
Lá Thư Thụ Nhân 
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August 31, 2016 

 

Bạn vàng thư ng mến, 

 

Vợ chồng SR vừa đi Bình Định - Phú Yên về, tour 4 đêm 3 ngày của Công ty Du Lịch 

Đường Sắt, còn nóng hổi nên vội kể các bạn vàng nghe, kẽo quên. 

 

Tàu khởi hành lúc 19 giờ thì đến 7 giờ sáng hôm sau đến Ga Diêu Trì, 12 tiếng. Đây là 

chuyến tàu du lịch nên có máy lạnh suốt, xe chạy êm, không dừng ở các ga phụ, sạch sẽ, 

tiện nghi. Lâu lắm rồi SR không được ngắm cảnh về đêm, nay nhờ trời có trăng, tuy là 

hạ huyền nhưng cũng đủ sáng, lại không ngủ được nhiều, nên có thể ngồi cạnh cửa sổ 

kính để ngắm trời trăng mây núi sông và biển. Ấn tượng nhất là ở Phan Thiết, hai bên 

đường tàu lữa là "thành phố thanh long về đêm", đèn sáng còn h n khu nhà SR ở, tư ng 

đư ng với khu Nguy n Huệ - Lê Lợi. Ấn tượng nhì là vịnh nuôi cá bè ở Nha Trang, có 

cỡ 2000 - 3000 bè và thuyền thúng câu mực, đốt đèn sáng rãi mành mành trên biển. Điện 

hóa nông thôn suốt cả hành trình, kể cả tận từng ngôi nhà lẻ ven núi. Nhà cửa miền 

Trung từ xưa vốn đã khang trang để chống gió bão, nay còn khang trang với những khu 

dân cư mới. Từ Diên Khánh, ngã ba Thành trở ra, có hàng ngàn căn nhà biệt thự 2 lầu 1 

sân thượng, ven quốc lộ và ven biển tuyệt đẹp. 

 

Cuốc hành trình tiếp nối bằng một bữa cháo lòng Qui Nh n, vừa ngon vừa rẽ, gồm 1 dĩa 

lòng đủ thứ tú hụ, 2 tô cháo, 4 cái báng tráng nướng, 2 dĩa bánh hỏi, 2 dĩa rau sống, 4 ly 

cà phê đá thứ thiệt, giá 204.000 đồng (10 USD) cho 4 người ăn không hết! Nhìn chung 

ăn ngon và ăn các món mang tính đặc sản của địa phư ng là đặc tính của tour trong suốt 

chuyến đi trong các ngày kế tiếp. 

 

Bảo tàng Quang Trung đã được xây "cất" thêm nhiều hạng mục, hoành tráng. Một số di 

vật được sưu tầm lại, phục chế và trưng bày. Trống trận Tây S n và võ Bình Định được 

phục hồi và trình di n cho du khách. Sách truyện về nhà Tây S n được phát hành, bày 

bán. Có nhiều điều đáng khen, nhưng cũng có điều đáng tiếc, gần như không có gì về gia 

đình của 2 đế (Thái Ất, Quang Trung), 1 vư ng (Đông Định) này; nhà Tây S n không có 

Cảnh Thịnh; không có tượng thờ La S n Phu Tử, Ngô Thì Sĩ; phê phán vua Gia Long ... 

lung tung theo cách "đem tâm tình viết lịch sử". Cây me xưa được cứu sống và nhân 

giống trồng nhiều n i trong sân vườn bảo tàng, giếng nước xưa được bảo tồn. Ngày nay 

đến viếng nhà Tây S n ở Bình Định, du khách gần như chỉ được đi nhà Bảo tàng này, 



còn thành Hoàng Đế, n i đóng đô của Thái Ất hoàng đế Nguy n Nhạc thì hầu như ... 

thanh vắng với ... hận Đồ Bàn! 

 

Qui Nh n ngày nay xây dựng nhiều. Bãi biển từ trung tâm thành phố đến Ghềnh Ráng, 

đến khu lưu niệm Hàn Mặc Tử đẹp không thua bờ sông Hàn của Đà Nẵng. Bãi Hòn 

Trứng, còn gọi là bãi Hoàng hậu do n i đây Nam Phư ng hoàng hậu tắm đẹp  i là đẹp, 

nay du khách không được tắm vì nguy hiểm, chỉ cho ngắm thôi, để tưởng nhớ người 

ngọc Nam Phư ng ngày nào. Cầu Thị Nại mới dài nhất ven biển, h n 8km (riêng cầu 

chính dài 2,8km) bắt ngang vùng đầm lầy và đầm Thị Nai, nếu thả thuyền ngắm trăng 

mà lai rai thì chắc ... tuyệt cú mèo! 

 

Buổi tối vợ chồng SR đi viếng Tháp Đôi, biểu tượng của Quy Nh n. Tháp Đôi được 

trùng tu đúng kỹ thuật, vẫn giữ được nét nguyên s . Linga, Yoni vẫn còn nguyên vẹn. 

Tượng đồng Nguy n Huệ cưởi ngựa được dựng ở nhiều n i. Lẽ ra nên có thêm tượng 

Trần Quang Diệu. Và nếu có thêm tượng Võ Tánh, Ngô Tùng Châu thì hay biết bao 

nhiêu. Nhắc Võ Tánh thì nhớ đến "Võ Đông S  đành chia tay vĩnh vi n Bạch Thu Hà", 

"Biên cư ng lá r i, Thu Hà em  i!" (soạn giã Vi n Châu). Bãi biển Quy Nh n với công 

viên ghế đá, với hàng cà phê, một vài quán hải sản, sạch sẽ, sang trọng, nhưng ... nhiều 

tiền quá, Lý  i, Quang  i, Xuyên  i, Cận  i. Một con tôm hùm xanh cỡ 1,2 kg nướng 

chừng 2,2 triệu đồng (h n 100 USD), lư ng hưu ăn không nổi! 

Sáng hôm sau, vợ chồng SR đi Phú Yên bằng con đường ven biển, con đường song song 

với quốc lộ 1, dài từ Vũng Tàu đến Quảng Ninh. 

Mai viết tiếp. 

SR 

 

chuyện tháng 8 (tiếp) 
 
 

Sept 1, 2016 

 

Bạn vàng thư ng mến, 

 

Con đường ven biển thật đẹp và rộng, có đoạn đang hoàn chỉnh. Đoạn đường này có giá 

trị thay thế quốc lộ 1 và mở rộng thành phố Quy Nh n h n gấp đôi. Đường xuyên ngang 

dãy núi Trường S n bên phải và biển bên trái. Dọc đường đã hình thành một số thị trấn, 

làng mạc, vườn cây ăn trái. 

 

Điểm ghé đầu tiên là nhà thờ Mằng Lăng, nhà thờ thuộc loại xưa nhất ở đây, có một cái 

hang rộng làm bằng đá và vôi, lưu dấu giảng đường của giáo dân hành l  trong thời kỳ 

cấm đạo, còn 1 quyển kinh viết bằng tiếng Việt thời kỳ s  khai và nhiều văn kiện viết 

bằng tiếng Bồ Đào Nha, có di ảnh của Á thánh Tuy Hòa. Có người cắt nghĩa "đùi" chữ 

mằng lăng là bằng lăng đọc trại ra, vì n i này ngày xưa có nhiều cây bằng lăng. Nhưng 

khi SR hỏi tại sao bây giờ nhà thờ không trồng lại cây bằng lăng để bảo tồn di tích lịch 

sử, thì "tịt"! Tra trong Google cũng không có chữ mằng lăng. Thông có biết không? 



Điểm tham quan kế tiếp là Gành đá dĩa, 1 trong 5 điểm đá dĩa danh tiếng trên toàn thế 

giới, hình thành do nham thạch núi lữa tạo thành. Các dĩa đá mặt phẳng có nhiều hình 

thù : vuông, chữ nhật, ngủ giác, lục giác, màu xám đen, kết chặt vào nhau như một 

chồng bát đĩa, từng bậc đi dần xuống biển, cao khoảng 20 thước. Bạn vàng đã đi Giant 

Causeway ở Scotland chưa, giống như vậy. Ở Úc cũng có 1 gành đá dĩa, bạn vàng nào 

đã đi thì kể cho SR nghe với. Các tảng đá dĩa hình như không suy suyển sau gần 20 năm 

SR đi xem lại, vì không ai đục đẻo nổi (cứng lắm). 

 

Buổi chiều đi viếng Tháp Nhạn. Tháp được xây vào khoảng thế kỷ 12 trên đỉnh núi 

Nhạn, tháp cao khoảng 20 mét, còn khá nguyên vẹn, bên trong có Yoni. Từ đây có thể 

nhìn thấy núi Chóp Chài và một vùng non nước Tuy Hòa. Mùa này núi Nhạn không có 

mai vàng, không có sim tím, nhưng rừng cây bao quanh làm cho không gian mát rười 

rượi. 

 

Quên kể là vợ chồng SR được ở khách sạn Thuận Thảo, khách sạn 5 sao duy nhất ở Tuy 

Hòa (Thủ tướng đi công tác Phú Yên cũng ở khách sạn này), nhưng có lẽ thuộc loại tệ 

nhất trong loại khách sạn 5 sao, còn tệ h n khách sạn 4 sao Mường Thanh ở Quy Nh n. 

Sáng hôm sau, sau một "chầu" b i và ăn sáng, vợ chồng SR đi chợ. Chợ Tuy Hòa ngày 

nay rất lớn, to còn muốn h n chợ Sài gòn, hàng họ ê hề. Tham quan chợ, đếm số tiệm 

vàng, ai nói dân ở đây nghèo là sai. Khoảng cách thu nhập giữa nông thôn và thành thị ở 

VN ngày nay lớn lắm!. 

 

Vợ chồng SR đi một vòng mất gần nửa tiếng, mua được 2 ký trái SẶT (một loại trái cây 

rừng mà dân Quảng nói với SR là trái SẸT, võ có 3 mảnh, ruột như trái dâu da có 3 múi, 

ăn không nhai vì hạt h i chát) chua chua ngọt ngọt, 2 ký xoài NHA TRANG (th m như 

xoài thanh ca, 2 đầu đít to, ở giữa nhỏ, vàng ư m, Cận biết không?), 2 ký mãng cầu (na) 

Sông Cầu (mùa này dở ẹt), 2 hộp ghẹ sữa ram về cho con ăn cho biết, còn mình lai rai 

với 1 ly rượu thuốc. Riêng tụi này ăn 1 dĩa ốc bư u xào cực ngon (ốc bư u gần như 

tuyệt tích tại miền Nam vì lai ốc bư u vàng gần hết), uống 2 ly chè trái ĐÁT (gần giống 

trái thốt nốt, nhưng nhỏ h n). SR hỏi ăn ốc rồi uống nước chè có bị đau bụng không, bà 

bán hàng đáp cứ ăn ốc xong thì uống nước ốc trước, ăn chè sau, bảo đãm an toàn. Mà an 

toàn thật! Đợi hoài mà không thấy đau bụng như Lý và Ánh Xuân như hôm đi Châu Đốc 

(đổ thừa do nước thốt nốt). 

 

Trưa trả phòng, xe lại đưa đi đường ven biển đi vào Nam. Đường đi ngang qua phi 

trường Tuy Hòa đã được xây dựng mới. Trước đây phi trường này được QL VNCH sử 

dụng cho mục đích quân sư, nay thì kết hợp quân sự và dân sự, bay từ SG đến đây 

khoảng 1 giờ. Bên trái là biển nước xanh gam màu, từ xanh nhạt đến xanh đậm, như 

ngọc thạch. Đường rộng h n xa lộ Biên Hòa ngày xưa, qua cầu Đà Rằng 2 mới xây, nhìn 

sang cầu Đà Rằng 1 xa xa dài và nhỏ; ngang núi Đá Bia có 1 cái bia trên 1 đỉnh của dãy 

núi tư ng truyền do vua Lê Thánh Tôn sai quân dựng làm ranh giới giữa Đại Việt và 

Chiêm Thành vào năm 1471. Ông cha ta oai hùng quá, đi chiếm đất của nước khác, hết 

Chiêm Thành đến Chân Lập, rồi Khmer, ngày nay cháu con có lẽ lãnh quả báo (!?).  

Trời cao xanh lam, núi cao xanh của cây lá rừng, biển xanh nhiều màu xanh dư ng, bãi 

biển cát trắng. Mũi Varella (còn gọi là mũi Nạy, mũi Điện) đẹp sừng sửng ven vịnh 



Mây, là điểm đầu tiên đón ánh mặt trời lên từ biển Đông. Đứng trên đèo Cả trong (đèo 

Cả ngoài nằm trên quốc lộ 1, nay đã có hầm) nhìn về biển Đông mới thấy quê hư ng 

mình tuyệt đẹp. Cách mũi Varella 8km là Vũng Rô. Có bạn hiền nào đã từng bắn hạ tàu 

tiếp tế vũ khí từ miền Bắc vào Nam tại n i này, kể lại cho SR nghe với. 

 

Buổi chiều về lại Tuy Hòa, ăn bửa c m cuối trước khi lên tàu hỏa về SG. Vợ chồng SR 

kêu thêm một tô mắt cá ngừ đại dư ng hầm, một dĩa sò điệp đúc lò, 2 con ghẹ xanh sông 

Cầu. Đây là các đặc sản của Phú Yên, giá rẻ h n các n i khác rất nhiều, nấu nướng còn 

nguyên hư ng vị truyền thống. Du lịch Bình Định - Phú Yên mới phát triển chừng 2 năm 

nay nên giá cả chưa cao, chỉ bằng chừng 50% Nha Trang, du khách chưa bị chặt chém. 

Xuyên  i, về bây giờ đi, đừng để 2-3 năm sau, kẻo SR bị án oan là quảng cáo sai!  

 

Hôm nay ngồi viết lại kể lể cho bạn hiền nghe mà mừng ... hú vía. Mấy ngày ở Bình 

Định - Phú Yên, tiết trời khá mát mẻ 32 - 33 độ C, nay về SG nghe tin thời tiết báo Tuy 

Hòa đã lên đến 36 - 37 độ. Tài nheo chắc chịu không nổi! Năm nay, trời cho miền Nam 

khí hậu điều hòa, nóng nhất cũng chỉ 34 -35 độ, thường thì 33, Đà Lạt thì cứ 15 17 độ về 

đêm, ban ngày cao nhất là 27 độ. Chỉ tội là đồng bằng năm nay chỉ có lũ nhỏ, do Trung 

quốc xây đập trữ nước từ thượng nguồn, báo hại đất không có phù sa, cá không về dân 

mất nguồn sống, ... và SR không có cá linh non kho xã ớt và nấu canh chua bông điên 

điển. Quả báo chăng?!. 

SR 

 

  

 

 

 

 

 

 
 


