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Vô tình gặp 3 bác sĩ khoa hiếm muộn Viet Nam tu nghiệp ở Nhật. 

Ngày hôm sau hẹn ông bạn già, gia đình ở Tokyo làm ăn chung bên Saigon qua. Ổng dẫn đi một 
vòng thủ đô Nước Nhật. Leo lên tòa nhà chọc trời nhìn toàn bộ Đông Kinh. 



 12 

 

Rồi nhìn hoàng cung từ phía ngoài.  
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Đi một vòng xe lửa vành đai quanh Tokyo. Nếu du khách lỡ quên trạm cần xuống, cứ bình tĩnh 
ngồi chờ, xe lửa sẽ vòng lại. Rất tiện lợi.  
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Khung cảnh Tokyo 

Trên bờ không thấy nhiều người lắm, nhưng chui xuống Metro vô vàn người ta. Cả một thành 
phố dưới âm phủ. Cái gì cũng có. Ông Nhật hỏi:”You want coffee?”. Mình “Yes” trong ngơ ngác 
tìm quán! Hai lúa VN được một loon nóng mua từ máy bán tự động đặt khắp nơi. Nghĩ bụng ở 
Viet Nam Xã hội chủ nghĩa máy ATM còn bị mất trộm, nhằm nhò gì mấy cái máy bán mong 
manh nầy tồn tại!! 

Rồi ông già mời về nhà ăn ngủ một đêm trước khi rời quê hương ông. Vừa vô đến cửa phòng 
khách, mẹ ông khoảng 80 tuổi vội quỳ gối lết ra cửa đón khách phương xa. Bà xã mình cũng sụp 
xuống bắt tay và dìu bà cụ vào ghế ngồi cho đúng phép nhập gia.  

Một dịch vụ hợp lý chỉ thấy ở phi trường xứ Phù Tang, du khách gởi hành lý cồng kềnh ra sân 
bay ngày hôm trước rồi sẽ lấy ngày hôm sau, khi đến đây làm thủ tục. Nhẹ nhàng-tiện lợi. Tất 
nhiên là phải nhờ người địa phương hoặc nhân viên khách sạn giúp thông tin. 

Bạn không sợ trễ giờ ra phi trường do kẹt xe với vùng đô thị đông dân nhất thế giới này, khoảng 
40 triệu người. Từ bất cứ hướng nào của Đông Kinh, du khách có thể bắt xe lửa vành đai đến ga 
tàu chạy thẳng không dừng ra phi trường Narita. Một mạng lưới giao thông bậc thầy cho các 
nước đang phát triển học tập. 
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Gia đình ông Nhật Tokyo 

 

. 

Nguyễn Duy Sỹ 

Nhật Bản Mùa Xuân 2008  

 

Phần II- Hokkaido – Hiroshima 


