
HÀ NỘI MỘT GIẤC MỘNG. 

Có một điều thú vị rằng: người Nam lại thích ra Bắc nhưng người Bắc lại thích vào Nam. 

Tôi cũng như mọi người có ước mơ được một lần ra Bắc và Hà Nội là địa điểm đầu tiên mà tôi 

nghĩ đến.  

 Vào giữa tháng 8/2013 trong một lần tình cờ tìm thấy vé máy bay khuyến mãi, một ý nghĩ 

chợt loé sáng trong tôi vì có thể đây là cơ hội đến với miền Bắc. Với suy nghĩ táo bạo ấy tôi đã 

quyết định xuất phát ngày 09/01/2014 trong sự ủng hộ của gia đình cũng như gia đình bạn Hằng ở 

Hà Nội. 

 

 Sau 5 tháng chờ đợi chuyến đi cũng đã đến. Giấc mộng 10 năm và lời hứa với một người 

anh sắp thực hiện được. 

 Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt bởi đây là lần đầu tiên tôi đi xa. Khí trời rét đậm tại 

phương Bắc, về con người, về cảnh vật, về dự định mình sắp thực hiện…mọi suy nghĩ cứ nhảy 

múa trong tôi, với tôi dường như lạ lẫm. Tôi cố hình dung trong tiềm thức, vận dụng những hiểu 

biết trong cuộc sống một Hà Nội đầy thi vị và giàu lòng mến khách nhưng không làm sao xóa hết 

mọi lo âu trong lòng lắm lúc làm tôi chùng bước. 

 Chuyến bay khởi hành lúc 17h30 ngày 09/01/2014 mang theo bao tâm sự và hạ cánh lúc 

19h30. Lịch bay kéo dài 2 giờ, khoảng khắc tuy ngắn nhưng tôi kịp làm quen với một người anh 

tên Hiệu quê ở Hải Dương. Thật là vui khi mới quen mà anh lại giúp đỡ tôi, cho quá giang xe đến 

quận Thanh Xuân. Chuyến đi có phần rất thuận lợi. Nhiệt độ Hà Nội lúc này lạnh 16oC nhưng sao 

tôi lại cảm thấy dễ chịu lạ thường khi mang hơi ấm của vùng đất Phương Nam đến với xứ Bắc. 

Đứng trên mảnh đất Hà Thành tôi chưa tin nổi là mình đã đến nơi. Khẽ nhoẽn miệng cười, cuộc 

đời giống như một giấc mộng: Hà Nội trong trái tim tôi.  

 Sự chuẩn bị chu đáo của gia đình Hằng đã làm cho tôi cảm thấy quá an tâm cho chuyến đi 

này. Sự đón tiếp vui vẻ, hiếu khách của anh Huy, Hằng cùng em của anh Huy (em Phú) đã làm 

niềm vui của tôi một lúc một dâng trào. 

 



 NGÀY THỨ NHẤT: thời gian ngắn ngủi nhưng đầy niềm vui. 

 Sau bữa ăn tối tại nhà, tôi cùng anh Huy và Hằng đi thưởng ngoạn một góc phố gần nhà. 

Mọi người hối hả dọn dẹp để tranh thủ về nhà sau buổi chợ đêm trong cái giá lạnh. Chúng tôi cùng 

nhau tảo bộ, vào một quán nhỏ để thưởng thức hương vị chè miền Bắc. Mùi thơm thanh thoát của 

trà kết hợp với cái se se lạnh quyện vào nhau tạo thành nét đặc trưng mà ở miền Nam không thể 

nao tìm thấy được. 

 

 Càng về đêm nhiệt độ càng giảm, nằm ngủ với chiếc chăn quấn quanh người nhưng tôi lại 

rất thích bởi không khí mát mẻ hơn nhiều so với miền Nam. Trò chuyện với Phú, em đã cho tôi 

một khung cảnh toàn diện về Hà Nội. Thật là thích. Mong sao thời gian trôi qua hết đêm nay để 

mai có thể tận hưởng những gì Phú chia sẻ. Giờ đã hơn 2 giờ sáng.  

 

 NGÀY THỨ 2: một ngày dài nhiều cảm nhận cuộc sống. 

 

 Một đêm ngon giấc đã qua và ngày mới lại bắt đầu…Con người miền Bắc thật lạ, luôn tạo 

ra sự bất ngờ đầy thú vị. Hằng chuẩn bị cho tôi một bản đồ Hà Nội và bữa ăn sáng với tô (bát) bún 

to, nhiều lắm. Tranh thủ thời gian anh Huy hướng dẫn những điểm cần đi: Văn Miếu, Lăng Bác, 

Chùa Một Cột, Hồ Tây… và căn dặn một số vấn đề cần lưu ý. 

 Mọi người hối hả với công việc của mình, riêng tôi bắt đầu chuyến đi tham quan. Theo 

hướng dẫn, tôi đón xe buýt số 2 tại đường Nguyễn Trãi đến Văn Miếu Quốc Tử Giám. Sau một 

hồi định hướng, trước mắt tôi là Văn Miếu mà bấy lâu nay tôi mới thấy, tôi ngỡ ngàng trước không 

gian cổ kính nơi đây. 

Tham quan sau gần 2 giờ, tôi tản bộ từ Văn Miếu đến Lăng Bác. Lần đầu ra nơi đây nhưng 

tôi rất tự tin đi bộ suốt quãng đường dài để tìm điểm đến tiếp theo. Hạnh phúc lắm. 



 

Qua một số con đường chính, hai bên đường là nơi làm việc của bộ máy nhà nước. Hùng 

Vương là con đường tôi chọn để đến Lăng Bác. Trong lòng tôi có vô số câu hỏi đan xen mà lòng 

cứ lân lân niềm vui khó tả. Lăng Bác tôi đã đến, một không gian yên tĩnh với dòng người đến tham 

quan, chụp ảnh lưu niệm. Theo quy định mở cửa tất cả các buổi sáng trong tuần trừ thứ 2 và thứ 

6. Chút thất vọng nhưng tôi vẫn còn nhiều thời gian để quay lại đây. Mọi người ví von rằng: đến 

Hà Nội mà không đến viếng Lăng Bác xem như chưa đến Hà Nội. Tôi hẹn hôm sau sẽ đến. 

Vòng quanh khuôn viên là Phủ Hồ Chí Minh, Bảo Tàng Hồ Chí Minh. Nằm phía sau Lăng 

Bác là chùa Một Cột, nơi đây là địa thế linh thiêng, mang đậm kiến trúc cổ kính. Dòng người tấp 

nập đến tham quan, du lịch nơi đây rất phát triển. 

Tản mạn quanh Hồ Tây trên đường Thanh Niên, một lần nữa tôi được chiêm ngưỡng cảnh 

lãng mạn, hữu tình với màn sương mù bao trùm một góc trời. Xa xa, khuất sau rặng cây cách bờ 

hồ vài chục mét lấp ló đỉnh tháp của chùa Trấn Quốc, như đang hòa mình vào khoảng không hư 

hư ảo ảo tựa cảnh tiên bồng. Cành hoa đào nở rộ trên những chiếc xe đạp của các chị rao bán, tiếng 

mời chè (trà) của các cô hàng nước tạo nên một nhịp sống nhộn nhịp với khung trời Hà Nội mùa 

đông rất đẹp. Khí trời se se lạnh mang theo một hơi ấm Phương Nam.  

Thời gian dường như chậm lại, như đang níu kéo cái gì đó trong một không gian mát mẻ. 

Đã 12 giờ trưa mà ngỡ như lúc 5 giờ sáng với sương mù bao quanh mặt hồ. Buổi cơm trưa đầu 

tiên tại miền Bắc: phở cuốn, cơm rang sườn chua ngọt rất ngon. Một hương vị là lạ mà tôi chưa 

từng thưởng thức. Nước ngọt ở đây cũng có điểm khác, độ lạnh của nước giải khát kết hợp thêm 

cái lạnh của khí trời làm mát từ trong ra ngoài, lạnh lạnh, run run. Chao ôi! Sảng khoái lắm. Hôm 

nay là 14oC. 

 



Vòng quanh Hồ Trúc Bạch để tham quan và đến quán kem Tây Hồ ở Hồ Tây để thưởng 

thức, giá chỉ 6-7 ngàn mà hương vị rất ngon không thua kém gì mấy loại đắc tiền. Điều lạ đây là 

lần đầu tiên ăn kem tôi ăn cảm thấy rất ngon. Dường như ở đây kem được ăn vào mùa lạnh là ngon 

nhất.  

Chuyến du ngoạn ngoài dự kiến về vùng ngoại ô Phượng Cách - Quốc Oai quê nhà của bạn 

tôi. Ngắm nhìn cánh đồng rau, ăn những món ăn vỉa hè: bánh gối, bánh khoai, bánh ngô, nem chua 

rán…. thắm đượm tình quê. Điều mà ngỡ ngàng nhất là đám cưới trông rất lạ so với miền Nam. 

Có dịp tôi sẽ tìm hiểu kỹ hơn về tập tục ăn hỏi nơi đây. 

Chuyến ngao du tiếp tục đến vùng đất Cộng Hòa - Quốc Oai để tìm lại một người anh đã 

10 năm không gặp, người đã từng sống với gia đình tôi lúc vào Nam bôn ba, cái tính chịu thương 

chịu khó của anh khiến mọi người trong gia đình tôi rất thương và nể phục, xem như người con 

trong gia đình. Niềm vui càng tăng cao mà không thể diễn tả được thành lời. Tuy chưa gặp được 

anh nhưng trong lòng rất tôi rất vui. Niềm vui được nhân đôi khi gia đình gửi tặng chúng tôi một 

bao lớn Miến Dong – đặc sản Hà Tây. Tuy rất  ngại nhưng chúng tôi không thể từ chối được. 

Chiếc xe lúc về như nhẹ hẳn và chạy nhanh hơn vì đang chở về một niềm vui.  

Cơn gió lùa qua ô cửa sổ mang theo làn gió lạnh vào trong không gian nhà. Trời tối lúc nào 

không hay.  

Tối nay, tôi và Hằng được em Phú dẫn đi chợ Đồng Xuân chơi, dạo quanh khu phố cổ - 36 

phố phường. Để chuẩn bị năng lượng cho cuộc thưởng ngoạn bằng tô cháo sườn nóng, vị béo của 

bột kết hợp với giò chéo quẩy và ly chanh dây làm cho món ăn rất đặc trưng. Xung quanh chợ 

Đồng Xuân rất nhộn nhịp, những con phố dòng người đi lại rất đông. Chính giữa phố được bày 

bán những sản phẩm: quần áo, đồ chơi, trang sức… nhiều đến nỗi nhìn thấy choáng cả người. Chợ 

kéo dài qua những con phố: Hàng Đậu, Hàng Ngang, Hàng Bồ, Hàng Đào … đến tận Hồ Gươm 

(Hoàn Kiếm) chúng tôi đi bộ hơn 1 giờ mới hết.  

 

Từ xa xa dưới ánh đèn màu chúng tôi đã thấy tháp Hồ Gươm rực sáng. Bước chân như 

nặng dần sau những chặng đường dài đi bộ, chúng tôi ghé thưởng thức hương vị đặc trưng kem 

Thủy Tạ nổi tiếng tại Hồ Gươm. Một lần nữa tôi đã có cảm giác ăn kem ngon đến thế. Đúng là 

trời lạnh ăn kem còn gì bằng. Ngồi ăn kem ngắm nhìn tháp Hồ Gươm dưới tán cây nghiêng mình 

ra bờ sông kết hợp với ánh đèn màu phản chiếu một phần tháp xuống mặt hồ tạo nên một góc nhìn 



hư ảo. Trong lòng tôi như đang đắm chìm vào giấc mộng bởi không tin rằng mình đang ở một nơi 

từng mơ ước. 

Để lại sau lưng tất cả, chúng tôi tiếp tục hành trình bước chân vào con đường gốm sứ dài 

vài kilômét thật đẹp bởi phản chiếu từ những ánh đèn đêm. Những bức tranh mô tả về cuộc sống 

bằng gốm sứ cho ta thấy được sự tỉ mĩ, tài ba của các nghệ nhân. Vòng quanh những con phố qua 

những con đường đến quán ăn kem Caramen, hương vị thưởng thức chính là bánh Plan trong Nam 

thường gọi. Dù sao cũng có chút hương vị lạ vì ngồi bên vỉa hè thưởng thức. Món ăn tiếp theo 

chính là nem chua rán (chiên) khá đặc biệt. Nói chung rất ngon. 

Mỗi nơi tôi qua cho tôi một cảm nhận riêng: hương vị, món ăn, phong cảnh và con 

người…Từng phút từng giây sống trong hạnh phúc bên người thân. Kết thúc một ngày đã cho tôi 

quá nhiều thứ để cảm nhận. 

 NGÀY THỨ 3:  Niềm vui trọn vẹn. 

Hành trình của một ngày mới bắt đầu. Tôi được anh Huy chở đến những địa điểm nổi tiếng: 

Cột cờ Hà Nội, Hoàng Thành, Số 30 Hoàng Diệu (nhà của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp), Bốt Hàng 

Đậu... Đặc biệt là cầu Long Biên, một trong những cây cầu đi vào lịch sử. Dòng xe chạy ngược 

chiều (chạy xe bên trái đường), chính giữa cầu là đường xe lửa (tàu hỏa) là điểm đặc trưng của 

chiếc cầu cổ này. Nhìn từ trên cầu xuống ta thấy màn sương mù bao trùm. Trong không gian hư 

ảo đó là những thửa ruộng rau, cây trái xanh tươi, một màu vàng đỏ của phù sa và bãi cát nổi giữa 

dòng sông Hồng.  

 

Cột cờ Hà Nội 

Âm thanh giao động rung chuyển giữa những thanh sắt trên cầu khi dòng xe qua lại. Thời 

gian đã bào mòn những thanh sắt và trong tương lại cầu Long Biên - biểu tượng vô giá sẽ được 

trùng tu. Nó đã gắn bó như máu thịt trong tâm tư, tình cảm của bao thế hệ người VN. Để rồi “Dù 

có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội” với “Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây. Đây lắng hồn 

núi sông ngàn năm…”. Trên sóng nước sông Hồng đỏ lựng phù sa, không thể thiếu vắng dáng 

hình cây cầu ghi dấu bao chiến tích hào hùng, hồi ức về một tình yêu và nỗi nhớ. Hồn thiêng sông 

núi đã đi cùng năm tháng trong ký ức các những vị cao niên, của những thế hệ tiếp nối.  



 Đối diện cầu Long Biên, cây cầu Chương Dương được xây dựng lên nhằm giảm tải. Xe 

qua lại cũng tấp nập, dòng người cũng hối hả trong công việc. Lặng lẽ trên sông Hồng êm ả có vài 

chiếc thuyền (xuồng) nho nhỏ đang lái tay chèo khua nhẹ nước ve sông tạo nên một bức tranh sắc 

màu về nhịp sống của một vùng quê.  

 

Sông Hồng với góc nhìn từ cầu Long Biên   

 

  Điểm khác lạ ở đây là những chiếc cầu được xây dựng khá dài so với miền Nam, điển hình 

là cầu Thanh Trì, nơi đây người dân gọi là những chiếc “cầu cạn” giúp giao thông thuận tiện hơn.  

 Sau một chặng đường hai anh em đã đến xứ Bát Tràng một địa danh nổi tiếng với nghề 

gốm sứ. Hai bên đường những tiệm trưng bày: chậu, lọ, con vật, tranh… được làm từ gốm sứ rất 

đẹp. Nơi đây rất phù hợp với những dân chơi và am hiểu về gốm sứ. Những bức tranh sống động 

được tô điểm và khắc họa từ những bàn tay nghệ nhân. Những sinh viên đang vui đùa qua những 

trò: vuốt, nặn, vẽ tượng. Sự hồn nhiên của các em đã tạo nên không khí làng gốm nhộn nhịp hơn. 

Đến tận nơi xem tận mắt tôi mới cảm nhận được hết vẻ đẹp làng nghề nơi đây.  

 

Góc nhìn từ miền quê 



 Vòng xe lăn bánh xuôi hướng trên quốc lộ 1A về huyện Thường Tín. Sau thời gian khoảng 

1 giờ đồng hồ tôi đã đến nhà gia đình của Anh Huy. Hàng rào bằng cây ô rô xanh rờn trước cổng 

tạo nên một khuôn viên thoáng mát. Xung quanh nhà trồng những loại cây trái: đu đủ, bưởi, chanh, 

ổi, chuối… vốn vùng đất Phương Nam mới có, khung cảnh như đưa tôi về với quê nhà. Đặc biệt, 

lá vối công dụng giống lá chè (trà) dùng để nấu nước uống rất ngon và mát. Hàng cây xanh đang 

đón chào chút hương vị nắng ấm trong khí trời mùa đông. Ngồi trò chuyện cùng gia đình bên bữa 

cơm trưa thật vui vẻ. Bát trà nóng làm ấm lòng bởi chang chứa cái tình cái nghĩa đong đầy.  

 

 Điểm đặc biệt mùa đông ở khu vực miền Bắc người dân trồng rất nhiều hoa màu. Những 

cánh đồng bắp cải, bông cải (súp lơ) xanh và trắng… được chăm bón kỹ lưỡng dưới đôi bàn tay 

của các cô chú nông dân cho đến khi mùa thu hoạch. Màu xanh của hoa màu mang đến cho tôi đầy 

nhựa sống, cái sắc xanh hy vọng và con người cần lao tạo thêm lòng nhiệt huyết giúp ước mơ tôi 

sẽ thực hiện một Miền Quê Việt thành công trong tương lai. 

 

 

Cánh đồng rau 

 Được sự hướng dẫn của anh Huy tôi mới biết nơi có ngôi chùa cổ nổi tiếng với hai vị Thiền 

sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường đắc đạo tại chùa, để lại toàn thân xá lợi. Xá lợi đốt không 

cháy, ngâm trong nước không tan. Đó là chùa Đậu tọa lạc ở thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện 

Thường Tín, Hà Nội. Lặng lòng với không gian yên tĩnh nơi chốn thiền môn tôi cảm thấy lòng 

thanh thản hơn. Chốn xô bồ tranh giành và danh vọng để rồi ngày ra đi vẫn đôi bàn tay trắng. Tôi 

chợt nhớ câu ca dao: "Chim khôn tránh bẫy, tránh dò. Người khôn tránh chốn xô bồ mới khôn.".  



 

Chùa Đậu - Hà Tây 

 Xé tan cái giá lạnh, trong đêm tôi được em của anh (anh Kiên) đến đón về nhà. Tiếng vui 

mừng gặp lại anh sau nhiều năm xa cách nhưng sao thời gian cứ chậm lại, chặng đường sao cứ xa 

xăm. Rồi thời gian chờ đợi cũng đã đến trong sự chào đón nồng nhiệt từ gia đình anh. Những người 

bạn thân của anh đến cùng vui bên gia đình. Bên bàn tiệc tôi cảm thấy ấm áp một nghĩa tình. Thời 

gian quá nhiều thay đổi nhưng tình anh em vẫn như xưa. Tiếng cười đùa, chuyện trò vang trong 

đêm khuya ở một vùng quê. Tôi và anh rất vui mừng, niềm vui không thể tả hết. Nâng chén rượu 

nồng cùng những người anh nhưng tôi lại không biết uống. Cuộc hội ngộ diễn ra đến tận khuya.  

 Trong cái se se lạnh của đêm khuya, hai anh em ngồi bên nhau hồi ức lại chuyện xưa. 

Thăng trầm của cuộc đời ai cũng phải trải qua, phải đánh đổi nhiều thứ để được cái thực tại, một 

nghị lực vượt qua số phận và một tình bạn chân thành. Anh đã cho tôi những lời khuyên sâu sắc 

giúp tôi hiểu hơn về giá trị cuộc sống.  

Mới đó mà đã 4 giờ sáng, tôi vào chợp mắt lấy sức cho cuộc hành trình ngày mai. 

 NGÀY THỨ 4: Cầu duyên. 

 Thức dậy lúc 5 giờ sáng sau một giờ chợp mắt. Tôi vẫn không mệt mỏi bởi trong lòng vẫn 

còn háo hức. Cơn mưa nhẹ hạt làm thời tiết hôm nay lạnh hơn nhưng vẫn không làm chùng bước 

chân tôi. 

 Anh chở tôi trên chiếc xe tải chở hàng cho khách đến tận Bắc Ninh. Anh muốn tôi đi cùng 

để tôi cảm nhận nhịp sống và công việc nơi đây. Chuyến hàng chở bột mì là nguyên liệu làm giấy 

cho một công ty sản xuất, nơi đây là nơi diễn ra Hội Lim, dân ca hát quan họ Bắc Ninh nhưng chưa 

đúng dịp lễ hội, tiếc thật. Tôi đã nghe những câu hò, câu hát quan họ: “người ơi người ở đừng 

về…”. Lời hát mang đậm bản sắc của phương Bắc. Tiếng ngân vang như giọt mưa rơi, mà sao 

ngọt ngào lảnh lót để hồn ai chơi vơi chơi vơi như níu kéo tôi ở lại nơi đây, như nhắn nhủ tôi “đừng 

về nhé”. Đây chính là nơi hứa hẹn tôi sẽ đến sau này. 



 Tôi không muốn đi chơi nhiều trong ngày hôm nay. Tôi muốn dành thời gian để sống cùng 

gia đình. Ngồi bên mâm cơm cùng nhau trò chuyện cùng gia đình. Chị (vợ anh Kiên) rất vui tính, 

hai cháu trai rất dễ thương, từ xa lạ rồi đến gần gũi. Tôi cũng rất muốn làm một số món mang 

hương vị miền Nam đặc biệt là Miền Tây cho gia đình thưởng thức để người anh nhớ lại chuỗi 

ngày sống tha phương tại đất khách. Thời gian hôm nay không kịp để làm tôi đã hẹn hôm sau. 

Thấy anh sống hạnh phúc tôi cảm thấy vui mừng. 

 

Chùa Thầy - Hà Tây 

 Buổi chiều cùng ngày tôi đến Phượng Cách – Quốc Oai nhà bố mẹ bạn Hằng để chơi. Sự 

hiếu khách nơi đây cũng không kém làm cho tôi cảm thấy càng hạnh phúc hơn. Điểm mà tôi nhìn 

thấy rõ nhất chính là tình người vì đi đến đâu cũng được đón tiếp rất chu đáo. Đây là bản sắc dân 

tộc vốn tồn tại trong mỗi chúng ta. Trong cuộc sống này: “đừng bao giờ nhìn một sự vật, sự việc 

bằng ánh mắt kỳ thị bởi cuộc sống này không như bạn nghĩ”. Tôi đã đi và cảm nhận, cảm nhận 

một cách chân thành. 

 Đến đây tôi được người nhà giới thiệu Chùa Thầy nơi nổi tiếng cầu duyên. Ca dao có câu: 

“Gái chưa chồng trông hang Cắc Cớ. Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy” khơi gợi trí tò mò trong 

tôi nên quyết định đến xem thực hư như thế nào. 

 Có một động lực phi thường nâng bước chân tôi lướt qua những bậc thang. Tim tôi như 

thoát ra ngoài, đập rất nhanh, mồ hôi nhễ nhại làm tôi không còn cảm nhận được cái lạnh nơi đây. 

Mệt lắm nhưng rất vui. 

Anh Huy chia sẻ: “lúc trước anh đến đây, bạn gái dụ anh sờ vào Tim Cậu và 1 năm sau 

anh đã lấy cô ấy (chính là bạn Hằng)”. Thật linh thiêng. Đúng với câu: “Ai mà chưa có người 

yêu, vào hang Cắc Cớ đến chiều có ngay". Tôi cũng cố gắng tìm Tim Cậu nhưng hang sâu, tối và 

ánh đèn loe loét không biết nơi đâu, mà anh Huy cũng quên vị trí đó. Tôi cứ sờ dư còn hơn thiếu, 



đụng đâu sờ đó hy vọng sau khi về sẽ ứng nghiệm. Đến chùa Thầy đừng quên thưởng thức hương 

vị chè Lam đặc sản nơi đây. 

 Về nhà, Phú đưa tôi đến Vincom Mega Mall Royal City (72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, 

Hà Nội) để tham quan, quần thể Trung tâm thương mại và là khu vui chơi giải trí trong lòng đất 

lớn nhất Châu Á. Với nhiều trò chơi giải trí hiện đại lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam là một địa 

điểm lý tưởng để mua sắm, vui chơi và giải trí. Ấn tượng nhất là sân gửi xe rất rộng nằm ở tầng 3 

dưới lòng đất. Mô hình Vũ Môn (cá chép vượt thác) rất sinh động tạo nên sức sống vươn tới đỉnh 

cao. Khung cảnh 4 con mã phi giữa quần thể trung tâm thương mại thật hoành tráng, không gian 

mang đậm chất cổ kín Phương Tây và dòng người đi mua sắm, ngắm nhìn rất đông đúc. Sự nhộn 

nhịp sầm uất nơi đây tạo một sắc thái mới cho Thủ Đô.  

 

Trung Tâm Thương Mại Royal City 

Chuyến du hành lại tiếp tục qua nhà Hát Lớn Hà Nội, Ga Hà Nội, Đài truyền hình Hà Nội, 

Đài truyền hình Việt Nam qua các trường Đại học: ĐH Y, ĐH KHTN Hà Nội…. Tôi đã được 

thưởng ngoạn hơn cả một du khách từng đến Hà Nội. Mỗi địa điểm đến và đi qua, em Phú đã nhiệt 

tình hướng dẫn một cách chi tiết giúp tôi hiểu rõ tường tận hơn.  

Trong khí trời lạnh khuôn mặt tôi đã xuất hiện những vết nẻ, đau và rát lắm. 

 Duyên là do trời định, không tự dưng mà có. 

 

 

 

 



 NGÀY THỨ 5:  Ninh Bình – chùa Bãi Đính 

 Lại một ngày mới bắt đầu, anh Kiên đến đón đi tham quan. Kế hoạch Ninh Bình ngoài dự 

tính được anh chuẩn bị trong chốc lát (vì theo kế hoạch trước khi đi ra Bắc tôi sẽ đến Ninh Bình 

gặp Dũng một người bạn học chung ở TP.HCM nhưng thời gian và điều kiện không cho phép nên 

hủy).  

 Chiếc xe chở 3 anh em: anh Kiên, anh Hào (bạn anh Kiên) và tôi thẳng tiến xuôi hướng về 

Ninh Bình. Sau gần 2 tiếng chúng tôi đã đến cầu Yên và ghé thăm nơi làm việc của Dũng. Gặp 

được người bạn phương xa để bàn việc, niềm vui mừng thể hiện trên cả nét mặt và hành động. Đến 

đây tôi thấy tình bạn thật cao vời và khó phai. 

Dũng giới thiệu nơi đây có rất nhiều di tích: Yên Tử, Tràng An, chùa Bãi Đính… nhưng 

địa điểm dừng chân chính là chùa Bãi Đính.  

Chặng đường dài hơn 30km từ cầu Yên đến chùa Bãi Đính dường như ngắn lại. Chúng tôi 

ghé vào một quán ăn, đặc sản nổi tiếng nơi đây là “dê núi Ninh Bình”. Quả thật, thịt dê rất chắc, 

da giòn và mùi vị tươi ngon làm hấp dẫn kết hợp với hương liệu của người bản xứ làm ngấm vào 

tận tâm can của người thưởng thức….. Ngon tuyệt!  

 

Tình bạn (Dũng) gặp nhau nơi phương Bắc 

Ngồi bên nồi lẩu dê, thêm chút rượu cay cay, kể cho nhau nghe những việc đã qua và ghi 

nhận những kỷ niệm thực tại. Giờ tôi mới thấy những giá trị cuộc sống. Cái tình cái nghĩa không 

đâu xa, nó ở rất gần và chính là đây. Trước khi đi Hà Nội lòng tôi rất buồn, nỗi buồn cứ dai dẵng 

và giờ đây tôi đã hiểu, đã giải tỏa hết những vướng mắc để sống một cuộc sống chan hòa và hạnh 

phúc. Cuộc trò chuyện quên cả thời gian. Uống ly trà nóng, kéo một ống thuốc lào thêm dăm ba 

câu chuyện, chúng tôi lên đường. Đến với phương Bắc ta sẽ nhìn thấy nhà nhà đều có ấm trà nóng 

và ống thuốc lào trao nhau những câu chuyện đượm thắm nghĩa tình.    

Con đường quanh co uốn lượn, hai bên là dãy núi cao trùng điệp, những chú dê núi đang 

nhởn nhơ gặm cỏ, màn sương mỏng bao phủ cảnh vật như đưa chúng tôi lạc vào cảnh tiên bồng. 

Đến khu di tích chùa Bãi Đính tôi lặng mình nhìn toàn cảnh chốn thiền môn, một bức tranh thiên 

nhiên thật đẹp. Từ trên bậc cao nhìn tổng quan quần thể chùa Bãi Đính đồi núi trùng trùng điệp 

điệp, cây cối xanh mơn mỡn, những hồ nước trong xanh uốn quanh sườn núi tạo nên một bức tranh 

sơn thủy tuyệt đẹp.  



Chùa được xây dựng trên diện tích khá rộng, có nhiều kỷ lục được xác lập: tượng Phật Di 

Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á, tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, có hành 

lang La Hán dài nhất châu Á, tạo nên một Chùa Bãi Đính thật uy nga, tráng lệ của tỉnh Ninh Bình 

nói riêng và cả nước nói chung. Thời gian có hạn, chia tay Dũng chúng tôi quay về Quốc Oai – Hà 

Nội. Có đôi chút buồn và day dứt vì không có thời gian ghé thăm gia đình Dũng và tham quan 

tường tận thắng cảnh. 

 

Khung cảnh chùa Bãi Đính - Ninh Bình 

Đã lâu rồi anh của tôi chưa thưởng thức hương vị món ăn Nam Bộ. Hôm nay tôi đã làm 

những món ăn (thịt kho trứng, canh chua thịt heo và kho quẹt) quê nhà để chiêu đãi cả nhà. Món 

ăn bình dị đơn sơ nhưng chứa đựng đầy tình cảm, đúng hương vị Nam Bộ. Họp mặt gia đình có 

những người bạn của Anh bên mâm cơm đầy ấm áp. Tiếng vui đùa xua tan cái giá lạnh trong đêm. 

Niềm vui không được lâu thì không khí chùng xuống, những lời chia tay nhau trong luyến tiếc vì 

trưa mai tôi phải về Thanh Xuân và chuẩn bị về quê. Cái giá trị nhận được chính là những tình 

cảm không chỉ của gia đình anh trai mà cả tình cảm những người bạn của anh. Trong thâm tâm tôi 

đã xem các anh là những người thân, người anh trong gia đình mình từ khi gặp lần đầu.  Tôi đã 

viết thêm vào hồi ký những kỷ niệm quý báu mà tôi đã nhận được từ chuyến đi này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 NGÀY THỨ 6: Chùa 100 gian và chùa Tây Phương    

 Nghe anh Kiên giới thiệu chùa 100 Gian làm tôi háo hức muốn đi xem thử như thế nào? 

Sau khi ăn sáng, anh Kiên đã chở tôi qua vài con đường chúng tôi đã đến nơi. Điểm vui nhất chính 

là “những tác phẩm” với 5 ngón tay trông đẹp được dán trên vách nhà của những nhà dân, tôi nghĩ 

chắc người ta làm cho đẹp. Khi tôi hỏi anh thì mới biết người dân ở đây họ phơi phân bò làm chất 

đốt. Đúng là “một tác phẩm” hay.  

 

Phân bò phơi làm chất đốt 

 Những bậc thang đi lên chùa được xây dựng theo từng cung bậc như có ngụ ý giúp ta mỗi 

lần đến đây phải suy niệm về bản thân, cung bậc của cuộc sống. Điểm đặc biệt của chùa là 100 

Gian, tôi cứ nghĩ là 100 gian nhà là rất lớn và tìm mãi không thấy đâu vì trước mặt chỉ là khuôn 

viên không lớn lắm. Khi hỏi mới biết một gian là 4 cái cột. Chùa thuộc khu di tích chùa cổ của 

Quốc Gia và đang trùng tu. Xung quanh chùa trồng những hàng thông tạo nên không gian thoáng 

mát và trong lành. Trước cổng ra vào có ông lão tóc và râu dài bạc phơ ngồi xem tướng số cho đôi 

tình nhân. Tôi muốn trải nghiệm những gì lạ nên quyết định xem. Càng xem càng thấy vui vì để 

lại những suy nghĩ cho tôi suốt chặng đường về nhà. 



 

Khuôn viên chùa 100 gian 

 Chia tay gia đình tôi cùng anh Kiên đi leo núi gần nhà. Nhìn từ đỉnh núi sẽ thấy một góc 

trời Hà Tây. Hôm nay nắng nhẹ, không khí mát mẻ và ấm, từng cơn gió nhẹ làm tôi rất thích. Nơi 

đây gắn liền với tuổi thơ của anh, gian nan cơ cực từ tấm bé, có như thế ta mới trưởng thành và 

sống cuộc đời ý nghĩa hơn.  

Hai anh em tìm đến một ngôi chùa mà chúng ta từng biết qua tác phẩm văn học: “Các Vị 

La Hán Chùa Tây Phương – Huy Cận”. Hôm nay tôi đã có dịp đến nơi để tận mắt cảm nhận chùa 

Tây Phương - Nằm trên ngọn núi Tây Phương, thôn Yên, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành 

phố Hà Nội. 

Ghé vào gửi xe, ngồi uống ly trà nóng và kéo một hơi thuốc lào lấy tinh thần. Trước mặt 

hai anh em tôi là cô gái đang vẽ những hoa văn lên thanh tre trông rất lạ. Đến gần hỏi thì mới biết 

cô ấy đang tô điểm cho con chuồn chuồn tre. Cô đã hướng dẫn rất tận tình những công đoạn làm 

ra một con chuồn chuồn. Thấy công sức nhiều lắm nhưng khi bán ra thì rất rẻ. Đến nơi đây ta sẽ 

thấy chuồn chuồn tre được làm rất nhiều từ những bàn tay khéo léo của nghệ nhân.  

 

Chùa Tây Phương - Hà Tây 



Từ chân núi chúng tôi phải trải qua 237 bậc thang làm bằng đá ong mới đến được cổng 

chính chùa. Hàng tre hai bên đường cao vút, cảnh vật đẹp và yên bình. Đến nơi đây ta mới cảm 

nhận được sự yên bình thế tục. Thoát khỏi cuộc sống ồn ào, bon chen nơi phố thị, lòng cảm thấy 

nhẹ nhõm, thanh thản. Rồi bỗng tiếng chuông vang lên trong không gian tĩnh lặng đánh thức tâm 

hồn tôi về với cuộc sống thực tại. 

Ra về tôi không quên chọn cho mình một con chuồn chuồn tre về làm kỷ niệm. 

Về đến Thanh Xuân Nam trời bắt đầu tối.   

Dọc theo đường Nguyễn Trãi về phía Hà Đông tôi đến Làng Vạn Phúc - Áo Lụa Hà Đông 

nổi tiếng khắp cả nước. Hồ Tây trong đêm rất đẹp, chúng tôi dạo quanh các con đường Hàn Quốc, 

Nhật Bản, Thanh Niên… đến chợ chuyên bán hoa ở Hà Nội. Chọn một loài hoa violet trang trí 

không gian nhà như hàm ý một màu tím thể hiện sự thủy chung son sắc. Ở đây, tôi chỉ liệt kê mà 

không ghi nhận lại để các bạn có dịp đến với Hà Nội trải nghiệm và tìm sự thú vị nơi đây. Sự nhiệt 

tình của Phú đã giúp tôi có thêm nhiều kiến thức bổ ích mà ít ai được hiểu rõ khi đến với vùng đất 

Hà Thành. 

Buổi tiệc chia tay cùng gia đình (Hằng, anh Huy, Phú) trong cái giá lạnh của đêm khuya. 

Những câu chuyện, tiếng cười đùa với nhau cùng sự góp vui của cô chủ quán làm không khí ấm 

dần. Thưởng thức hương vị xứ Bắc qua các món ăn: khoai lệ phố, củ Đậu (củ sắn), Ốc luộc (Ốc 

hấp sả), Ốc xào cay, Ốc len xào dừa… không khác gì trong Nam, chỉ có tên gọi và cách thưởng 

thức món ăn có phần khác mà thôi. Mùa lạnh ăn những món ăn nóng rất ngon, uống nước ngọt 

thêm chút đá làm mát lạnh khắp người. Cái hương vị khó xen lẫn vào đâu được. 

NGÀY THỨ 7: Viếng Lăng Bác và lòng không muốn về Nam  

 Hôm nay là ngày cuối cùng ở lại Hà Nội sau những ngày vui vẻ bên gia đình và người thân. 

Trước khi đi làm Anh Huy còn nhắc tôi: ra Hà Nội nhớ nhé “mặt bị dị ứng”? (trong khi bị nẻ). 

Cái gì cũng ngồ ngộ hết. Sự chu đáo của bạn Hằng, sự nhiệt tình của anh Huy và Phú làm tôi cảm 

thấy luyến tiếc khi phải về Nam.  

Mọi người chuẩn bị công việc của mình, tôi tranh thủ nói lời chia tay vì sợ đến chiều không 

gặp. Sự giằng xé của suy nghĩ giữa đi hay ở lại làm tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Cái cảm giác 

tiếc nuối, những hoài bão đang chờ tôi phía trước cứ xen lẫn vào nhau. Buổi tiệc nào rồi cũng sẽ 

tàn, niềm vui nào rồi cũng đến hồi kết. Chính vì thế, tôi quyết định sẽ về Nam và luôn giữ những 

ngày tháng bên gia đình tại phương Bắc là những kỷ niệm tốt đẹp của cuộc đời mình. 

 



Sáng nay anh Huy chở tôi đến nơi lần trước tôi đã lỡ hẹn, đó chính là Lăng Bác. Trong 

lòng cứ lân lân niềm vui khó tả… Con đã đến đây, một người con từ miền Nam ra thăm Bác với 

tất cả lòng kính trọng. Bác nằm đây tựa hồ như đang ngủ, một trái tim rực cháy tình yêu quê hương 

đất nước để giờ đây triệu triệu trái tim mang nỗi thương nhớ Bác khôn nguôi. Dòng người lặng lẽ 

vào viếng Bác, mỗi người ai ai cũng mang một nỗi niềm tiếc thương. Các anh cảnh vệ mặc quân 

phục trắng đứng trang nghiêm trông chừng giấc ngủ của Bác và hướng dẫn mọi người. Tôi xúc 

động khi viếng thăm Bác, hoàn thành tâm nguyện từ bấy lâu nay.  

Theo dòng người tôi đến nơi nhà sàn Bác ở và làm việc. Hồ cá trước nhà vẫn còn giữ 

nguyên, những kỷ vật, cây cối từ Nam mang ra trồng xanh tươi và lớn theo thời gian, không khí 

thật mát mẻ và không gian rộng tạo nên bức tranh khung cảnh bình dị. Bác sống rất giản dị, đâu 

đây phản phất hình ảnh Bác với nụ cười nhân hậu. 

Theo lối mòn tôi đến thăm lại chùa Một Cột, khách du lịch đến đây rất đông bởi kiến trúc 

đơn giản nhưng nét độc đáo có một không hai. Trong giây phút, tôi lặng mình nhìn về một nơi xa 

xăm để nghĩ về một tương lai, một quyết tâm không vụt tắt.  

Dạo bước độc hành qua từng con phố đến khu di tích Hoàng Thành Thăng Long – 19C 

Hoàng Diệu. Ngắm những kỷ vật cổ xưa, qua các di tích: Đoan Môn, Điện Kính Thiên, Cách Mạng 

Nhà D67, Hậu Lâu, Cửa Bắc, Khảo Cổ Học 18 Hoàng Diệu…tất cả cho tôi một góc nhìn tổng quát 

về cuộc sống Hà Nội xưa và nay.  

 

Chùa Một Cột và Lăng Bác 

 Thời gian dường như trôi quá nhanh, phút chốc đã 12 giờ trưa, tôi quay lại nhìn những 

dòng người đi trong thương nhớ vào viếng Bác và hoài niệm về những phút giây đầu tiên đến với 

Hà Nội.   

 Em Phú ra đón tôi để đi ăn trưa, những món ăn nghe rất lạ: chảo và bát. Chảo chính là trứng 

ốp la và pate gan, còn bát là sốt vang của miền Bắc mà trong Nam gọi là Bò Kho. Hương vị lạ 

nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Quán rất đông, những tiếng “chảo, bát” nghe là lạ nhưng 

rồi cũng sẽ quen. 

 Chuẩn bị hành trang sau một tuần trải nghiệm và cảm nhận về phương Bắc. Trong những 

giây phút ngắn ngủi tôi chỉ biết gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người. Hạnh phúc và quý báu hơn 



khi món quà đặc sản từ gia đình Hằng – anh Huy và gia đình anh Kiên gửi tặng. Tấm lòng của mọi 

người dành cho tôi là quá nhiều. Tôi hiểu, khắc ghi và sẽ không bao giờ quên.   

 Gia đình anh Kiên và anh Hào đã đưa tôi ra tận sân bay. Chuyến bay cất cánh lúc 20 giờ. 

Trong giờ phút này thật quý giá, luyến tiếc và buồn lắm. Nhìn hai cháu thật đáng yêu khi nói: “Sao 

chú không cho cháu đi máy bay với?” tôi cố nén nhưng khóe mắt đã đẫm lệ từ lúc nào và vẫy tay 

nhau chào tạm biệt. 

Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt tất cả mọi người, hẹn gặp lại nhau trong một ngày không xa. 

  CẢM NHẬN: tình người phương Bắc 

Điều tôi muốn nói đến đây chính là tình người. Tại sao tôi lại nói thế? Tôi đã đi và đã nhận 

được những tình cảm từ ngày ở phương Bắc. Trước khi đi ra Bắc trong lòng tôi có những suy nghĩ 

không tốt về nơi đây và giờ đây tôi cảm thấy thích và mến hơn. Trong bài viết này có những vấn 

đề chưa được đề cập chi tiết đó là sự quan tâm, chăm sóc và hiếu khách của người bản xứ. 

Tôi chân thành cám ơn gia đình Hằng (anh Huy, Hằng, Phú, gia đình bên nhà Hằng và gia 

đình nhà anh Huy), gia đình Anh Kiên, các bạn thân của Anh Kiên (Anh Hào, Anh Huy, Anh 

Kiên…..) và tất cả những anh chị em đã giúp đỡ tôi hoàn thành tốt chuyến đi này.  

Không tránh khỏi những sơ suất trong suốt cuộc hành trình cũng mong mọi người hãy bỏ 

qua và tôi không bao giờ quên những gì tôi đã nhận được trong thời gian qua.  

Kể lại câu chuyện này như tôi đang sống lại những ngày ở phương Bắc. 

Phương Nam 
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