
THIÊN ĐƯỜNG DU LỊCH 

BALI-INDONESIA 

Người viết đang lò mò tìm hiểu đôi điều về Nhật Bản thì tour Bali ba đêm bốn ngày trờ tới. Xếp 
chuột, tắt lép (laptop) lên thiên đường Bali cái đã. 

Háo hức từ nhiều tháng qua, vì mua được tour khám phá, trải nghiệm thiên đường Nhiệt đới ba 
đêm bốn ngày giá bèo. Lục đục từ năm giờ sáng để kịp chuyến bay MH khởi hành đi Indo lúc 
11h00. Quá cảnh Kuala Lumpur. Vật vã phi trường trong nơm nớp lo âu cái dấp chuyến bay MH 
370 mất tích chưa tìm thấy và MH 17 tan tành trên bầu trời Ukraina năm nào. Rồi cuối cùng sau 
một ngày cùng ăn, cùng ngủ với Tôn Ngộ Không, máy bay cũng hạ cánh phi trường Denpasar 
lúc mặt trời sắp đi ngủ.  

Immigration Quần đảo Nam Dương  khá lịch sự, niềm nở và thân thiện. Nhiều cô trùm đầu trong 
trang phục Hồi giáo, để lộ cặp mắt hút hồn du khách. Họ không trang bị bộ mặt hình sự như các 
bạn ở thành phố mang tên người. Công dân trong khối Asian khỏi cần visa, xuất trình hộ chiếu, 
đóng mộc là vô đất bạn ngay. Nhưng khâu hải quan mới là nhiêu khê. Hàng dài rồng rắn nạp tờ 
khai tất tần tật. Cổng “Nothing to declare” im thim thíp. Nhân viên cửa khẩu dòm dòm ngó ngó 
chọn mặt (không gởi vàng) mà gởi đi soi hành lý kiểm tra. Gọn nhẹ dễ thoát, lùm xùm là dính 
chắc. Tội nghiệp mấy chị tay xách, nách ôm con, đẩy thêm cái xe chất đầy va-li đến mũi. Đi chơi 
mà cũng vất vả như đi buôn chuyến thời mới bước vào kỷ nguyên “đỉnh cao trí tuệ”. Thượng đế 
chưa ban bình an cho trần thế. Khủng bố lơ lửng khắp hành tinh. 

Mỗi em được quàng một vòng hoa chiến thắng-vinh quang, khi vừa bước ra cổng phi trường.  

 



Đường nhỏ kẹt xe, dù là giờ thấp điểm. Thông tin đầu tiên, khi “cá” đã vào “lờ”: BALI, THIÊN 
ĐƯỜNG DU LỊCH NHIỆT ĐỚI chỉ có trong mắt người Tây phương; danh hiệu do người 
Phương Tây trao tặng. Còn đối với phương Đông ta thì sao bằng Phú quốc, Côn đảo, Sơn Trà, 
Đà Nẵng; Phuket, Battaya,…!! Mặt mũi cả đoàn như trái bóng đá xì hơi, đồng thanh “Ồ” một 
tiếng thất vọng. Cái nội dung quảng cáo trong tờ bướm :”Được mệnh danh là Đảo Thần-Vùng 
đất của ngàn ngôi đền-Bình minh của thế giới-Thiên đường nhiệt đới- Núi lửa cao chót vót 
3000m- Bãi cát dài-Ruộng bậc thang ngút ngàn-Những dòng sông cuộn chảy-Khe núi hun hút-
Hồ nguyên sơ trên miệng núi lửa-Các hang động yên ắng-Những cánh rừng nguyên sơ hoang 
dã!” nghe mà trơ trẽn. Công nghệ quảng cáo đã lừa mình. Không trách Trump ít cảm tình với 
báo chí là vậy. 

Bali, nơi đã chứng kiến cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) năm 2013 và là nơi sẽ diễn ra 
Asian Games 2018 sắp tới. Chắc chắn khách Phương Tây không hồ đồ nông cạn như Phương Ta 
khi họ gọi đây là “thiên đàng nhiệt đới”. Có lẽ tour rẻ tiền và ngắn ngày chưa đủ đô cho khám 
phá. Tiền nào của nấy, trách chi. 12triệu/người (~600USD): bay 4 chuyến, ngủ 3 đêm hotel **** 
bao luôn ăn sáng-cafe, xe di chuyển, hướng dẫn thuyết minh, vé tham quan, ăn no nê hai bữa thì 
chỉ có nằm mơ, nếu mà bỏ tiền túi tự tổ chức đi với nội dung tour như họ. 

Thôi có bao nhiêu kể bi nhiêu: 

Chiếc xe bus chở 22 thành viên Du Lịch Việt bò từ phi cảng đến nhà hàng thì đồng hồ điểm 21h 
giờ địa phương, sớm hơn Saigon 60 phút. 23 h nhận phòng. Chỉ biết lăn đùng ngã ngựa. Tiêu 
tùng 6 triệu đồng/2 người (~300 USD) cho ngày đầu tiên.  

Đang chập chờn trong giấc ngủ đủ thứ lạ: lạ giờ, lạ nhà, lạ giuờng, may mà không lạ người,… 
chuông morning call reo inh ỏi. Định xướng to “Deo Gratias”, vội giật mình, định thần lại thì đây 
là hotel chứ có phải Chủng viện đâu. Ba chân bốn cẳng lẹ lẹ cho kịp giờ ra xe.  

Indonesia, nơi mà đạo Hồi chiếm đa số, tuy nhiên Bali thì lại khác, phần lớn dân cư trên đảo theo 
đạo Hindu (chiếm tới 80%, còn gọi là Ấn độ giáo) và đạo hồi không quá 10%. Vì vậy rất nhiều 
đền đài (temple) còn tồn tại thờ cúng thần linh. Ba vị thần chính: Thần sáng tạo Brahma, thần 
bảo vệ Vishnu, và thần huỷ diệt Shiva. 

Thăm ngôi làng Penglipuran truyền thống ở Kubu, huyện Bangli nằm bên cạnh xa lộ Main Street 
Kintamani – Bangli, 45 km từ thành phố Denpasar. 

 



 Đường làng và cổng nhà       

Nhà cư dân được xây tương đối đồng dạng thẳng tắp hai bên con đường với cái cổng “cọp dê” y 
chang nhau.  

Làng được nhà nuớc khuyến khích và cộng tác giữ gìn bản sắc ban sơ làm nơi thu hút khách du 
lịch, giống như Bản Đôn ở Daklak. Ngôi làng tồn tại nguyên trạng. Ngăn nắp-sạch sẽ. Cư dân 
không được nhiều vợ (đạo Hồi được lấy 4 vợ), ai vi phạm bị trục xuất. Không ôtô-xe máy, chỉ đi 
bộ. Các phương tiện trên phải gởi ngoài làng. 

Chính quyền tổ chức bán vé vào cổng, chủ nhà hưởng 40% để sinh sống, duy tu, bảo dưỡng. Bạn 
có thể vô bất cứ cổng nhà nào mà không cần bấm chuông, gõ cửa. Một con số thu nhập khá lớn 
cho mùa cao điểm du lịch Bali từ tháng năm đến tháng hết tháng10, tức mùa khô hàng năm. 

Ngoài ra họ còn bán thêm sản phẩm thủ công mỹ nghệ homemade, hàng lưu niệm, hàng dệt may, 
trái cây đia phương cho du khách. Họ lịch sự mời chào, chứ không chèo kéo, làm khó dễ khi 
khách xem hoặc hỏi sản phẩn mà lại không mua. Thậm chí mượn đồ truyền thống măc chụp 
hình, họ vẫn tươi cười. Từ đó du khách mua vì thương cảm hơn là vì nhu cầu.

                 Rừng tre hấp dẫn cạnh làng. 



                                                                                         

Sợ không kịp giờ tham quan đã ấn định, vợ chồng mình từ chối khéo một chú chủ nhà lịch sự 
mời vô xem hàng trái cây: “I will back if have time”. Quay lại định bụng mua ủng hộ vài ba trái 
quít. Lấy đúng năm trái hỏi how much chủ nhà nói là biếu tặng không lấy tiền. Nếu mà ở Hanội 
quê ta thì chắc chắn đã dính “dao lam”. Why? thì ra mua ít nhất 1 kg mới lụm tiền. Bèn lựa thêm 
đúng ký. Khôn, nhưng ngoan; song đạt: cả tiền lẫn cảm tình du khách. Một bài học marketing chỉ 
có ở Làng cổ. Ông bà ta hay nói thấu tình đạt lý là rứa. 

Rời làng cổ, xe chở bà con đi tham quan từ xa (xin nhấn mạnh là từ xa-de loin) ngọn núi lửa còn 
hoạt động (active) Batur. 

Bali sở hữu tới 129 núi lửa đang âm ỷ. Với độ cao 1.717 m, Batur nằm trong danh sách những 
ngọn núi lớn nhất ở đây. Năm 2000, Batur "thức giấc",  cột tro bay cao hơn 300m. Các chuyên 
gia núi lửa cảnh báo Batur sẽ còn lên cơn đột xuất. Mỗi ngày, miền đất này có tới 60 đợt chấn 
động.  

Nếu có thời gian và sức khỏe, dân phượt (một dạng du lịch bụi) có thể chuẩn bị sẵn bữa tối, cùng 
người dẫn đường mang lên núi, làm chín bằng cách đào lỗ nơi ẩm ướt đang bốc khói, vùi thực 
phẩm xuống và ngồi lai rai ba xị chờ Mẹ Trái Đất nấu. Mạo hiểm và lãng mạn cho một dinner 
bên giòng nham thạch, dưới ánh trăng lung linh huyền bí, có rượu ngon- có bạn hiền thì đúng là 
lên thiên đàng trước kẻng.  

Hướng dẫn viên local dễ thương Tommy cũng đã chứng kiến thần lửa Batur hoạt động với 
hướng ngược gió. 

Trong hình đám rừng cháy đen một phần quanh núi là do nham thạch hàng ngày trào xuống từ 
miệng. 

Đặc biệt bên cạnh bà hỏa đe dọa du khách và dân địa phương lại có một bà thuỷ cùng tên, mát 
mẻ và thơ mộng. Hỏa tinh - thuỷ tinh hăm he, vờn nhau như Triều tiên vờn Mỹ. 



 

Rời ngọn Batur, du khách tiến về  suối thần Tampak Siring (Holy Spring), còn được gọi là đền  
Tirtha Empul, gần khu vực núi lửa. 

Kiến trúc đền (temple)  thường chia thành 3 phần: cổng vào luôn luôn như hình trái núi xé đôi. 
Phần chuẩn bị: nơi dành cho tín đồ sửa soạn trang phục, lễ vật; phần hội: nơi sẽ diễn ra trò chơi 
dân gian như đá gà, ca hát,…; phần tế lễ: nơi con người giao hòa với thần linh, chỉ dành cho 
chức sắc. Khách du lịch và người phàm cấm vào. 

Hàng đoàn tín đồ Hindu đang sắp hàng tắm suối thần chảy từ nguồn là giọt nước phun trào trên 
núi về. Dân địa phương hay người theo đạo Hindu nơi khác đến Tampak Siring đều có ước 
nguyện được tắm mình qua mười hai dòng chảy thiêng liêng, với mong muốn được thần linh ban 
phước, che chở, mang lại cho họ một cơ thể mạnh khỏe, một tâm hồn thanh tịnh và một trí tuệ 
minh mẫn. Nhiều người còn xin nước thánh mang về nhà. 



 

Vào ngày mồng một (ngày tối) và ngày rằm (ngày sáng) theo lịch mặt trăng Ả Rập, các tín đồ 
Hindu đến Tirtha Empul cầu nguyện, xin ban phước rất đông. Hơn nữa hôm nay lại là ngày tối 
cuối của tháng Ramadan. Hôm sau là ngày tết cổ truyền, bước sang năm mới. Suối thần Tampak 
Siring ken dày người ta. Khách thập phương tham quan, tín đồ trong trang phục truyền thống với 
áo trắng, đội  lễ vật đến cúng thần. Dân Bali dù theo đạo Hindu, nhưng cùng ăn tết cổ truyền sau 
tháng Ramadan. 



              

                                                                                 Cổng đền là hình quả núi xé đôi. 

Mỗi du khách viếng đền được mựợn một sarong quấn vào, vì là ngày lễ trọng. 

Gọi Ramadan "tháng nhịn ăn" hoặc "tháng ăn chay" đều không đúng, bởi các tín đồ không ăn 
chay, chẳng nhịn ăn. Tháng Ramadan: trong suốt một tháng lễ này, tất cả các tín đồ Hồi giáo đều 
thực hiện nghiêm túc quy định: không ăn, không uống, không hút thuốc... nghĩa là không được 
đưa bất kể thứ gì vào miệng (kể cả không sinh hoạt tình dục), nhưng chỉ áp dụng vào ban ngày-
cụ thể là từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn mà thôi. 

Luật của đạo cũng quy định rõ: những người đang ốm, phụ nữ có thai, trẻ em dưới 5 tuổi và 
những người đang đi du lịch ở nước ngoài mà nước này không lấy đạo Hồi làm quốc giáo, được 
miễn trừ. 



Rời xứ thần linh, xe chở mọi người đi tham quan nông trại café chồn Luwak Coffee Arabica. 

Cổng vào trang trại Luwak Coffee (Kopi Luwak).  

Hướng dẫn địa phương mua cho mỗi em một vé vào cổng. Phải chi mà Daluca Thuỷ Luận tổ 
chức như ri thì cần chi mà bôn ba hải ngoại. 

Đón du khách sau cổng vào, cạnh lối đi nhỏ là anh chị chồn hương đang hạnh phúc nhảy nhót 
trong chuồng. Loại chồn mà dân nhậu Việt thường rất ưa. “ĐÃ NGHÈO MÀ GIA TÀI LẠI 
TREO QUÁN NHẬU !”. Thay vì treo gác bếp như ông bà hay nói. 

Thưởng thức một ly café chồn 15g (không biết có bị bịp không?) với máy luợc khá cầu kỳ  giá 
80 IDR (~7USD; ~150 ngàn VND). Du khách miệt vườn thấy không ngon bằng chồn Cu Luận, 
Dakmil. 

 



    Gói cafe chồn và đồ nghề pha           

Thông tín trên net:  “Đối với những người sành cà phê, thì Kopi Luwak của Indonesia ngon hơn 
và giá thành do vậy cũng cao hơn. Một kg Kopi Luwak có giá thành khoảng 20 
triệu VND (1000 USD) và mỗi năm cũng chỉ có khoảng 200 kg được bán trên thị trường thế giới. 
Trên trái đất chỉ một số nước sản xuất được loại cà phê này như Indonesia, Philippines, Ethiopia, 
Việt Nam... với số lượng rất hạn chế. Tại Việt Nam, loại cà phê này cũng được sản xuất tại Tây 
nguyên: “Daluca”, thường được gọi là "cà phê Chồn". Nguyên tắc sản xuất thì hoàn toàn giống 
như Indonesia. 

Mặt khác, những người trong nghề khẳng định tính huyền thoại của cà phê chồn Việt Nam và 
xếp vào hạng đắt nhất thế giới. Tại Đà Lạt cũng có một trang trại cà phê chồn organic với thương 
hiệu Cà Phê Chồn Trại Hầm Đà Lạt. Mỗi ký cà phê chồn tại đây được bán với giá 20 triệu (1000 
USD). 

Sáng hôm sau mọi người háo hức đi tắm biển Bali. Mấy ông đinh ninh như bãi Cancun, nằm 
trùng trùng giữa biển khơi thì nước trong leo lẻo. Bờ cát trắng trải dài nhộn nhịp khách thập 
phương trong trang phục mát mẻ.  

Đến nơi mới hỡi ôi. Biển đã không sạch mà lại không thoai thoải cho thoả thích bơi lội. Dân địa 
phương dùng nơi đây để tổ chức các trò chơi dưới nước. Đu dù kéo, ngồi dù bay. Đi bè chuối. 
Lặn ngắm san hô. Đi bộ xem cá đáy biển. 

  Vận động viên 7 bó đu dù kéo bằng cano. 



Người chơi đai nịt kỹ càng với áo phao. Hai khoen đai được cài chắc chắn vào móc.  Hai tay 
mang găng đỏ-xanh nắm hai dây lái. Khi nghe người điều khiển dưới đất la: ”BLUE !!!” (Găng 
màu xanh) thì ghì lái bằng cách kéo mạnh găng xanh đưa dù vào bãi đáp. Nghe “STOP” thì 
buông hai tay, vận động viên từ từ hạ cánh an toàn. Không sợ té ngã vì đã có hai người chờ sẵn 
nâng mình lên. 

Đi bộ xem cá đáy biển san hô: (chỉ dành cho người dưới 65 tuổi). 

Mỗi em được trang bị áo chống lạnh, giày ba ta ngừa đạp san hô.  Một  “nồi cơm điện” khoảng 2 
kg được nối với bình dưỡng khí ụp lên đầu. Mang đai dây chì khoảng 5 kg. Tuột cầu thang từ từ 
xuống đáy biển. Yên chí có người nhái túc trực sau lưng bạn. 30 phút làm người cá. 

Ngôn ngữ dưới nước: khi được nguời hướng dẫn đưa dấu chữ O bằng ngón cái và ngón trỏ chỉ 
vào bạn. Bạn trả lời lại O là “OK”. Nếu bạn đưa dấu hiệu  “number one” bằng ngón cái là alê 
hấp người hướng dẫn lôi bạn lên ngay. Dưới đáy biển lỗ tai hơi lùng bùng, nhưng bạn bịt mũi thở 
mạnh ra thì sẽ ổn. 

 

Năm vận động viên chuẩn bị đi bộ đáy biển. 2 km ngoài khơi. 



 

 

 

 

                                                                   Dưới đáy biển khoảng 6 mét sâu.  

Ngồi bè chuối:  

Một phao cao su hình hoa chuối buộc sau cano cao tốc. Năm, sáu người mặc áo phao ngồi phía 
sau níu chắc chắn vào. Cano lướt nhanh, nhào lộn trên sóng, mạo hiểm, thích thú, nhưng không 
nguy hiểm. 

Viếng diêm vương xong, trồi lên mặt nước, cano chở vô bờ, thì mọi người đã đi ăn trưa.  

Lại đi thăm đền.  

Tanah Lot là một trong chuỗi 7 ngôi đền chạy dọc bờ biển Tây Nam Bali. Xây dựng trên một 
hòn đá gần bờ. Nước vây quanh đền khi thuỷ triều lên cao. 



          

                                                                 Đền Tanah Lot 

Theo truyền thuyết vào năm 1546, một tu sĩ Ấn Độ tên là Danghyang Nirartha đã đi đến 
Bali. Khi đi ngang qua đây, ông thấy cảnh vật đẹp nên thuyết phục dân bản địa xây đền và miếu 
thờ để truyền bá đạo Hindu. 

Tương truyền, vị thần bảo vệ của ngôi đền là con cháu của thần rắn Basuki. Một loại đẻn biển có 
nọc độc sinh sống quanh vùng biển này. Chúng chỉ lẻn vào ăn đồ cúng chứ không làm hại ai. 
Trốn vào hang khi thủy triều rút.   

 

                                                Gia đình bác Tám sau chuyến đi Bali 



Mỗi lần đi tour lại quy tụ về một số con cháu lưu lạc như trong hình. 

 

                                                        Đoàn du lịch Việt. 

Quần đảo Nam Dương tháng 6 năm 2017 

Nguyễn Duy Sỹ 



 


