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KHÁM PHÁ VÙNG VIỄN ĐÔNG NƯỚC NGA 

HÀNH TRÌNH XUYÊN SIBERIA 

I- Moskva 

Hành trình xuyên Siberie, vùng viễn đông nước Nga của 7 thành viên và một hướng dẫn bắt đầu bằng chuyến bay VN 276 

khởi hành từ Tân Sân Nhất ra Hanội, lúc 20h ngày 20/9/2019. Rồi chiếc Boeing 787 mới keng, số hiệu VN 063, nối 

chuyến đi Moskva khi đồng hồ đã điểm 0h25. Đến phi trường Sheremetyevo lúc 6h45 cùng ngày 21/9/2019.  

Mới vào thu mà nhiệt độ thủ đô Russia đã rơi xuống - 1 độ C. Trời gió. Khá rét đối với dân vùng nhiệt đới, chỉ hai mùa 

mưa nắng. Được dự báo trước, đòan 8 người gồm 3 nữ và 5 nam đã kín cổng cao tường: Mũ len. Găng tay. Khăn quàng 

cổ. Nom như cư dân bản địa Siberian. 

 

“Chân ướt chân ráo tại phi trường Moskva - 1
0
C” 
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“Không khác dân Bản địa” 
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Loay hoay thủ tục hải quan, nhập cảnh, lấy hành lý,… , hơn 9h địa phương, đòan 8 anh chị em mới gặp được hướng dẫn 

(tour guide) và tài xế địa phương, chính thức đặt chân lên đất Liên bang Nga.  

I-1. Vài nét sơ lược về Liên bang Nga 

Nước Nga rộng lớn hiện nay thuộc nhiều vùng miền, nhiều bộ lạc, sắc tộc gốc Âu-Á gom lại thành Liên bang. Các triều 

đại Sa Hòang từ thế kỷ 14 đã thiết lập Đế chế Nga tạo sức mạnh quyền lực và ảnh hưởng khắp thế giới.  

Đế chế Nga hùng mạnh sụp đổ. Vào giai đoạn cuối của Cách mạng tháng mười (1917), những người theo đường lối 

Bolshevik, đảng Cộng sản dưới sự lãnh đạo Vladimir Ilych Lenin đã giành được chính quyền, thành lập Liên bang Xô 

viết. Nicolai đệ nhị, vị vua cuối cùng và cả gia đình hòang tộc bị hành quyết tại thành phố Yekaterinburg.  

Theo thiển ý, dù sao thì cũng không nên trừ khử một giòng tộc đã có công dựng nước, mở mang bờ cõi, thống nhất sơn hà  

cho mình có đất dụng võ hôm nay. Tại sao họ không dùng biện pháp khống chế khác, từ bi, nhân bản  hơn ?! Politique 

c‟est comme ca!!!??? 

Trích nguồn internet:” … Đêm ngày 16 rạng sáng ngày 17 tháng 7 năm 1918, để ngăn chặn việc quân Bạch Vệ giành 

được Sa hoàng, Nikolai II và toàn bộ gia đình bị những người Bolshevik xử bắn trong một căn phòng,…” 

 “Sau Cách mạng tháng Mười và sau cái chết của Lenin, vị trí nổi bật của nhà thờ chính tòa Moskva lại được các nhà 

lãnh đạo Xô Viết lựa chọn để xây dựng một tượng đài lớn mang tên Cung điện các Xô Viết, vì họ chủ trương vô thần 

và cho rằng nhà thờ chính tòa chắc hẳn là tàn dư xa xỉ của "tầng lớp phong kiến" và "bóc lột" của chế độ cũ. Tượng 

đài này được dự kiến xây dựng nhiều tầng theo kiểu hiện đại để hỗ trợ một pho tượng khổng lồ của Lenin, đứng trên 

đỉnh một mái vòm, với hai cánh tay giơ cao. Vào ngày 5 tháng 12 năm 1931, theo lệnh của Kaganovich, Nhà thờ chính 

tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Độ đã bị phá huỷ tan tành bằng thuốc nổ đi-na-mít. Cũng trong khuôn khổ chủ nghĩa vô 

thần, chủ trương bởi nhà nước Liên bang Xô Viết lúc đó, nhiều "cơ sở nhà thờ tại các cấp địa phương, quốc gia hay 

giáo phận đã bị phá hủy" trong chiến dịch chống tôn giáo 1921-1928.  

Việc xây dựng Cung điện của các Xô viết bị ngưng trệ một phần vì sự thiếu vốn và bởi chiến tranh, cộng với nạn lụt từ 

sông Moskva gần bên cạnh, khiến phần nền bị ngập và trở thành hồ nước lớn nhất thế giới dưới thời Khrushvov. 

(Nguồn Internet) 

Chế độ Cộng sản kết thúc, Giáo hội Chính thống Nga, được cho phép xây dựng lại Nhà thờ chính tòa Chúa Kitô 

Đấng Cứu Độ vào tháng 2 năm 1990. 

Một quỹ xây dựng được thành lập trong năm 1992 và nền móng bắt đầu được đổ vào mùa thu năm 1994. Nhà thờ 

Biến Hình có chiều cao thấp hơn, được làm lễ cung hiến vào năm 1996, và Nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Đấng Cứu 

Độ hoàn tất được cung hiến vào ngày 19 tháng 8 năm 2000.” (Nguồn Internet)  
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“Nhà thờ chính tòa cung hiến19/8/2000” 
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Ứng nghiệm lời phán của Đức Mẹ Vô nhiệm Nguyện tội Fatima năm 1917:…”Hãy siêng năng cầu nguyện và lần chuỗi 

Mân côi, nước Nga sẽ ăn năn trở lại!...”  

Hình như chế độ Cộng sản “đời đầu” còn mù quáng do quá khích, do quá say men chiến thắng, muốn triệt hạ những gì 

liên quan đến Xã hôi cũ: các công trình tôn giáo, các con người liên quan, mà không kịp nghĩ tới giá trị văn hóa, giá tri 

nhân văn để tìm một cách giải quyết khác có hậu hơn! Tiếc thay!!! Lịch sử tiến hóa phải là kế thừa, là kết nối và sẽ 

từng bước hòan thiện để đạt đến hòan mỹ. 

Tạm quên một giai đọan lịch sử đã kìm hãm sự phát triền liên tục của lòai người.  

Năm 1991, Liên bang Sô viết tan rã để ra đời Liên bang Nga, bao gồm 85 chủ thể liên bang như hiện nay. Nhiều nước 

khác giành quyền tự trị, tách khói Liên Xô. 

Nước Nga giáp biên giới với nhiều quốc gia trải dài từ Bắc Âu đến bờ Thái Bình Dương, sở hữu toàn bộ phần phía bắc 

châu Á và 40% châu Âu, bao gồm 11 múi giờ. Có biên giới với Nhật bản qua Eo biển Okhotsk (bên nầy là Vladivostok, 

Nga, bên kia là Hokkaido, Nhật) và cùng giáp Hoa Kỳ qua Eo biển Bering. Một đất nước rộng lớn cắm dùi từ châu Á đến 

châu Âu, qua tận châu Mỹ (Chia biển Alaska với Mỹ) 

Rộng 17,098,246 km
2
, Nga là nước có diện tích lớn nhất thế giới. Nga cũng là nuớc đông dân thứ 9 với 144,5 triệu người 

(thống kê năm 2015). 

Chúng ta có thể nói “liên bang Nga là đất nước có nhiều bình minh và hòang hôn nhất thế giới”. Phía Đông đón ngày mới 

thì phía Tây còn chìm trong giấc ngủ. 

I-2. Thủ đô Russia 

Thủ đô Liên bang Nga, nằm trên bờ sông Moskva, giữa lưu vực Volga và Oka, có diện tích 878,7 km². Trước đây, 

Moskva đã từng là thủ đô của Liên Bang Cộng Hòa chủ nghĩa Xô Viết (Liên Xô) cho đến năm 1991, khi chính quyền 

Liên bang và khối Đông Âu Xã hội chủ nghĩa sụp đổ.  

Chưa được check in khách sạn, 8 anh chị em tiếp tục chương trình khám phá Quảng trường đỏ, quảng trường trung tâm 

Moskva và tòan nước Nga, bên cạnh điện Kremlin. 

Sao lại gọi là Quảng trường Đỏ. Đỏ không phải là màu gạch của những công trình xây dựng quanh Quảng trường. Đỏ 

cũng không phải để ám chỉ màu Cờ Hồng quân Liên Xô Cọng sản. Mà đỏ có nghĩa là “đẹp”. Đẹp nhờ vào nhà thờ thánh 

Basil. Đẹp nhờ vào các công trình kiến trúc cổ, gắn kết với một sự kiện của đất nước quanh khu vực. 
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“Nhà thờ thánh Basil phía nam Quảng trường” 
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“Du khách xếp hàng vào lăng Lênin phía tây Quảng trường” 



8 

 

 

“Bảo tàng lịch sử quốc gia Nga, phía bắc Quảng trường” 
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Quảng trường Đỏ là chốn diễn ra lễ đăng quang của các vị Sa Hòang trong quá khứ. Sau nầy là nơi buôn bán, thương mại.  

Nơi tổ chức các nghi lễ nhà nước. Nơi duyệt binh của Hồng quân Liên Xô và Liên bang Nga.  

Năm 1991, quảng trường Đỏ được UNESCO đưa vào danh sách Di sản thế giới.  

Thời Liên Xô, nhà thờ Kazan
1
 và nhà thờ Iverskaya với cổng Phục sinh đã bị phá hủy để cho các loại xe quân sự có thể 

tiến vào Quảng trường trong các đợt diễu binh. Người ta cũng đã dự định phá hủy công trình có tiếng nhất tại Moskva, 

nhà thờ chính tòa thánh Basil ở phía nam quảng trường. May mà Stalin đã suy nghĩ kịp và phán: "Lazar! Để nó lại đấy!". 

12h trưa, bữa cơm Tây đầu tiên nơi xứ Thu vàng: mọi người đều ngán vì quá béo. Cô hướng dẫn viên xinh đẹp xứ Bạch 

Dương hứa buổi chiều sẽ ăn tối nơi nhà hàng Việt. 

Đầu giờ chiều đòan vòng quanh điện Kremlin, xưa là hòang cung của các vị Sa Hòang, nay là đầu não, nơi ở và làm việc 

của chính phủ và tổng thống Nga. 

 

“Lính gác Hòang cung” 

                                                      
1
 Đã được xây lại sau 1991 
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I-3. Điện Kremlin 

Kremlin bao gồm diện tích 275.000 m². Quảng trường nhà thờ là trung tâm, được bao quanh bởi 6 khối kiến trúc xây 

dựng, trong đó có 3 nhà thờ.  

Nhà thờ Đức Mẹ lên trời được hoàn thành năm 1497 để trở thành nhà thờ chính của Moskva và là nơi tất cả các Sa Hòang 

Nga được thánh hóa truyền ngôi vương. Mặt tiền bằng đá trắng với 5 mái vòm bằng vàng. Nhà thờ Truyền tin ba vòm mạ 

vàng được hoàn thành sau đó vào năm 1498.  

 

“Nhà thờ Đức Mẹ lên trời” 
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Ở đây còn có hai nhà thờ của các tổng giám mục và giáo trưởng Moskva là Nhà thờ Mười hai thánh Tông đồ (1653-1656) 

và nhà thờ một mái vòm Đức Mẹ Đồng trinh, trang điểm bằng các tượng thánh hùng vĩ và các bích họa từ năm 1627 đến 

1644. Nhà thờ Đấng Cứu thế bằng gỗ, được xây dựng vào thập niên 1330.  

Công trình xây dựng đáng chú ý khác là tháp chuông Ivan Đại đế ở phía đông bắc của quảng trường, cao 81 m. Người ta 

chỉ rung cả 21 quả chuông, khi kẻ thù tới gần.  

Điện cũng là nơi lưu giữ các di tích lịch sử như các nhà thờ, tháp chuông, súng thần công vua và quả chuông vua.  

                                
“Tháp chuông Ivan Đại đế trong điện Kremlin ”                                                 “Tháp canh điện Kremlin” 
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                    “Quả chuông vua”                                                                               “Súng thần công vua” 

Súng thần công Vua: Biểu tượng bất khả chiến bại của Nga 

Năm 1586, Sa hòang Feodor Ivanovich truyền đúc một khẩu pháo lớn mà ở xứ Nga và những miền đất khác chưa bao giờ 

có, đặt tên là “khẩu pháo Vua”.  

Khẩu pháo Vua dài hơn 5 mét, nặng 39 tấn, đường kính nòng súng 1,2 mét. Một người lớn có thể nằm thoải mái, còn một 

em bé có thể đứng thẳng lọt gọn trong nòng súng. Trọng lượng của mỗi "hòn bi" đạn nặng gần 2 tấn. 

Với ý tưởng ban đầu là để bảo vệ điện Kremlin, khẩu thần công Vua được đặt trên dàn đặc biệt bằng gỗ súc tròn gần 

Quảng trường Đỏ.  

Để di chuyển nó, người ta chằng, gióng cương 200 con ngựa lực lưỡng để kéo nhích từng chút chiếc nòng súng vĩ đại. Do 

cồng kềnh như vậy, nên súng không tham gia vào các họat động chiến sự. 

Trong cuộc chiến tranh chống quân đội Pháp năm 1812, khi Napoleon rút lui khỏi thành Moscow, khẩu thần công Vua bị 

đốt cháy sém giá súng bằng gỗ. 

Thần công Vua chỉ được khai hỏa một lần cùng với tro cốt kẻ tội đồ mạo danh phản lọan vào thế  kỷ 17. 
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Chuông Vua điện Kremlin 

Chuông là để ngân vang. Để ra hiệu lệnh, báo động. Để loan tin vui: ”Jingle Bell”. Là thời gian biểu: ”..Tiếng chuông 

Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương “. Là báo tin buồn :”Nhà thơ sống cạnh nhà thờ/Nhà thơ tắt thở, nhà thờ rung chuông.(Ca 

dao)  

Tiếng chuông ngân của bất kỳ tôn giáo nào, đều lay động tâm linh con người.  

Nghệ nhân đúc chuông, ai cũng đều mong đến ngày nghe nó vang rền.  

Ấy vậy mà có một cái chuông to nhất thế giới lại chưa bao giờ gióng lên tiếng nào. Nước Nga, một trong những quốc gia 

có kỹ thuật đúc chuông thuộc hàng tuyệt kỹ, cung cấp hầu hết cho các nhà thờ Chính Thống giáo.  

Năm 1735, Nga hoàng truyền lệnh đúc 1 cái chuông cao 6 m, trọng lượng khoảng 200 tấn (chuông ở chùa Thiên Mụ, cố 

đô Huế, chỉ nặng 2 tấn) để lắp lên trên tháp chuông Ivan, tọa lạc bên trong cung điện Kremlin.  

Miệt mài 2 năm chế tác, chiếc chuông Vua đang trong giai đọan hòan thiện, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra trong cung 

điện Kremlin, thiêu hủy nhiều công trình kể cả xưởng đúc. Toàn bộ lò đúc bằng gỗ cháy hừng hực khiến chuông Vua rơi 

xuống hố và “yên nghỉ” ở đó suốt 1 thế kỷ.  

Vào năm 1836, Nga hoàng Nicolas đệ nhất ra lệnh khai quật để đưa chuông Vua lên rồi đặt nó sát bên tháp chuông Ivan 

hiện nay. Khi đưa chuông Vua lên mặt đất, người ta phát hiện nó bị bể một miếng nặng... 11 tấn. 

Chuông Vua đã “yên vị” trên mặt đất, một ngày nọ, Nga hoàng triệu tập các bậc thầy chế tác chuông ở Moscow để tham 

vấn việc “vá” miếng bể vào chuông?  Có người thắc mắc: Vì sao bệ hạ muốn vá chiếc chuông Vua? Nga hoàng nói: Vì ta 

muốn nghe tiếng ngân vang của nó như thế nào. Nghe câu ấy, các nghệ nhân chế tác chuông của nước Nga xanh mặt. Hàn 

miếng bể nặng hơn chục tấn ấy vào chiếc chuông thì dễ rồi, chẳng có gì khó cả, nhưng... 

“Số phận của chiếc chuông này là phải câm nín vĩnh viễn!”, có người can ngăn và giải thích rằng:”Nếu hàn miếng bể lại 

rồi gióng lên một hồi chuông, ắt sẽ gặp đại họa, nhân loại sẽ diệt vong, cả thế giới sụp đổ!”. Nghe đến đây Nga hoàng 

cũng xanh mặt như các nghệ nhân chế tác chuông, ngài từ bỏ ý định muốn nghe tiếng vang vọng của chiếc chuông xấu số.  

Vì vậy chuông Vua và miếng bể tồn tại mãi đến nay. 

I-4. Hệ thống tàu điện ngầm Moskva 

Một nơi mà du khách đến Moskva mong muốn ghé thăm đó là hệ thống tàu điện ngầm. Được ví von như cung điện dưới 

lòng đất tại thủ đô nước Nga với nội thất trang trí là đèn chùm, đá cẩm thạch, tranh tường lớn cùng với những tượng đồng  

tạo nên sự trang trọng, lộng lẫy. 

Metro Moskva phục vụ cư dân Moskva, và các thành thị lân cận. Xây dựng năm 1935 với một tuyến ray dài 11 km và 13 

nhà ga, đây là tuyến đường sắt ngầm đầu tiên của Liên Xô. 12 tuyến đường cùng với 200 nhà ga, tổng cọng 333,5 km. 

Phần lớn tuyến đi ngầm, với phần sâu nhất 74 m tại nhà ga Công viên Pobedy. Mỗi nhà ga metro đều được trang trí rất 

công phu.  

Thời chiến tranh lạnh, hệ thống tàu điền ngầm còn được dự trù là nơi cư dân trú ẩn khi có chiến tranh xảy ra. 
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“Đèn chùm và trần trang trí” 



15 

 

 

 

“Bức họa” 
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HÀNH TRÌNH XUYÊN SIBERIA (Tiếp theo) 

I-5.  Khu phố cổ ARBAT 

Ngày 22/9/2019, tận dụng thời gian buổi sáng, cô hướng dẫn đưa anh chị em đi mua đồ lưu niệm khu chợ cổ ARBAT, 

Moskva Vì mãi tới 15h00 đòan mới đáp chuyến bay nội địa S7 055 từ Domodedovo (Moskva) đi Yekaterinburg, quê 

hương tổng thống Boris Yeslsin. 

Khu phố được hình thành từ thế kỷ 15. Arbat là một trong ít các con phố lâu đời còn sót lại ở Nga. Nơi đây mang đậm 

phong cách kiến trúc và dấu ấn văn hóa cổ xưa của người dân Nga. Cũng là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách dạo 

chơi, mua sắm. 

Trước đây khu phố này là nơi sinh sống của những người thợ chuyên phục vụ cho tầng lớp quý tộc tại điện Kremlin. Trải 

qua hơn 500 năm thăng trầm cùng lịch sử nước Nga, địa danh này đã được tái hiện trong rất nhiều tác phẩm văn học, hồi 

ký nổi tiếng. Cũng chính nơi này đã khơi nguồn sáng tạo cho biết bao tác phẩm văn học nghệ thuật hay những giai điệu 

lừng lẫy gắn liền với lịch sử nước Nga, như “Chiều Mạc Tư Khoa”, “Đôi Bờ và Triệu đóa hồng”... Nơi đây có rất nhiều 

gia tộc sinh sống và là cái nôi của nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng như Pushkin, Gogol, Tolstoy và Chekhov,… 

 

“Một góc phố cổ” (Ảnh internet) 

Điểm đặc biệt nhất ở đây là hoàn toàn không ồn ào, khói bụi, xe cộ. Trung tâm khu phố là con đường nhỏ dành cho người 

đi bộ kéo dài hơn 1km.  
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Tại đây chúng ta có thể tìm mua búp bê Nga Matryoshka, ấm trà Samovar, gốm sứ Gzhel hay các tác phẩm, tranh ảnh 

nghệ thuật về làm kỷ niệm.  

Thỉnh thỏang chúng ta còn được thưởng thức  không gian nghệ thuật đa sắc màu với các nghệ sĩ đường phố. Họ mang tới 

hàng loạt các tiết mục vô cùng hấp dẫn và cuốn hút, bên cạnh  bức tượng đồng đại văn hào Pushkin và người vợ Natalia 

Goncharova xinh đẹp.  

Ngoài ra, còn có hơn 10 loại bia ngon được sản xuất tại Nga đang chờ các du khách sành điệu.  

 

“Tương đồng vợ chồng đại văn hào Pushkin‟ 

(Pushkin bị thương nặng và tử nạn sau cuộc đọ súng) 
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“…VẪY TAY-VẪY TAY- TẠ TỪ MOSCOW…” 

II-  Thành phố Yekaterinburg 

Đến thành phố quê hương tổng thống Bosis Yeltsin thì phố đã lên đèn. 

Yekaterinburg về đêm 

Ekaterinburg hay Yekaterinburg là thành phố giáp ranh hai châu lục Âu-Á, thủ phủ của vùng Urals, địa đầu giới tuyến tiến 

vào hoang mạc Siberia. Được thành lập năm 1723 theo lệnh của Peter Đại đế và thành phố được đặt theo tên vợ ông, 

Ekaterina.  

Ekaterinburg hiện diện như là trung tâm của vùng khai thác mỏ rộng lớn nằm hướng đông dãy núi Ural. Cách phía đông 

Moscow 1,667 km. Tập trung các ngành hóa chất và công nghiệp nặng. Sản phẩm của các nhà máy được phân phối trên 

khắp đất nước và thế giới. 

Thời chiến trạnh lạnh, các nhà máy công nghiệp quốc phòng và nghiên cứu nguyên tử đều được di chuyển về đây, để 

chúng càng xa thủ đô càng tốt.  

Từ năm 1942 đến năm 1991 thành phố Ekaterinburg được biết đến với tên gọi Sverdlovsk. Đây là một trung tâm vận 

chuyển, hậu cần quan trọng, trong thời gian hình thành trước kia và mãi cho tới nay của tuyến đường sắt Xuyên Siberia 

(Trans Siberian Railway)  

 

Ekaterinburg là thành phố nổi tiếng thứ ba của Nga thu hút khách du lịch, sau Moscow và St. Petersburg. 
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“Nhà thờ được xây trên nền cũ căn nhà Ipatiev, nơi gia đình Sa hòang bị hành quyết ” 



22 

 

Ngay sau cuộc Cách mạng Nga, vào ngày 17 tháng 7 năm 1918, Sa hoàng Nicholas II, vợ ông, Alexandra, và con là nữ 

Đại công tước Olga, Tatiana, Maria, Anastasia, và Tsarevich Alexei đã bị hành quyết bởi những người Bolshevik tại Căn 

nhà Ipatiev, thành phố này.  

Năm 1977, Boris Yeltsin, một thời là thị trưởng thành phố, lệnh cho phá hủy nhà Ipatiev, để ngừa phe bảo hoàng đến 

chiếm dụng. Ông cho xây dựng Nhà thờ Các Thánh ngay tại nền cũ.  

 

“Nhà thờ Các Thánh” 

Sau đó ông trở thành Tổng thống đầu tiên của Liên bang Nga và đại diện cho người dân tại tang lễ của các Sa hoàng vào 

tháng 7 năm1998. Ngày nay, nhà thờ là nơi dành riêng để tưởng nhớ những nạn nhân vô tội. Và, được xem là địa điểm 

hành hương quan trọng trong thành phố.  

Tiết trời ngấp nghé không độ, gió rét, thành phố vắng người dạo đêm. City tour giờ nầy chỉ thấy lung linh ánh điện.  
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“Phố phường đêm thu lạnh lẽo” 
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Dù vậy đòan vẫn kiên quyết ghé thăm  Quảng trường 1991 hay còn gọi là Quảng trường Boris Yeltsin, nơi có bức tương 

ông và hệ thống siêu thị, nhà hàng bên cạnh. Quảng trường trống trơn, như dành riêng cho 8 thành viên đến từ Việt Nam 

và hướng dẫn địa phương. 

 

“Xe Boris Yeltsin khi còn là thị trưởng” 
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“Tượng Boris Yeltsin” 
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“Quảng trường 1991” 
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Anh chị em cũng yêu cầu ghé thăm sân vận động Arena. Trong mùa World Cup vừa qua, nhiều trận cầu nẩy lửa đã diễn ra 

nơi đây.  

 

 

“Sân vận động Arena” (Internet)  
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“Sân vận động Arena” 

Sân vận động Ekaterinburg, hay còn được gọi là Sân vận động Trung tâm Arena, được xây dựng từ năm 1953 đến năm 

1957. Sân vận động ban đầu là sân vận động đa chức năng, cũng là nơi tổ chức các sự kiện trượt băng.  

Năm 2018, thành phố Ekaterinburg đã trở thành 1 trong 11 thành phố khác đăng cai tổ chức Giải vô địch bóng đá thế giới 

World cup. Nhiều đội banh đã đặt bản doanh tại thành phố có sân vận động 45000 chỗ ngồi, trong đó có đội Nhật Bản. 

Về đến khách sạn Marina Parck Hotel, đối diện ga xe lửa, đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm. 
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HÀNH TRÌNH XUYÊN SIBERIA (Tiếp theo) 

 

III-  Vùng Hoang Mạc Siberia 

III-1. Siberia 

Hầu như tòan bộ vùng Bắc Á thuộc về Siberia (Tây Bá Lợi Á), bao gồm phần lớn thảo nguyên Á-Âu.  

Kể từ thế kỷ thứ 17, nước Nga chiếm giữ đa phần diện tích hoang mạc nầy.  

Về mặt địa lý, Siberia bắt đầu từ phía đông rặng núi Ural, ranh giới tự nhiên giữa hai châu Á-Âu, trải dài đến tận Thái 

Bình Dương; phía bắc giáp Bắc Băng Dương, phía nam là các ngọn đồi miền bắc Kazakhstan, có cùng biên giới với Mông 

Cổ và Trung quốc. Siberia chiếm 77% diện tích nước Nga, nhưng dân số chỉ 27%. Mật độ trung bình khoảng 3 người/km 

vuông (7,8/dặm vuông, gần bằng với Úc). Siberia trở thành một trong những khu vực dân cư thưa thớt nhất trên Trái đất. 

Siberia nổi tiếng với mùa đông dài và khắc nghiệt, nhiệt độ trung bình tháng 1 là −25 ° C (−13 ° F). Vùng hoang mạc khắc 

nghiệt nầy là nơi nhà nước Liên Xô xây các nhà tù, trại cải tạo
2
, lưu đày các tù nhân chính trị và tội phạm khác. 

                                                      
2
 Trại cải tạo lao động của Liên Xô là hệ thống trại cải tạo bằng lao động (Lao động khổ sai), chịu sự quản lý của “cơ quan đặc biệt” 

tên là Gulag. Nói cách khác GULAG, tên gọi tắt của Tổng cục Lao động cải tạo Liên Xô, thời kỳ Joseph Stalin.  

Trung bình mỗi năm có khoảng 600.000 người được đưa vào trong các trại Gulag (nhất là vào những năm 1937-1938: 1,7 triệu 

người), 
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"Shibir", tiếng Mông Cổ, có nghĩa là vùng đất đầm lầy, với những cây bạch dương mọc thành các khu rừng rậm. Người 

ta cho rằng, vào thời Thành Cát Tư Hãn, người Mông Cổ dùng tên gọi này để chỉ khu vực rừng-thảo nguyên, rừng taiga
3
, 

sát biên giới với lãnh thổ của họ. 

 

“Taiga vào thu” 

                                                                                                                                                                                                     
Một con số ước tính cho rằng đã có 1,6 triệu chết, giai đoạn từ 1929 tới 1953. Do bệnh tật, đói rét, kiệt sức. 

Theo con số bán chính thức của Liên Xô, vốn không được công khai cho đến sau khi chính quyền Xô viết sụp đổ năm 1991, từ năm 

1929 đến 1953, hơn 14 triệu người đã đi qua các trại và nhà tù này. 

 
3
 Taiga hay rừng Taiga, bắt nguồn từ một ngôn ngữ Turk, là một khu sinh thái chỉ có các rừng cây lá kim. Taiga bao phủ hầu hết 

phần trên đại lục của Alaska, Canada, Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy và Nga (đặc biệt là Siberia).  
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Cuối thế kỷ 16 và đầu thế kỷ 17, thế lực lớn mạnh của nước Nga ở phía tây, làm suy yếu Hãn quốc Siberian. Lúc nầy, biên 

giới các Sa hòang đã vươn đến bờ Thái Bình Dương (Eo biển Nhật bản: bên phía Nga là cảng Vladivostok, bên kia là 

Hokkaido, Nhật Bản). Năm 1709, chỉ khoảng 230.000 người Nga định cư ở Siberia. Các thế kỷ tiếp theo, Siberia vẫn là 

vùng đất không người ở và chưa được khai thác, ngòai số tù nhân bị lưu đày, một ít nhà thám hiểm, và những người buôn 

bán.  

 

“Bản đồ của đường sắt xuyên Siberia vào thế kỷ 18 ( xanh ) và đầu thế kỷ 19 ( đỏ )”. (Ảnh Internet) 

Thế rồi, tuyến đường sắt xuyên Siberia (Trans Siberian Railway) xây dựng từ 1891-1916 làm thay đổi to lớn "vùng đất 

đang ngủ yên" này. Tuyến đường đã nối liền Siberia với những miền phía tây nước Nga đang trên đà công nghiệp hóa 

dưới thời sa hòang Nikolai II (1894-1917). Từ đó, hàng triệu người Nga châu Âu chuyển đến sinh sống.  

Siberia có nguồn tài nguyên dồi dào và phong phú. Trong suốt thế kỷ 20, nhiều khu dân cư và nhà máy công nghiệp đua 

nhau mọc lên.  

Thảm thực vật ở Siberia chủ yếu là rừng taiga; vành đai lãnh nguyên
4
 nằm ở rìa phía bắc; các dạng rừng lá rộng, hỗn hợp 

tập trung ở vùng ôn đới phía nam. Đa phần dân cư tập trung phía nam đường ray Xuyên Siberia, nơi có khí hậu lục địa ẩm 

ướt. Tuy mùa đông lạnh, nhưng mùa hè khá ấm, kéo dài gần bốn tháng, thuận lợi cho nông nghiệp. 

 

                                                      
4
 “Đài nguyên”, “lãnh nguyên” hoặc “đồng rêu” là nơi không có sự phát triển của cây thân gỗ do nhiệt độ thấp và mùa sinh trưởng 

ngắn. Thuật ngữ tundra, nghĩa là "vùng bình nguyên không cây gỗ". Vùng đất cao trần trụi.  

Hai từ Taiga và Tundra đã ngủ yên trong kỹ ức học trò, nay mới thấc giấc. 
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“Rừng Siberia” 

Khí hậu Siberia khác biệt rất lớn vào các thời điểm trong năm, mùa hè ngắn, mùa đông lạnh lẽo, khắc nghiệt, kéo dài. 

Lạnh nhất vào tháng 1 và nóng nhất vào tháng 7. Phía bắc, mùa hè rất ngắn, chỉ khỏang một tháng. Mùa đông kéo dài gần 

như quanh năm.  
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“Ven rừng Taiga” 

Siberia rất giàu tài nguyên khoáng sản, hiện diện hầu hết các loại quặng kim lọai có giá trị, với trữ lượng lớn nhất thế giới 

như nikel, vàng, chì, kim cương, bạc và thiếc. Chưa kể đến nguồn dầu mỏ và khí tự nhiên khổng lồ.  
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“Tàu Dầu” 
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“Wagon khóang sản” 

III-2. Trans Siberian Railway (Tàu Xuyên Tây Bá Lợi Á) 

Vào cuối thế kỷ thứ 19 (3/1891), khi còn chưa đuợc truyền ngôi vua, Sa hòang Nicolai II làm lễ khởi công xây dựng tuyến 

đường sắt Trans-Siberian, hòan thành năm 1916, sau 25 năm thi công
5
, dài 9289 Km. Mục đích chính là để khai thác tiềm 

năng kinh tế vùng Siberia rộng lớn. Và, cũng không ngòai mục đích chính trị, quân sự, nhất là việc bảo vệ vùng châu thổ 

Amur, mới sát nhập, luôn bị đe dọa bởi ông hàng xóm Trung quốc. Tại triển lãm Paris năm 1900, mô hình tuyến đường 

sắt này đã gây ấn tượng mạnh với những người tham dự từ khắp thế giới.  

Đi tàu hỏa, tuy hơi dài ngày, nhưng là phương tiện di chuyển Đông-Tây tương đối rẻ và an tòan dọc vùng hoang mạc 

Siberia. Khách thường xuyên Trans Siberian Railway là những ông bà Tây balô, du lịch bụi, những người yêu thiên nhiên, 

thích khám phá. Thường xuyên số đông trong họ là công dân Nga, Trung Quốc và Mông cổ. Cũng không ít các khách lữ 

hành, đến từ khắp địa cầu. 

Hai giờ sáng, nhiệt độ ngòai trời ven hoang mạc xuống – 2 
0 
C, đòan 8 anh chị em Vietnam, lầm lũi kéo hành lý ra ga, bắt 

đầu chuyến hành trình Xuyên Siberia bằng tàu hỏa. 

Xình xịch, xình xịch từ Yekaterinburg đến Irkutsk. 

Chúng tôi chọn cung đường từ Yekaterinburg (thành phố ranh giới Đông/Tây nước Nga) tới Irkutsk.  Dài 3437 Km, 

khỏang 1/3 tòan tuyến.  Xuyên qua nhiều làng mạc, thị trấn, cánh rừng, bình nguyên, sông núi  của vùng Siberia lạnh giá.  

52 tiếng nằm ngồi, ngủ nghỉ, đọc sách, ngắm cảnh, đánh bài, làm quen với khách thập phương và cùng thưởng thức bia 

Nga.  

                                                      
5
 100 năm sau, tuyến đường sắt nội đô Cát Linh-Hà Đông ở Việtnam Xã hội Chủ nghĩa, 14 km, hơn 12 năm thi công, tới nay chưa 

hòan thành. Tính ra một năm làm được 1 km ! 
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37 

 

Du khách có thể tự lái xe, 43 tiếng không ngừng nghỉ, từ thành phố quê hương Boris Yeltsin, tới thành phố Irkuskt. Hoặc 

là đón chuyến tàu đêm Moskva – Vladivostok, nằm ngồi 52 tiếng, xuyên vùng hoang mạc Siberia huyền thọai.   

 

“Cập nhật Google” 
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2h00 AM, ngày 23/9/2019 

 

“Ga Yekaterinburg” 

“Âm 2
0
C.  Toàn đòan chuẩn bị lên tàu” 
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“Thu vàng bên khung cửa sổ” 
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“Phố ven sông” 

 

“Một góc cư dân vùng Siberia” 
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Tàu có ba hạng toa.  

 Toa thượng hạng gồm hai giường. Gần nhà hàng. Toilet dạng kín, bồn cầu bằng sứ, sạch sẽ.  Du khách các toa 

khác thường lẻn vào đây dùng ké. 

 Toa trung hạng, 2 cặp giừơng tầng.  Toilet dạng “mở”, thiết kế từ thời Sa hòang, thả xuống thiên nhiên.  Bồn cầu 

kim loại. Khi tàu dừng bị khóa cửa. 

 

“Toa số 5, hạng trung bình” 

(Tiếng Nga: Tyanet là Toilet) 

 Toa hạng 3 (bình dân):  

52 tiếng đồng hồ trải nghiệm trên tàu, người viết mới phát hiện hạng bình dân nầy, tiếng Nga gọi là platskart, gồm 40 

giường cứng, lồ lộ, không chia phòng, kèm thêm dãy ghế ngồi dọc hành lang, là thú vị.  Là toa tập thể thiếu sự riêng tư. 

Nhưng, nếu biết chút tiếng Nga và tiếng Mỹ thì rất thú vị đối với dân chuyên môn xe lửa, du lịch bụi. Không thấy nữ hành 

khách. Trong không gian không biên giới nầy, họ chia nhau những mẫu chuyện vui, những trò chơi, chút đồ ăn, thức 

uống. Mỗi lần người viết đi ngang qua để xuống toa ăn uống, họ đều nở nụ cười rất thân thiện. Chứ không phải như cô gái 

“địa phương” ngoa ngắt đuợc kể phần sau đây. 

Đồ ăn, thức uống trên tàu, giá trên trời, mà số lượng và chất lương thua dưới đất khá xa. Tốt nhất là mang theo mì tôm, 

dạng ly và café bột (Instant coffee). 
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“Restaurant” 

Nhân viên phục vụ toa cũng như phục vụ nhà hàng tiếng Anh khá khiêm tốn.  “Body language”, động từ “to quơ” là 

chính.  

Có những trạm tàu chỉ dừng năm mười phút, có trạm dừng khá lâu, hành khách đủ thời gian xuống dạo quanh ga, chụp 

hình, mua thêm thức ăn, đồ lưu niệm nơi các kiosque gần đó: vài ba quả trứng, cân trái cây từ các chị bán hàng rong địa 

phương.  

Ngẫm nghĩ đến những con người, những cảnh vật mà chúng ta chỉ gặp qua một lần trong đời.  Cảm giác như một phút 

giây hẹn hò ngắn ngủi với “cuộc sống” giữa khoảng không hư vô.  Để rồi sau đó, trong chốc lát, chúng ta bỏ lại mọi thứ 

sau lưng, sớm tan biến vào một vùng không phủ sóng giữa Siberia bao la, rộng lớn. 
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“Cảnh vật ven đường” 

 

“Rừng vào thu” 
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“Bao giờ gặp lại người bạn mến khách nầy!” 



45 

 

Tàu dừng nơi các thành phố lớn, sóng điện thọai mới ào về, du khách tranh thủ gởi hình, check mail, load báo đọc, chat 

chít, nhắn tin, Viber, Zalo…  

 

“Chốn an bình bên thảo nguyên mênh mông” 

Chợt nhớ, cái món “wifi phủ sóng” không đâu bằng nước Giao chỉ Việt, chỉ cần một ly trà đá là du khách có quyền nổ liên 

lục địa với nhau. Ngay cả trên những chuyến xe bus, xe đò, xe dịch vụ du lịch đều được trang bị mobile wifi. 

Vài ổ cắm điện, phích tròn được trang bị dọc vách hành lang.  

Trang thiết bị nội thất các toa tàu khá lỗi thời.  Không có phòng tắm.  Chỉ có buồng vệ sinh 2 đầu toa. Tương đối sạch sẽ, 

luôn đủ khăn giấy, dù nhiều người sử dụng. 

Mỗi toa có một bình nước nóng lớn, tiện để pha trà, cafe hay nấu mì tôm. Cuối toa được trang bị một phòng bếp mini, có 

lò microwave hâm nóng đồ ăn, mini bếp nầy rất hữu ích trong việc giúp các bà mẹ lo bữa ăn cho bé.  

Hành khách có thể mua mì gói, một vài món đồ ăn vặt, gói trà, cà phê hoặc đồ lưu niệm trong mỗi toa. Nhân viên phục vụ 

để lộ thiên trên khay hàng hóa ngay đầu toa mà không hề sợ kẻ gian nhón hàng.  

Để ý quan sát những người địa phương sử dụng Trans-Siberian, thấy họ có vẻ khá quen thuộc với việc đi tàu hỏa. Họ 

mang theo đầy đủ đồ ăn, những vật dụng thiết yếu cho một chuyến đi tàu dài ngày. Có nhiều người mang cả dây nối điện 

dài, kéo vào phòng để sử dụng. 

Một mẫu chuyện vui trong việc sử dụng ổ cắm charge do bất đồng ngôn ngữ.  Bên cạnh phòng vợ chồng người viết và vợ 

chồng hai người bạn cùng đòan; có một gia đình người Bỉ, đi du lịch liên tuyến Âu-Á bằng tàu hỏa. Gồm vợ và một con 

trai khỏang 12 tuổi. Ông ta là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, đi khắp nơi để sáng tác, săn hình.  Ông có riêng một website. 

Chồng nói tiếng Bỉ (vùng Hollandais), sơ sơ tiếng Mỹ; vợ dân Bruxelle nói tiếng Tây.  Khi mới lên tàu lúc 2h30 khuya, 8 

người Vietnam ồn ào náo nhiệt, chí chóe, lục tục, mò mẫm, lạch cạch, lùng đùng dở nệm giường cất hành lý.  Ông ta thức 



46 

 

giấc ra hiệu xin giữ im lặng một cách khá lịch sự.  8 đài phát thanh im re tiếng súng.  Hiện gia đình ông ta đang lang thang 

vùng Mông Cổ, Tây tạng, rồi sẽ qua Tàu, Triều tiên, Hàn quốc, Nhật Bản, ….và tháng 12 hẹn người viết ở Saigon; họ 

cũng sẽ trong chuyến hành trình xuyên Việt Nam bằng tàu hỏa Bắc-Nam. Người viết và ông ta đang vừa ngắm cảnh vừa 

căn chụp hình rừng thu vàng Siberia qua khung cửa số hành lang, thì phone hết pin. Ba ổ cắm điện dọc hành lang không 

còn chỗ trống, nhiều cục charge chồng chất lên nhau, còn ổ cuối chỉ có một điện thọai đang nạp pin. Mình đem ổ chia 

điện có thể cắm một lần được ba cái đến dự định cắm vào, vừa đụng tới, một cô Nga khỏang 20 tuổi hùng hổ bla bla bla. 

Mình giải thích bằng động từ “to quơ” cho cô hiểu là có thể cắm charge được 3 cái cùng lúc.  Cô ta vẫn đùng đùng không 

chịu.  Ông Bỉ trọ trẹ, ú ớ vài tiếng Nga, nhưng người đẹp vẫn tuyệt nhiên lắc đầu từ chối, mụ vợ Bruxelle chen vào: ”elle 

est tres méchante!”   

Quang cảnh qua khung cửa sổ trở nên ngày càng hấp dẫn.  

Chúng tôi băng qua những thảo nguyên mênh mông, những trảng rừng taiga bạt ngàn, những vùng đồi bạch dương trong 

nắng vàng thu rực rỡ.  

Thi vị bên khúc quanh, nơi dòng sông soi bóng những ngôi làng.  

 

Con tàu cứ xình xịch, xình xịch tiến tới, giúp khành khách từ từ khám phá, khi thì đồng cỏ, hoang mạc mênh mông, không 

nhà, không ruộng; khi thì lác đác, giữa những mảng rừng thu vàng rực, vài ngôi nhà gỗ, vài con bò lai rai gặm cỏ. Khi thì 

rộn ràng chạy qua khu thị tứ, nhà cửa chen chúc, xe cộ tấp nập. Có lúc lướt qua những cột khói nhà máy khai thác của trời 

cho, không biết họ đang thu họach lọai quặng mỏ gì. 
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“Bình minh ló dạng”  

(Nhân viên không được chụp hình với hành khách khi đang làm nhiệm vụ) 
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Cuối ngày, trên một bình nguyên cỏ vàng, rộng lớn, xa tít tận chân trời, nhà ai đó đang chuẩn bị cơm chiều, một làn khói 

cuộn tròn, rồi nhè nhẹ bay lên cao, tan biến vào không gian vô tận. Mặt trời rải vài tia nắng vàng yếu ớt, soi rõ đôi chim 

tìm về tổ. Xen kẽ là vô vàn những cỏ cây, hoa dại, tận dụng thời gian, đua nhau khoe sắc trước khi đông về… Nhiều du 

khách lâng lâng thả hồn thơ bên khung cửa sổ.  Kẻ lang thang vào cõi mộng, người nhớ về quá khứ xa xăm.  

 

“Một xóm làng địa phương” 

Lữ khách hoàn toàn mất cảm giác về thời gian và không gian trên Trans-Siberian. Thức dậy, không biết mình đang ở đâu, 

mấy giờ, nếu không ngó vào cái “xì mạc phone”. Cũng phải cám ơn các nhà khoa học. Chiếc điện thọai cỏn con chẳng 

những là ba trong một (như trong gói café bột, xé ra là có cafeine, đường, sữa,…, chỉ thêm nước sôi là uống được), mà 

nhiều trong một: coi phim, đọc báo, liên lạc, chộp hình, chơi game, cờ tướng và “nổ” quốc tế! 

Một vài kinh nghiệm đi tàu: 

Hành khách nên mang theo hoặc mua dọc đường những đồ ăn, thức uống gọn nhẹ, dễ cầm, như mì tôm, bánh quy, hoa 

quả, phômai, trà túi lọc, cà phê hòa tan, … 
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“Thưởng thức mỳ ly” 



50 

 

Thủ sẳn khăn ướt, ly cốc, khăn mặt cỡ nhỏ.  Khoang tàu không trang bị khăn, không phòng tắm. Chỉ có bồn rửa mặt và 

bồn cầu.  

Không quên mang  theo vài cuốn sách, máy tính bảng hoặc bất kỳ thiết bị điện tử nào có thể giúp bạn giết thời gian. Load 

đủ thứ lọai games, cờ tướng, bài hát, chuyện dài, tiểu thuyết và trang bị giây headphone để nghe, đỡ làm phiền hàng xóm. 

Đi nhóm thì nhớ Domio, cờ tướng, bộ bài Tây,… 

Cần sẵn sàng đủ tiền mặt, lọai giá trị nhỏ, vì không phải lúc nào bạn cũng có cơ hội cà thẻ, ví dụ như mua đồ ăn từ những 

người bán hàng rong, tại điểm dừng. 

Biết chừng nào chúng ta mới có thể khám phá hết được Siberia quá bao la, rộng lớn này. Đi dọc ngun ngút đường rail 

Trans-Siberian, du khách sẽ nhìn thấy một Siberia không chỉ có mỗi taiga, bình nguyên, đầm lầy, cái lạnh băng giá như 

những gì ta đã nghe. Mà, mỗi khách thập phương sẽ âm thầm cảm nghiệm một vùng trời Siberia khác cho riêng mình. 

 

“Làng quê bên cửa sổ” 

Hơn 100 năm qua, những chuyến tàu xuyên hoang mạc vẫn xình xịch, miệt mài phục vụ. Đông- tây xuôi ngược, nối liền 

nhiều ngã rẽ vào / ra các vùng, miền xa xôi khác. 

Để trải nghiệm Trans Siberian Railway, chúng ta có thể bay đến Moskva, Irkutsk hay Vladivostok:  

1. Vé máy bay (mùa khuyến mãi): 

 Vietnam Airlines và Aeroflot có những dịp ưu đãi đặc biệt với giá khứ hồi chặng Hà Nội – Moskva, khoảng 

500 - 600USD.  

 Giá vé khứ hồi chặng Hà Nội - Vladivostok (tuyến cuối phía đông) của hãng Hàng không S7, khoảng 

500USD. 
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2-  Vé tàu: Vào mùa cao điểm, nên book càng sớm càng tốt, book online, hoặc qua các đại lý, nếu không biết tiếng 

Nga. Tòan tuyến Moscow-Vladivostok:  

 hạng nhất (phòng 2 giường nằm): khỏang 1130 USD/vé.  

 hạng hai (phòng 4 giường): khỏang 480 USD/vé  

 hạng bình dân (platskart): khỏang 265 USD/vé.     

 

 
“Trans Siberian Railway hiện nay” (Internet) 
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“Trans Siberian Railway hiện nay” (Internet) 

 

 
“Xe lửa xưa” (Internet) 
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IV-  Irkutsk 

7h sáng ngày 25/9/2019, hướng dẫn viên địa phương xinh đẹp đón chúng tôi tại ga xe lửa Irkutsk.  

Chị tâm sự: ”Hơn 20 năm trong nghề, đây là đòan Việtnam thứ hai chị gặp.”  

 

 
“Hướng dẫn viên địa phương vui mừng khi gặp đòan VN” 

 

Hai đêm rưỡi và hai ngày tròn sống theo tinh thần Đạo Dừa của giáo chủ Nguyễn Thành Nam: “không tắm
6
”.  Một vài 

người tranh thủ tẩy uế bụi đường. Mà nào có bụi gì đâu. Tiết trời ven Bắc cực, vùng Siberia đầu thu lạnh lẽo, không giọt 

mồ hôi suốt hành trình ngần ấy giờ: 52 tiếng.  Nếu như mà ở nhiệt độ Saigòn, thì eo ơi, phải biết !!  

Ly café sữa nóng giúp lấy lại khí thế, đòan và hướng dẫn tiến về trung tâm Irkutsk. 

 

                                                      
6
 Giáo chủ Nguyễn Thành Nam không ăn, không tắm suốt gần 50 năm, chỉ sống bằng nước dừa. 
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“Tòan đòan tại ga Irkutsk” 

IV-1. Irkutsk City 

Irkutsk, thành phố châu Á, thuộc Liên Bang Nga, cùng múi giờ với Singapore và Mã Lai (GMT +8), sớm hơn Việtnam 1 

tiếng. Thành phố lớn thứ sáu vùng Siberia, là trung tâm hành chính tỉnh Irkutsk. Tổng dân số tòan tỉnh khỏang một triệu 

người, thành phố đã chiếm già nửa, hơn 600.000 (2015). Irkutsk nằm phía đông Siberia, trên bờ Angara nơi hợp lưu với 

sông Irkut, 66 km phía tây hồ Baikal, (hồ được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên), khí hậu lục địa, chênh lệch 

khá lớn giữa các mùa trong năm. Cụ thể, tháng 7  là tháng ấm nhất: 18°C (64°F). Lạnh nhất, tháng 1, trung bình: (âm) - 

40°C (-2°F). Lượng mưa lớn nhất, tháng 7. Khô nhất, tháng 2. 

 

Lịch sử ghi lại trong thời gian chiến tranh huynh đệ, sau Cách mạng Bolshevik, Irkutsk đã chứng kiến nhiều cảnh nồi da 

xáo thịt. Là trận địa khốc liệt, đẫm máu, giữa hai anh em, "Bạch vệ" chống "Hồng quân".  

Một bên tìm thiên đàng hạ giới với tư tưởng Mac-Lê dẫn đường, bên kia là niềm tin vào Thiên đàng đời sau. 

Quãng đường 74 năm (1917-1991) mò mẫm tìm kiếm thiên đàng hạ giới, gieo tang tóc, chia ly, tù tội, oan khiên, kéo nền 

văn minh nhân lọai đi giật lùi, cộng sản Liên xô đã không tìm ra và bỏ cuộc. Người Nga và nhân lọai trả giá khá đắt cho 

cuộc “thí nghiệm” đau thương, đầy máu và nước mắt nầy.  

 

Con người, với tham vọng vô song, tìm đủ mọi cách để vươn lên là kẻ thống trị, bất chấp nhân nghĩa, bất chấp máu đổ 

thịt rơi, không màng đến bao sinh mạng con người từ hai phe, bị đẩy vào cuộc chiến.  
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Viết tới đây, DS nhớ lại thuở thiếu thời, theo cha vào khu rừng phát rẫy. Chú dân vệ, vai vác súng trường “Indochinoir” 

đi săn, kể rằng: trong đòan  khỉ có một con đầu đàn, ngồi canh chót vót trên ngọn cây, thấy người trang bị súng là báo 

động cho cả đòan ẩn núp.  

Còn các chị thì kể, khi chỉ thấy đàn bà con gái, chúng ngồi bình tĩnh trên ngọn cây gừa, và có hành vi chọc ghẹo.  

Lòai khỉ thông minh biết nhận định. Có khi còn đòan kết, thương yêu nhau hơn cả lòai người.  

 

Buồn! Nhân lọai đã nhiều lần buồn. Cái buồn tiếp diễn cho đến hôm nay. Nếu không tìm cách đối thọai, ngồi lại với nhau 

thì muôn đời chỉ giải quyết mâu thuẫn bằng súng đạn, càng ngày cái hố hận thù càng sâu thêm, giữa các quốc gia, dân 

tộc, tôn giáo. Trùm Osama Bin Laden chết, thì có trùm Bagdadi thay thế.  Chẳng bao giờ thiếu trùm.  Có khi trùm sau lại 

dữ dằn hơn trùm trước. 

Theo quy luật “âm dương ngũ hành Phương Đông” thì mọi vật luôn luôn vận động, có thể vì vậy mà thế giới chưa bao 

giờ có hòa bình. Hay là vì chưa có người thiện tâm. 

Đủ mọi lý do, mộng bá chủ hòan cầu là nguyên nhân điên rồ và phổ biến nhất, tranh đất giành dân, cạnh tranh kinh tế, 

dạy cho nhau một bài học, nắn gân lối sống “vật chất tội lỗi” của thế giới Tây phương, ….  

Chỉ khổ cho thành phần dân ngu khu đen, nơi chiến tranh xảy ra. Tan cửa nát nhà, chết chóc, đói rét, ly tan,… 

 

“Thôi, đề tài khó nuốt quá!” Xin bỏ qua để quay về với thành phố sạch xanh và đáng yêu Irkutsk. 

 

Irkutsk, ngòai vị trí địa lý quan trọng vùng hoang mạc Siberia, còn là nơi lưu giữ, bảo tồn các khu phố với nhiều nhà cổ 

bằng gỗ có lịch sử lâu đời nhất.  

Sừng sững, ngạo nghễ, nhiều gác chuông nhà thờ Baroque, thời thế kỷ18:  Nhà thờ Thánh tâm, Nhà thờ Hiển Linh, Nhà 

thờ Chúa Ba Ngôi, Nhà thờ Đấng Cứu Thế, ….  

 

Qua trình bày của hướng dẫn địa phương và tìm hiểu trong quảng cáo du lịch, hấp dẫn hơn với du khách là nơi Siberia 

lạnh lẽo nầy, hầu như các lễ hội được tổ chức quanh năm.   

 Tháng giêng:  Christmas Event, Epiphany Bathing (bathing in Ice-holes),   

 Tháng 2:  Baikal Festival, Maslenitsa Religious and Folk Holiday, Baikal Sport Festival,  

 Tháng tư:  Jazz on Baikal, Dancesport festival, … 

 Đặc biệt là ngày Irkutsk City Day được tổ chức trong tháng 6.  

 Tiếp tục mỗi tháng đều có vài ba lễ hội cho đến Noel và tết Tây.  

 Tháng 12 sẽ là ngày khai hội Năm Mới với cây Tân Niên (New Year‟s Tree), Ông Già Noel (Russian Santa 

Claus) trong  màn pháo hoa ngọan mục, được tổ chức tại Quảng trường Trung tâm Kirov. Dân chúng hò reo, nhảy 

múa suốt đêm. 
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“Nhà cổ” 



57 

 

 
“Nhà gỗ xưa” 
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“Nhà thờ cổ gần Quảng trường trung tâm” 
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Đặc biệt Khu phố 130
Th

 (The 130
Th

 District/ Irkutsk wooden suburb), được phục dựng năm 2011,  nhân kỷ niệm 350 năm 

ngày thành lập Thành phố. Các công trình như quán café, nhà hàng, shop hàng hóa, thậm chí cả bảo tàng và trung tâm 

thương mại, đều được làm bằng gỗ. Có công trình mới toanh và cũng có các căn nhà cổ xưa đem về từ nhiều vùng, miền 

khác. 

 

 
“Irkutsk Wooden District” (Internet) 

 

 

 
“Bảo tàng bằng gỗ” (Internet) 

 

Kirov  là quảng trường trung tâm,  nơi dạo chơi và giải trí của mọi tầng lớp nhân dân và khách lữ hành.  Nơi có ngọn lửa 

Vĩnh cửu, tưởng nhớ những con dân Irkutsk đã nằm xuống, bảo vệ tổ quốc trong thế chiến thứ II. 
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“Ngọn lửa Vĩnh cửu” 
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Nơi có nhiều nhà thờ cổ.  

 

 
“Nhà thờ Đức Bà (cũng là một Tu viện)” 
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“Nhà thờ Hiển Linh” 
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Rời quảng trường Trung Tâm, chúng tôi men ra bờ sông, có bến thuyền, có tượng Alaxander III đại đế, mặt quay về Khải 

Hòan Môn, dẫn vào Thành phố. 

 

 
“Alexander Đệ Tam” 



65 

 

Bức tượng được xây dựng năm 1908, đánh dấu việc hòan thành tuyến Trans Siberian Railway. Thời Sô Viết, bức tượng 

bị dỡ bỏ để trơ bệ béton ghi tên thành phố.  Tháng 9 năm 2003 mới được phục hồi. 

 

 
“Khải Hòan môn” 
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“Bên giòng sông Angara” 

 

Irkutsk được ví là trung tâm trái đất, với khỏang cách hầu như bằng nhau giữa:  Bắc Băng Dương , Thái Bình Dương và 

Ấn Độ Dương.  

Du khách có thể đến Irkutsk bằng nhiều lọai hình phương tiện: Đường thủy vào mùa không đóng băng. Đường sắt Xuyên 

Tây Bá Lợi Á (Trans Siberian Railway). Đường bộ. Đường hàng không với 2 phi trường quốc tế và quốc nội.  

 

Do dành nhiều ngày để trải nghiệm dọc cung đường tàu lửa Xuyên vùng hoang mạc Tây Bá Lợi Á (trên 3 ngàn cây số 

với vận tốc trung bình chỉ hơn 50 km/giờ ), chúng tôi không còn đủ thời gian để khám phá Irkutsk. 

 

Khách lữ hành có thể sử dụng Green Line, đi vòng quanh chiêm ngưỡng nào là nhà thờ, bảo tàng, đền đài, nhà hát, quảng 

trường, cho đến tòan cảnh đô thị với đa dạng kiến trúc.  Mỗi trạm dừng đều có thuyết minh bằng tiếng Nga, tiếng Anh và 

tiếng Tàu.  Green Line đi dọc các con đường buôn bán, ăn uống chính của thành phố, khỏang trong vòng 2 đến 3 tiếng 

đồng hồ.  

 

Chúng tôi ăn trưa trong một nhà hàng sang trọng của địa phương, có món salad Nga truyền thống. 
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Buổi chiều, xe chở đòan đến Listvyanka, một thị trấn nhỏ bên hồ Baikal. Trên đường đi, chụp hình kỷ niệm nơi cửa sông 

Angara, con sông duy nhất chảy ra khỏi hồ Baikal, so với 200 con sông khác đổ vô hồ. Nước ở cửa sông chưa bao giờ 

đóng băng, dù thời tiết nơi đây có khi xuống đến – 60
0 
C. 

 

IV-2. Đại Hồ Baikal 

 

Thăm bảo tàng Limkological Baikal. 

Bảo tàng lưu trữ nhiều tiêu bản hệ động thực vật, nhiều mẫu đất, khóang sản của các tầng địa chất khác nhau quanh hồ. 

Bảo tàng cho biêt những con số tổng quát liên quan đến hồ như sau: 

 Là hồ nước ngọt lớn và cổ nhất thế giới, niên đại từ 27 đến 30 triệu năm.  

 Diện tích 31500Km
2
 (gấp 50 lần Singapore).  

 Rộng 27-80 Km (Khỏang cách Saigon-BàRịa).  

 Dài 636 Km (bằng Saigon-Qui nhơn)  

 Khối lượng nước 23000 Km
3
, chiếm 20% nước ngọt không đóng băng tòan thế giới.  

 Nơi sâu nhất 1637m.  

 Hơn 3500 lòai động thực vật sinh sống, trong đó 2600 lòai động thực vật đặc chủng địa phương.  

 Hơn 50 lòai cá, đặc biệt cá Omul (cá hồi trắng).  

 Nước hồ sạch sẽ và trong vắt, có thể uống trực tiếp. 
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“Thịt cá hồi trắng” 
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“Cá Omul/Cá hồi trắng” 
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Baikal là nhà của hàng ngàn loài động thực vật,  nhiều lòai không thấy ở nơi khác trên thế giới. Chính vì vậy, hồ Baikal 

đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1996.  

Khu vực phía đông bờ hồ là nơi sinh sống của bộ lạc người Buryat, họ chăn nuôi dê, lạc đà, bò và cừu, trong một môi 

trường khắc nghiệt,  nhiệt độ trung bình tối thiểu vào mùa đông là −19 °C (−2 °F) và tối đa trong mùa hè - 14 °C (57 °F). 

Khu vực quanh hồ, đôi khi được gọi đơn giản là Baikalia. 

Đường sắt xuyên Siberia băng qua đường sắt Circum Baikal ở phía tây nam Hồ.   

 

Cám ơn nhân dân Nga đã thành công trong việc gìn giữ món quà Thiên nhiên trao tặng, không chỉ cho riêng họ mà còn 

cho cả nhân lọai: “giành lại sự trong sạch và nên thơ đại hồ Baikal !”.  

 
 

Nền dân chủ Liên Bang Nga, sau 1991 đã gặt hái được nhiều thành công, như việc trả lại công năng cho các nhà thờ bị 

trưng dụng thời Xô Viết, phục dựng nhiều công trình, tượng đài có ý nghĩa lịch sử, liên quan đến sự phát triển nước Nga, 

của cả thế giới thời Sa hòang. Làn sóng biều tình trong việc giữ sạch lòng hồ và cảnh quan hồ Baikal là một thí dụ điển 

hình: 

 Các nhà khoa học và cư dân địa phương biểu tình phản đối sự hiện diện nhà máy giấy Baykalsk, xây dựng năm 

1966, vì nhà máy sử dụng Clor và đổ trực tiếp chất thải vào hồ. Tuy nhà máy được sự ủng hộ tồn tại của tổng 

thống Putin, do ông đã đi thực địa và tuyên bố là không ảnh hưởng xấu tới hồ. Vậy mà, nhà máy cũng chỉ họat 

động èo uột, đến ngày 28/12/2013 thì bị phá sản.  
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 Công ty AquaSib của Trung Quốc mua đất dọc theo hồ và bắt đầu xây dựng một nhà máy nước đóng chai. Công 

ty dự định sản xuất 190 triệu lít nước đưa về Trung Quốc. Người dân biểu tình phản đối, với lý do buồn cười  là 

khai thác số lượng như thế nầy thì “nước hồ sẽ cạn”. Chính quyền địa phương đã phải đình chỉ kế hoạch.  

 Còn nhiều dự án khác như xây dựng trung tâm sản xuất uranium, ống dẫn dầu,…đều không thể thực hiện. 

 

 
“Cảnh nên thơ đại hồ Baikal” 

 

Nếu như các việc biểu tình nầy xảy ra thời Xô Viết thì “Quần đảo Ngục tù Gulag”của văn hào Solzhenitshyn lại thêm 

đông khách nhập cư. 
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“Hồ Baikal” 
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Du ngọan bằng thuyền trên hồ. 

Sau giờ lý thuyết liên quan đến trên bờ dưới nước trong bảo tàng ven hồ, chúng tôi lên tàu ngọan cảnh. 

Tàu chạy lòng vòng khỏang hai tiếng như chạy ngòai biển khơi. Nhìn vào thấy bờ. Nhìn ra chỉ thấy trời nước mênh 

mông,  như đang bồng bềnh trên con tàu vượt biển, thủa nào. Chân trời xa tít, lấp ló sau vòng cung địa cầu. Nhưng tuyệt 

nhiên mùa nầy không thấy sóng. Nước trong vắt. Không cọng rác. Không bóng dáng túi nhựa nylon. Cách hồ khỏang 5 

Km hướng dẫn viên yêu cầu cho dừng tàu và nhờ thủy thủ múc nước cho cả đòan thưởng thức. Nước ngọt lịm và trong 

vắt.  Mát rượi. Mãi tới ngày hôm nay chưa thấy đau bụng.  

 

 
 

Đi thuyền mãi trên biển hồ mênh mông mây nước mà không có cần câu, không có lưới để thả bắt cá, cũng chán. 

Mọi người đề nghị hướng dẫn cho vào chợ gần đó mua khô, mắm Omul (cá hồi nước ngọt) về làm quà .  

Dạo vòng chợ, vợ chồng DS thấy không khác gì chợ cá khô, mắm lóc vùng Miền tây Nam bộ nước mình, mùi đặc trưng 

khô mắm nồng nặc không gian. Ra đi lòng vòng  chụp hình kỷ niệm. Té ra còn nhiều dịch vụ du lịch quanh hồ mà có 

nhiều thời gian ở đây mới khám phá hết. Thấy rằng, họ khai thác thiên nhiên để lụm tiền, ngon ăn hơn ở quê ta. 
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“Dịch vụ du lịch quanh hồ” 
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Trưởng đòan thông báo là sẽ được lửng lơ bằng cáp treo (cable cabine), ngắm cảnh thu vàng Taiga trên cao. Và, điểm 

cuối sẽ là vị trí ngắm hòang hôn đẹp nhất khu vực hồ. Phải chi mà có mặt Authentique/professionel Photographe 

Montreal Văn Thế 63 ở đây thì quí vị sẽ có những bức hình chóe mắt.  

 

 
“Cable Chair” 

 

Mọi người hớn hở nạp thêm pin điện thọai từ cục dự phòng. Tiện đây cũng xin „thì là mà‟ các bô lão rằng, máy đã có tuổi 

hay gọi nôm na là “già”, kể cả Táo Mỹ (Iphone) hay Sâm Hàn (Samsung) thì cũng thế thôi, rất mau hết pin 

(Battery/power), nên luôn luôn có giải pháp dự phòng, hỗ trợ (cục charge dự phòng). 
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“Rừng Taiga vào thu” 
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“Hòang hôn ven hồ Baikal” 

 

Trời đã “tà tà ngã bóng”, trong một không gian nhỏ hẹp, hiểm trở, dưới tiết thu lồng lộng gió, du khách từ khắp nơi vẫn 

mũ áo cân đai, dập dìu, chen chúc ghi lại cho mình những khỏanh khắc hiếm có trong đời. 

 

(Viết tới đây thì bạn Phero vũ Văn Quý, cùng lớp cvk 64 mất lúc 13h30 ngày 31/10/2019 giờ VN, xin mọi người tiếp tục 

cầu nguyện cho bạn Quý).  

 

Mặt trời khuất bóng, như nuối tiếc không gian, chưa gom hết ánh vàng rải khắp mặt hồ. Một màu vàng óng ánh dát vào 

tấm gương, soi bóng không gian rộng lớn nhiều cây cối, núi đồi. Bấy giờ, đòan săn ảnh thuộc nhiều quốc tịch, mới chịu 

lầm lũi xuống dốc, ra về. 

 

Giàn cáp treo vẫn nườm nượp kẻ lên, người xuống. Nhiều “cable chair” hát hò vui vẻ. Có gia đình còn mang cả đàn 

phong cầm (accordéon), chồng kéo, vợ con cùng hát dân ca, tình tứ, lãng mạn, phút thần tiên nơi hạ giới. Tiếc là khoảnh 

khắc trôi qua nhanh, không kịp thu âm, ghi hình. 
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Ăn tối tại dân làng địa phương Buryat ven hồ.  
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Mặt trời đã chìm sâu xuống đáy.  Màn đêm buông dày trong vùng Taiga, nơi cư ngụ tộc người Buryat, gốc Mông Cổ. 

Chú tài xế dễ thương, được giới thiệu là kỹ sư, miệt mài đưa xe lầm lũi tìm về căn nhà “không tên, không số”, mà lại 

nằm ở nơi lắm ngõ, nhiều ngách.  

Sau nhiều vòng đi tới, đáo lui, cuối cùng rồi cũng tìm ra “nhà hàng” trong rừng. Bà chủ, trong bộ đồ tuyền thống, niềm 

nở mời lữ khách phương xa nghỉ mệt, ngọan cảnh khu vườn rộng khỏang 500m
2
, với nhiều kỳ hoa, dị thảo đang chuẩn bị 

„ngủ đông”. Tuy ban tối, nhưng vườn nhà vẫn đủ ánh sáng cho du khách thưởng lãm. Đặc biệt cuối vườn, một con berger 

to béo như gấu Bắc cực, nhốt trong chuồng, oang oang báo động khi có ai léng phéng đến gần. Du khách nào muốn tè 

bậy cũng phải nhát đòn. Sao tè bậy? Xin thưa, toilet nhìn bề ngòai thì đẹp đẽ, nhưng vào trong thì chu choa ! Hầu như lộ 

thiên!  Văn minh kiểu “Chệt” 

 

 
“Chủ nhà thân thiện” 
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Trên chiếc bàn dài đã bày la liệt đồ ăn tối và hai cút rượu địa phương. Khai vị bằng món sup gà lôi nấu bí đỏ. Ngon. Lạ 

miệng.  

Chủ khách vui vẻ ăn uống, chụp hình kỷ niệm. 

Lạ một điều mà không tiện hỏi là chỉ một mình bà chủ xinh đẹp với căn nhà và vuông vườn thênh thang, dù đã hơn 21h 

đêm. Chồng con ở đâu, không thấy. Cũng giống như nhiều dân tộc thiểu số khắp nơi:”mẫu hệ” ?  Người mẹ là lao động 

chính, uy quyền, định đọat số phận, lèo lái con thuyền gia đình? 

Một ngày hối hả, đi mỏi giò, ngắm no mắt, mệt nhòai. Về  khách sạn,  mọi người chuẩn bị hành lý gọn nhẹ cho hành 

trình ngày mai. Vượt 300 cây số xuyên nhiều cánh rừng thông vàng
7
 để thưởng thức đêm thu lạnh lẽo giữa biển hồ 

Baikal.  

IV-3. Đảo Olkhon 

 

 
“Đi giữa rừng thông vàng” 

 

Một đêm say ngủ bên lò sưởi âm tường, nhiệt độ bên ngòai – 3
0
C, sáng hôm sau, mọi người hớn hở ra xe đi ngắm thông 

vàng và lên phà qua đảo Olkhon, nằm giữa đại hồ Baikal. 

Đảo Olkhon được đánh giá là vị trí đẹp nhất hồ Baikal, còn đậm nét hoang dã và nên thơ.  

                                                      
7
 “Ever green”: cây thông thường xanh hòai do không bị ảnh hưởng thời tiết, nhưng ở Siberia có một lòai thông chuyển màu vàng khi 

mùa thu về. 
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Xe chạy khỏang 100 km thì quẹo vào làng người địa phương Ust Orda, tìm hiểu về cuộc sống của tộc người Buryat, một 

bộ lạc gốc Mông Cổ định cư bên bờ hồ Baikal từ thế kỷ thứ 6.  Họ là tín đồ của đạo Shaman
8
. Bà chủ nhà hàng tối qua 

thuộc sắc tộc nầy. 

Mọi người được giáo sĩ Shaman chúc phúc, cầu mong thần linh ban nhiều sức khỏe, nhiều may mắn suốt hành trình, đi 

sao, về vậy.  

 
“Giáo sĩ Shaman cầu nguyện với thần linh” 

                                                      
8
 Định nghĩa trên Internet “Shaman giáo là một hình thức tôn giáo cổ xưa thông qua những người môi giới để giao tiếp với thần linh, 

qua đó nhờ thần linh giúp đỡ những điều mình mong muốn”  

Tương tự tín ngưỡng  Đồng-Bóng ở Vietnam. Những anh em CVK ở Sohier đã từng được ăn trái cây miếu cô, miếu cậu ngay cổng ra 

vào. 
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“Tòan đòan với Giáo sĩ bên hai cột Serge, đầy dây ước nguyện” 

 

Người Mông Cổ tin rằng,  những nơi thanh vắng, lộng gió, có cảnh đẹp thiên nhiên thơ mộng (như cây thông ven hồ, nơi 

thảo nguyên thênh thang, vách đá cheo leo, vân…vân).  Họ buộc giây màu ước nguyện lên đó, gió sẽ thổi đến thần linh 

lời cầu để được ban phước. 

Giáo sĩ Shaman là nhân vật trung gian giữa con người với thần linh.  

Shaman có cội nguồn từ nước Nga. Là một tín ngưỡng, chưa phải  là một tôn giáo. Nói tín ngữơng Shaman thay vì 

Shaman giáo, như nhiều người thường gọi..  

Hiện nay “Shaman” là từ quốc tế dùng để chỉ tín ngưỡng có tính cách “xuất thần-nhập hóa”. Các nhà ngọai cảm tìm mộ 

có khi cũng được liệt vào lọai nầy. 

Linh hồn của người xuất thần rời bỏ thế xác “đi lên trời hoặc xuống địa ngục”.  Hay “hồn nhập về” như trong đồng cô 

bóng cậu.  Rồi phán thế nọ, lệnh thế kia, gọi là “tá khẩu thành ngôn” mượn miệng nói nên lời.  

Tây phương dùng từ “extase” có nghĩa là “ngây ngất”, để diễn tả hiện tượng nầy.  Giống như khi một người phê rượu 

hoặc phê ma túy. 

Ở Tây nguyên Việtnam hiện nay cũng xuất hiện một trùm café,  xưng là “Qua”, tự nhận mình có khả năng ”thông linh‟ 

với thần thánh
9
.  

Ai được làm giáo sĩ Shaman?  Nghề giáo sĩ Shaman không cha truyền con nối.  Một người nào đó bẩm sinh tài giỏi. Trẻ 

em sinh ra với dấu hiệu lạ trên cơ thể, được đánh giá bởi một giáo sĩ đương thời. Trẻ em đó sẽ được giáo sĩ đưa về nuôi 

nấng, dạy dỗ, để tương lai trở thành giáo sĩ.  Hoặc lại có người nào đó, sau cơn ốm thập tử nhất sinh, bị stress nặng (sang 

chẩn tinh thần), họ có khả năng “xuất quỷ, nhập thần”, trở thành giáo sĩ. Khi một giáo sĩ Shaman lìa đời, giáo sĩ khác sẽ 

đánh dấu lạ trên cơ thể, để kiếp sau tiếp tục làm giáo sĩ (!?). 

                                                      
9
 Báo Thanh Niên có nhiều bài phóng sự về “qua” nầy. Bài mới nhất đăng ngày 14/11/2019 của nhà báo Nguyên Hằng.  
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Các người tự nhận là thầy cúng, thầy mo, phù thủy,… hiện diện nơi các làng dân tộc thiểu số khắp thế giới và ở Việtnam, 

nhất là những vùng tập trung nhiều sắc dân như Kontum, các lọai thầy nầy khá phố biến.  Cũng có thể gọi họ là giáo sĩ 

Shaman tự phong.  Nhiều kẻ sĩ đạo đức, hiểu biết, có khả năng bẩm sinh trời cho, giúp ích cho cộng đồng giải quyết công 

việc hoặc chữa bệnh, nhưng cũng không ít kẻ lợi dụng sự mê tín của người khác để trục lợi.  Thậm chí có nhiều người 

chết oan vì hủ tục nầy. 

Trường hợp các Cố, thời cha Dourisboure, lột mặt nạ một Bờ-dâu (phù thủy), gốc Kon H‟ring tại vùng truyền giáo Kon 

Trang năm 1857 là một ví dụ
10

 cho lọai thầy pháp giả, không đạo đức nầy. 

Tộc người Buryat theo mẫu hệ, người mẹ nắm quyền hành, điều khiển sinh họat trong gia đình. Khi người mẹ đến tuổi 

già thì có nghi thức bàn giao lại cho con dâu cả hoặc cho trưởng nữ. 

Căn nhà (chòi) của cư dân Buryat được kết bằng da.  Hình tròn (bát giác).  Một cửa đi.  Ỡ giữa có lỗ thông với trời. Cũng 

là để thông gió từ cái bếp đặt giữa nhà, vừa nấu ăn, vừa giúp sưởi ấm cho gia đình,.  

Từ ngòai vào, bên phải, dành cho nữ giới, với dụng cụ nhà bếp, lu hũ chứa nước và khung dệt,…Ở giữa là người mẹ, chủ 

hộ.  Phía đối diện dành cho phái nam với cung tên, giáo mác, súng ống, dụng cụ làm nông… 

 

 
“Bếp giữa nhà” 

                                                      
10

 Cha Pierre Dourisboure (Cố Ân) /Dân Làng Hồ (Les Suavages Bahnars) /Chương 22 /trang 89. “Dân tộc Sedang (Vùng Kon H‟ring) 

tin rằng một người ở xa có thể giết người làng mình bằng một mũi tên vô hình. Cố Ân kể một thiếu nữ, trên đường về từ làng Kon 

Trang, sau tiệc cưới, thì bị bệnh cấp tính. Đến nhà ngã ra chết. Thầy mo phán là chị giúp việc của các Cố là thủ phạm và đòi mạng đổi 

mạng. Các Cố đã khôn khéo lột mặt nạ thầy phù thủy cho dân làng thấy sự thật. 
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“Chủ nhà” 
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“Dụng cụ săn bắt” 
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Chúng tôi dùng cơm trưa trong khu du lịch mô phỏng làng tộc người thổ dân xưa. 

 

 
“Restaurant mô phỏng căn nhà dân tộc Buryat” 
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“Căn chòi sắc tộc Buryat” 

 

Sau cơm trưa, đòan đi vào giữa rừng thu tiến về bến phà Olkhon. 
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“Rừng thông vào thu” 

 

Con đường duy nhất vào đảo Olkhon:  đi phà. Vào mùa băng tuyết, du khách và dân bản địa có thể đi xe hơi băng qua 

hồ. Chỉ một con đường trên băng duy nhất đến đảo được cấp phép. Các chuyên gia kiểm tra, chuẩn bi, mở cửa, khi đủ 

điều kiện cho phép.  Độ dày của băng khoảng 60 cm (24 inches), tải trọng tối đa là 10 tấn, họat động từ 9 - 18 giờ. Con 

đường dài 12 km (7,5 dặm) bắt đầu từ làng Kurkut bên hồ, đến Irkutskaya Guba, trên đảo Olkhon. 

 

 
 

Xe car du lịch 16 chỗ chở đòan không được phép lên phà, hai xe Nhà binh đặc chủng thời Liên Xô (Uoat/Molotova?) chờ 

sẵn.  Một chở hành lý về khách sạn.  Một đưa du khách đi ngọan cảnh. Chụp hình kỷ niệm. 
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Một resort nổi lên giữa hoang đảo, tuy bằng gỗ nhưng sang trọng, tiện nghi, thiết bị vệ sinh cao cấp, lò sưởi trung tâm. 

Phòng ngủ là những dãy nhà bằng gỗ, trông như trại lính, nối nhà hàng và khu tiếp tân bằng lối đi lát ván. Nơi đây, tuy ít 

có ngày nắng ấm, nhưng sát nhà hàng vẫn thấy một piscine xinh xắn. Không thấy ai liều mình bơi lội dưới tiết thu lạnh 

lẽo, gió hồ giá buốt hôm nay.   
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“Dãy phòng ngủ” 
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“Xe Nhà binh đặc chủng (Uoat/Molotova?)” 
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Olkhon, hòn đảo lớn nhất hồ Baikal.  Được mệnh danh là con tim đại hồ.  Là địa điểm du lịch lý tưởng. 
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Hòn đảo huyền bí, hoang sơ, thơ mộng nầy vừa mới thức giấc năm 2006, quay về ánh sáng văn minh với lưới điện quốc 

gia, đường truyền internet và sóng điện thọai.   

Olkhon chiếm trên 730 Km
2
 mặt hồ Baikal.  Dài 71,5 Km. Chiều rộng có nơi hơn 20 Km. (Đảo biển Phú Quốc, Việtnam: 

589 Km
2
).  

Tổng số dân trên đảo khỏang hơn 1500 người, sắc tộc Buryat chiếm đa số.  Họ cư ngụ rải rác khắp 5 bản làng, sống bằng 

nghề nông, trồng trọt, chăn thả và chài lưới.  Khuzhir, trung tâm hành chánh, có dân số nhiều nhất: 1200 người.  Khuzhir 

như là một bảo tàng thiên nhiên, bảo tàng sống cho tộc người Buryat. 

 
“Ngư dân trên đảo” (Internet) 

 

Ngư dân tại Baikal chỉ được phép đánh bắt 15 loại cá.  Chủ yếu là loài cá hồi trắng Omul. 

Ở đây chưa có nhà cao tầng, không sắt thép, không bê tông.  Đa phần, nhà làm bằng gỗ quây quần trong làng với đa dạng 

kiểu mẫu, rải rác vài ngôi ngòai bìa rừng. Không đường nhựa, không sỏi đá, chỉ dọc ngang những tuyến đường đất, trồi 

sụt, quanh co.  Bàn tay con người chưa can thiệp nhiều vào nét trinh nguyên, hoang dã của hòn đảo.  

 

 

 
“Trên đồi thông” 
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“Nhà trên phố đảo” 

 

Phần lớn hòn đảo được bao phủ bởi rừng.  Nhiều loại địa hình:  núi đồi, rừng thông, thảo nguyên, hồ nước và cả bãi cát 

như sa mạc.  
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Vào mùa hè, phía nam của hòn đảo, mùi hương cỏ ngất ngây trên một vùng thảo nguyên bát ngát. Phía bắc xuất hiện 

những đỉnh núi cheo leo. Phía đông, rừng thông ngút ngàn, trải dài khu vực bảo tồn quốc gia và những vách đá gai góc 

trượt thẳng xuống hồ. Cũng là nơi có điểm sâu nhất, 1637 m. Phía bờ tây thì ngược lại, thoai thỏai thấp và có nhiều vịnh 

nhỏ, đẹp như tranh vẽ.  
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“Hòang hôn” 
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“Mũi Burkhan” 
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Lượng mưa rất thấp, chỉ khoảng 240 mm/năm. Thời tiết khá đặc biệt: mùa hè mát mẻ, mùa đông “dịu dàng” và khô ráo, 

trời thường nắng, ít sương mù, nhưng trên đảo có gió mạnh, đặc biệt từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm. 

Vào một ngày nắng ấm, khách lữ hành may mắn, có thể tìm gặp cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với đàn bò nhẫn nha gặm cỏ, 

bầy ngựa nhởn nhơ, đại bàng bay lượn tìm mồi trên vòm trời giữa thảo nguyên bao la, rộng lớn, xa xa là mặt hồ phẳng 

lặng, xanh biếc làm nền, tô thêm cho bức tranh hòan thiện.  

.  
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“Bò Mông Cổ” 
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“Hòang hôn nơi vịnh Burkhan” 

 

Chẳng những cư dân bản địa yêu người, mến khách mà ngay cả vật nuôi của họ cũng dễ thương không kém. 
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Olkhon cũng nổi tiếng với những truyền thuyết về nhiều điều bí ẩn của thế giới tâm linh. Các nhà khảo cổ đã phát hiện 

trên hòn đảo này dấu vết của người cổ đại, những di tích nhà cửa cổ xưa và các hình vẽ lạ kỳ trên vách đá. Theo truyền 

thuyết, Olkhon là trung tâm linh thiêng của hồ Baikal, nơi trú ngụ của các “linh hồn đang bảo vệ hồ”. 

Điếm thu hút khách du lịch trên đảo Olkhon là Vách đá pháp sư, một trong 9 thánh địa của châu Á. Vách đá pháp sư là 

biểu tượng tiêu biểu, khi nhắc đến hồ Baikal, nơi tập trung năng lượng đặc biệt, điểm linh thiêng, được các pháp sư chọn 

thực hiện nghi thức cúng tế.  Đập vào mắt là 13 trụ cột nghi lễ Serge, theo tín ngưỡng Shaman. Đâu có cột Serge, ở đó có 

chủ nhân (về phần  hồn).  13 cột Serge nơi đây, tượng trưng cho 13 bộ lạc đã từng sống trên đất Olkhon, dưới chân mỗi 

cột là một tảng đá lớn, dùng làm bàn thờ dâng lễ vật. 

 

 
 

“ Cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư chen nhau ghi hình mặt trời lặn trên mũi Burkhan” 
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“13 trụ cột Serge nghi lễ” 
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Giống nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng khác, du khách đến đông, bên cạnh niềm vui, cũng không ít nỗi buồn:  ô nhiễm 

môi trường, rác thải,  phá vỡ cảnh quan, vi phạm điều cấm kỵ, như trèo lên Vách đá pháp sư, nơi linh thiêng của các tín 

đồ sùng đạo, là điều xúc phạm, lẽ ra chỉ được nhìn từ xa. 

 
“Hòang hôn nơi mũi Burkhan” 
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Sau giấc ngủ ngon giữa bao la trời nước, không khói bụi, không ồn ào động cơ xe cộ. Ngày hôm sau, cà đòan đi picnic 

bên rừng thông, cạnh một thảo nguyên lộng gió. Dọc đường đi, hướng dẫn viên không quên đưa đòan VN đến thăm “cụ 

thông” gần 1000 năm tuổi. 
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“Cụ thông” 
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Mọi người chụp hình chung với “cụ”, chạm vào cụ, hy vọng sẽ được truyền nhựa sống trường thọ. 

Hầu như xe chạy off road xuyên rừng.  Nhiều đòan xe, nhiều khách du lịch cùng chung một hướng. Uoat đua nhau mỗi 

xe một lối. Xe đòan chúng tôi gặp phải một sóng voi (phía giữa nhô cao), kích hai bánh trước khỏi mặt đất. chú tài điệu 

nghệ, bật cầu sau cho xe chồm lên như ngựa nhảy. Mọi người thót tim, vỗ tay thán phục. 
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Xe chạy qua giữa một đồng cỏ rộng, xa xa lúp xúp vài căn nhà, được giới thiệu là di tích trại tù cũ. 
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“Nhà tù” 

Ven hồ, gió thu lồng lồng, mọi người trốn vào rừng thông, tìm nơi cắm trại, chuẩn bị ăn trưa. Những chiếc bàn gỗ được 

thiết kế đơn giản, đặt rải rác trong rừng. 
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Trời lạnh, gió to, chú tài xế phải hâm sôi đồ ăn trong xe. 
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Bạn đọc nhìn thấy treo  lủng lẳng trên cành thông là chai nước suối dùng làm vòi rửa tay và dụng cụ.  Một sáng kiến hay.  

DS thấy xe Bok Binh, nhảy lên cabin cầm tay lái, chộp hình mang về Kontum làm kiểu mẫu. 
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“Xe Bok Binh 70” 

 

 
“Ghi hình từ biệt đảo” 
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Hy vọng cư dân đảo, chính quyền địa phương, với ý thức của du khách thập phưong sẽ giữ gìn vẻ đẹp hoang sơ, môi 

trường trong lành, giá trị độc đáo của hồ Baikal.  

Cầu cho mọi người biết quý trọng những món quà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho lòai người.  

 
“Tạm biệt” 

 

Đòan lên xe từ giã hòn đảo đáng yêu, đáng nhớ. Giữ lại cho mình những giây phút kỷ niệm êm đềm, giữ lại những ánh 

mắt, những nụ cười. 

Cám ơn sự phục vụ tận tình, chu đáo của các bạn Nga xa xôi trong suốt hành hành trình xuyên Tây Bá Lợi Á. 

Do chưa có chặng bay thẳng từ Irkutsk đến Vietnam, đòan chúng tôi nối chuyến qua Bangkok, kịp về Saigon trong ngày 

hôm sau, 29/9/2019. 
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“Tạm biệt nước Nga” 

 

Saigòn Mùa vọng, tháng 12 năm 2019. 

Nguyễn Duy Sỹ, CVK64 


