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Seoul – tình yêu của tôi 

 

Không biết từ bao giờ, nhắc đến Seoul là tôi lại có cảm giác thân thương đến lạ 

mặc dù tôi chưa một lần đặt chân tới đó. Có lẽ bởi tôi cũng là một khán giả trung 

thành của những phim truyền hình Hàn Quốc từ thuở Mối tình đầu – bộ phim đầu tiên 

của Hàn Quốc gây âm vang lớn ở Việt Nam. Tôi được biết đến Seoul qua phim ảnh, 

báo chí và đặc biệt là qua Đài phát thanh quốc tế KBS (KBS World Radio). Hình ảnh 

của một thủ đô tráng lệ nhưng vẫn giữ được những nét truyền thống khiến tôi có cảm 

giác vừa tò mò vừa thích thú muốn được đến tận nơi, được trải nghiệm những giây 

phút khám phá nền văn hóa ấy. Ngày bé, chúng tôi thường tụ tập nói chuyện với nhau 

về ước mơ của mình, khi được hỏi “Nơi nào bạn muốn đến nhất?” tôi đều nói với tụi 

bạn “Tớ muốn đến Hàn Quốc – tớ muốn đến thủ đô Seoul”. Hàn Quốc từ bao giờ đã ở 

trong trái tim tôi như thế đấy, vừa nhẹ nhàng, vừa tự nhiên, bình dị như một tình yêu 

thầm lặng mà cháy bỏng. Tôi luôn ấp ủ một mong muốn có một ngày sẽ được đến Hàn 

Quốc, thăm Seoul tươi đẹp. Cái mong ước ấy theo tôi suốt thời ấu thơ và cả đến tận 

bây giờ. Tôi luôn cố gắng học tập thật tốt, tìm hiểu thật nhiều về Hàn Quốc và tìm 

kiếm cơ hội trong những chương trình học bổng, trong các cuộc thi tìm hiểu về Hàn 

Quốc. Trường đại học mà tôi học cũng có một chương trình học bổng sang Hàn Quốc 

du học nhưng chỉ dành cho các sinh viên nghành Đông phương học thôi. Thỉnh thoảng, 

gặp một vài người bạn ở Khoa Đông phương học, các bạn ấy nói bạn nọ, bạn kia dành 

được học bổng sắp được đi du học Hàn Quốc rồi, tôi lại thấy một chút ghen tỵ và 

chạnh lòng. Nhưng tôi không buồn mà luôn cố gắng để chờ những cơ hội đến với 

mình. Thật may mắn khi tôi tham dự và đạt giải thưởng trong một cuộc thi, phần 

thưởng của tôi là một chuyến du lịch Hàn Quốc trong 3 ngày 2 đêm. Khỏi phải nói tôi 

vui như thế nào! Tôi như muốn hét lên rằng tôi sắp được sang Hàn Quốc rồi, sắp được 

đến với Seoul – tình yêu mà bao ngày tôi mơ ước rồi. Tôi đáp chuyến bay ở Sân bay 

Nội Bài vào lúc nửa đêm. Tuy buồn ngủ nhưng tôi không ngủ được vì quá vui sướng 

và hồi hộp. Tôi ngồi lẩm nhẩm đếm từng giờ từng phút... 



Cuối cùng những giây phút mong đợi mỏi mòn cũng trôi qua, sân bay quốc tế 

Incheon hiện ra qua làn sương mờ ảo của buổi sáng. Trên máy bay nhìn xuống, tòa 

nhà chính sân bay trông giống như hình một chú chuồn chuồn khổng lồ với đôi cánh 

đang rộng mở và thân hình uốn lượn màu xanh mát. “Chú chuồn chuồn mẹ” ấy là 

điểm khởi hành và dừng chân cho biết bao “chú chuồn chuồn con” là những máy bay 

đi về. Sân bay quốc tế Incheon do một kiến trúc sư tên Curtiss Fentress Denver thiết 

kế, đó cũng là người đưa ra ý tưởng thiết kế “sân bay xanh” Denver của Mỹ. Tôi 

xuống máy bay, hít một hơi sảng khoái nhìn ngắm đất trời Seuol. Khí hậu buổi sáng 

sớm thật là tuyệt mặc dù ở sân bay không có cây cối. Vì đây là chương trình du lịch tự 

khám phá nên tôi sẽ phải tự mình khám phá về các cảnh đẹp Hàn Quốc, tôi phải lựa 

chọn cho mình địa điểm du lịch sao cho phù hợp nhất và tiết kiệm thời gian nhất. Tôi 

rất thích với những trải nghiệm như thế này. Nó sẽ giúp tôi trải qua nhiều thử thách và 

tình huống bất ngờ, thậm chí là những khó khăn nhưng tôi tự tin là mình sẽ vượt qua 

nó và hoàn thành chuyến đi với những kỉ niệm tốt đẹp nhất. Bởi tôi biết con người 

Hàn Quốc rất thân thiện và hệ thống giao thông công cộng ở Hàn rất thuận lợi để có 

thể đưa tôi đi bất cứ đâu. Tôi vốn đã rất thích hình ảnh chiếc xe điện ngầm, nơi bắt 

nguồn của nhiều mối tình trong phim truyền hình Hàn Quốc nên tôi chọn xe điện 

ngầm để đi vào trung tâm thành phố. Đang hớt hải kéo chiếc vali nặng và đống đồ lỉnh 

kỉnh để chạy cho kịp chuyến xe thì có một thanh niên người Hàn trông rất trí thức bảo 

tôi đưa cậu ta xách hộ đồ cho, cậu ta cũng đi cùng chuyến xe. Tôi hơi ngập ngừng vì 

cậu ấy là người lạ, lại ở chốn đông người, chẳng biết đâu được. Nhưng nhìn cậu thanh 

niên khoác chiếc ba lô to đùng, lại đeo kính cận nên tôi tạm yên tâm giao chiếc va ly 

cho cậu ấy xách hộ. Xe khá rộng rãi, thoáng và sạch sẽ. Tôi không sõi tiếng Hàn lắm, 

hỏi cậu ta có biết tiếng Anh không, cậu ấy nói “có” vì cậu đang là sinh viên nghành du 

lịch, vừa đi thực tế về. Tôi mừng thầm vì có thể hỏi được cậu ta nhiều điều về lộ trình 

sắp tới của tôi. Cậu ấy đã hướng dẫn tôi rất tận tình khi tôi hỏi về khách sạn và những 

nơi muốn được đến thăm quan. Cậu ấy bảo nếu như cậu không vội về nhà thăm mẹ 

đang ốm thì cậu sẽ dẫn tôi đi.  Tôi chia tay và không quên gửi lời chúc sức khỏe mẹ 

cậu ấy. 



Tôi xuống tàu điện và đến nghỉ tại một nhà khách gần đó theo lời chỉ dẫn của 

cậu bạn kia. À mà quên mất mải nói chuyện chẳng nhớ cậu ấy tên gì nữa, chỉ ấn tượng 

với cặp kính cận và nước da trắng như con gái của cậu ấy thôi. Đến nơi tôi mới biết đó 

là “làng truyền thống Bukchon” và nhà Anguk mà tôi nghỉ là một trong bốn nhà khách 

truyền thống nổi tiếng. Bukchon là nơi lưu giữ lịch sử 600 năm của thủ đô Seoul. Ôi 

thật là may mắn khi tôi có dịp ở trong một không gian thoáng đãng và còn được tìm 

hiểu những văn hóa truyền thống của ngôi làng. Tôi thầm cảm ơn cậu bạn tốt bụng kia. 

Nhà khách tôi ở trông ra những cánh đồng và hồ sen xanh mát rất nên thơ. Tôi đến 

đây vào buổi sớm nên tất cả vẫn còn đầy vẻ tinh khiết xanh trong, khiến tôi có cảm 

giác như lạc vào một chốn thần tiên, thấy vơi đi hẳn mệt mỏi vì quãng đường dài vừa 

phải trải qua. Sau khi ăn sáng và nghỉ ngơi, tôi đi dạo một vòng quanh khu làng. Hôm 

nay tiết trời khá đẹp nên nhiều người cũng đang đi thăm quan cảnh vật của làng truyền 

thống Bukchon. Tôi đến trước một cánh cổng lớn hai bên có hai trụ đá và hai cái cây 

mọc đối xứng nhau mà tôi chưa biết nó là cây gì. Thật may là vừa có một đoàn du 

khách cũng tới đó, chị hướng dẫn viên hồ hởi giới thiệu với mọi người, đây là nhà 

khách Rakgoje – ngôi nhà với 130 năm tuổi, thật là đáng nể. Bước vào trong ngôi nhà 

rộng lớn, tôi cảm nhận được sự mịn màng và mát mẻ khi đặt những bước chân đầu 

tiên lên sàn nhà. Sàn nhà được dát ngọc tự nhiên trông thật tinh tế và sang trọng. Hôm 

nay có “Ngày hội làm kim chi” dành cho tất cả các du khách. Tôi cũng hào hứng tham 

gia. Món ăn này có thể nói là đặc trưng của người Hàn. Người Hàn đã sáng tạo ra 

hàng trăm món kim chi khác nhau. Theo như kể lại thì ngày xưa do người Hàn phải 

tiết kiệm thức ăn dành cho mùa đông giá rét vì vậy mà muối các loại rau quả. Từ đó 

món kim chi ra đời, đến nay số lượng đã rất phong phú đa dạng và chất lượng cũng 

tăng lên dần theo thời gian. Người Hàn không chỉ có các loại kim chi làm từ rau quả 

mà còn có cả kim chi làm từ thịt cua nữa, nghe thật lạ đúng không! Tôi đảm nhận 

công đoạn trộn kim chi, công đoạn này đòi hỏi sự khéo léo sao cho hỗn hợp được trộn 

đều lên và gia giảm không được nhiều quá cũng không được ít quá. Qua hỏi chuyện 

những người trong làng, tôi được biết người Hàn Quốc dường như sống không thể 

thiếu kim chi, nó là món ăn phổ biến nhất trong mỗi gia đình, bất kể giàu nghèo, thậm 

chí họ còn có bài hát vui rằng: “Tôi sống không thể thiếu kim chi”. Vừa trộn kim chi 



tôi vừa nghe họ hát và líu lo hát theo rồi cười thật thoải mái. Buổi trưa, tôi cũng được 

ăn cơm với kim chi, mặc dù tôi không phải là người ăn cay nhưng cũng thấy rất ngon 

và lạ miệng. Tôi thích nhất món “kim chi cải thảo” bởi ở Việt Nam, tôi cũng rất hay 

mua cải thảo về ăn, nhưng làm kim chi thì không biết làm. Bây giờ thì tôi có thể trổ tài 

làm kim chi cho người thân của tôi thưởng thức rồi. Chắc hẳn mọi người sẽ ngạc 

nhiên lắm đây.  

Dùng bữa trưa xong, tôi trở về nhà khách Anguk và được thưởng thức trà đạo 

Hàn Quốc. Người Hàn Quốc thường mặc y phục cổ truyền khi uống trà, vì vậy mà du 

khách cũng có dịp được mặc bộ trang phục Hanbok nổi tiếng của Hàn Quốc để ngồi 

lắng tâm hồn, thanh thản nhìn ra hồ sen bao la và tấm thảm thiên nhiên rộng lớn xung 

quanh, chậm rãi thưởng thức từng ngụm trà như đi từng hơi nước lan tỏa trong người, 

thanh thoát và dịu nhẹ. Trà Hàn Quốc có từ rất lâu đời, sử sách còn ghi lại chuyện 

hoàng hậu Ho Hwang Ok của vương quốc Karak đã mua trà từ Ấn Độ về trồng. 

Vương quốc Karak có từ năm 42 trước công nguyên, như vậy trà đạo đã trải qua một 

chặng đường lịch sử đáng kể, được lưu giữ và tồn tại lâu dài. Trà đạo phổ biến nhất 

dưới thời vương quốc Silla, đến triều Koyro trà đạo trở thành “quốc đạo” và dưới thời 

Chosun thì trà chủ yếu tồn tại trong các chùa thờ Phật. Mỗi bình trà thường không 

uống quá ba chung (“chung” ở đây như một cái chén nhỏ không quai). Chung thứ nhất 

nhiều mùi hương, khiến ta chỉ muốn để mãi chung trà kề trên môi mà hít hà mùi thơm 

của nó. Chung thứ hai ta lại cảm nhận được vị đậm đà của trà đã ngấm. Chung thứ ba 

khi cả hương và vị đã hòa tan, trở nên dịu hơn nhưng lại là sự hòa trộn quyến rũ và ta 

uống trà, ngửi mùi hương nhưng có cảm giác như đang uống cả mùi hương vậy. 

Thưởng thức trà và lắng tâm hồn mình lại, tránh xa với những lo toan tính toán xô bồ, 

ta sẽ thấy thanh thản, thư thái như được giải thoát lên cõi Phật. Trà đạo và nghệ thuật 

uống trà của người Hàn Quốc là một nét văn hóa truyền thống đẹp đẽ và tinh tế của 

dân tộc Hàn. 

Vì nhà khách của tôi là một trong bốn nhà khách rất gần với quần thể Hoàng 

cung nơi có cung Gyeongbok – được coi là niềm tự hào của kiến trúc cung điện 

phương Đông nên buổi chiều tôi quyết định tới thăm cung điện nổi tiếng này. Quần 

thể Hoàng cung bao gồm ngũ cung: Gyeongbok, Changdeok, Changgyeong, Deoksu 



và Gyeonghui. Trong đó, Gyeongbok là cung điện bề thế nhất và là trung tâm của 

quần thể kiến trúc này cũng như là trung tâm chính trị của mấy trăm năm đế chế Triều 

Tiên xưa. Vì “gung” trong tiếng Hàn có nghĩa là “cung” nên Gyeongbok còn có tên là 

Gyeongbokgung. Cung Gyeongbok được xây dựng dưới thời vua Thái Tổ Ji Seong 

gye - nhà vua đầu tiên cũng là người sáng lập triều đại Joseon và do kiến trúc sư Jeong 

Dojeon chủ trì. Đây chính là cung điện lớn nhất của ngũ cung, thể hiện quyền lực tối 

cao của đất nước. Cung điện Gyeongbok ngày nay đã dần được phục hồi lại như ban 

đầu sau khi bị phá huỷ nặng nề bởi chiến tranh và các biến cố chính trị. Tôi suýt xoa 

trước công trình kiến trúc tinh xảo với mái nhà vòng cung nhìn từ xa giống những mũi 

thuyền đang hướng về phía biển khơi. Màu sắc chủ đạo của Gyeongbokgung là xanh, 

đỏ, tất cả đều toát lên sự cổ kính và quý tộc. Đường nét trên mái nhà được trạm trổ rất 

tinh xảo, đối xứng từng chi tiết nhỏ nhất. Nhìn những đường nét ấy khiến tôi liên 

tưởng đến những họa tiết trên “thổ cẩm” của Việt Nam. Cũng là những họa tiết vô 

cùng sắc nét và sắc sảo nhưng nếu thổ cẩm là những đường nét do bàn tay con người 

thêu dệt trên nền vải thì kiến trúc của Gyeongbokgung là sự trạm trổ tỉ mỉ cầu kì từ 

bàn tay của nhiều người. Đó là công trình kiến trúc hòa trộn vẻ đẹp của con người và 

thiên nhiên. Hôm nay ở Gyeongbokgung cũng đón rất nhiều khách du lịch. Những 

máy ảnh thi nhau bấm tanh tách hết công suất. Tôi cũng nhờ một du khách chụp giúp 

mình mấy kiểu làm kỉ niệm. Còn lại tôi giành thời gian quan sát ngắm nghía từng chi 

tiết tinh xảo cầu kì và chụp ảnh chúng. Mọi người tuy đông nhưng bước vào cung đều 

rất có ý thức trật tự không làm ồn ào náo động. Tiếng của cô hướng dẫn viên vang lên 

sôi nổi nhiệt tình giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của cung điện. Quan sát 

xung quanh tôi thấy không gian kiến trúc chạy theo hướng từ bắc xuống nam và được 

bao quanh bởi các bức tường cao lợp ngói, mỗi mặt của bức tường đều đặt một cảnh 

cổng lớn. Cửa Ðông là Geonchunmun, cửa Tây là Yeongchumun, cửa Bắc là 

Sinmumun và cửa Nam là Gwanghwamun. Kiến trúc truyền thống của Hàn Quốc 

quan niệm cửa phía Nam – Gwanghwamun là cửa  lớn nhất. Tôi bước qua khoảng sân 

rộng mà có lẽ là sân chầu của các quan dưới thời Joseon. Đó cũng là nét kiến trúc đặc 

trưng của các cung điện phương đông. Chính điện được đặt trên một nền đá cao, có 

hai tầng mái xếp chồng lên nhau. Các bậc cấp dẫn lên cung điện rộng rãi và dành một 



lối chính giữa cho vua đi. Ánh mắt tôi bắt gặp ngay những thiết kể sắc sảo trên những 

dui mè, trần nhà và các cột trụ. Bên trong chính điện bài trí đơn giản nhưng vẫn toát 

lên sự uy nghiêm, trang trọng. Tôi tản mạn về phía Tây của hoàng cung, nơi đó có hồ 

nước phong cảnh hữu tình, hai bên hồ cây cối xanh mát, sắc xanh tràn đầy sức sống 

hòa vào thiên nhiên bao la làm cho tôi cảm thấy sảng khoái lạ thường. Góc hồ là một 

lãnh cung, nơi gợi lên biết bao sự tò mò, bí ẩn. Một trong những đặc trưng không thể 

thiếu của hoàng cung xa xưa đó chính là những bí ẩn mà có khi được thêu dệt nên 

thành nhiều câu chuyện li kì. Tôi lặng ngắm rặng liễu rủ bóng xuống hồ, bất chợt 

trong đầu vang lên mấy câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu khi viết về rặng liễu mùa thu 

Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang. Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng. Nhà thơ của 

Việt Nam đã cảm thu vào một buổi chiều buồn với nhiều tâm trạng ưu tư sầu vương 

trĩu nặng từ đó mà có những liên tưởng giàu hình ảnh. Còn tôi, hôm nay đứng trước 

rặng liễu với thiên nhiên tĩnh lặng xung quanh, tôi cũng thả hồn mình theo những áng 

mây trôi, liên tưởng về một nàng cung nữ hoàng cung Joseon thuở nào vào một ngày 

thu cách đây mấy nghìn năm cũng đang e ấp đứng bên dáng liễu thiết tha...  

Sẽ thật thiếu sót nếu đến cung Gyeongbokgung mà không đến thăm cung điện 

Changdeokgung, cũng là một trong những di sản văn hóa của Hàn Quốc được 

UNESCO công nhận. Nếu cung Gyeongbok ở phía Đông thì cung Changdeok ở phía 

Tây. Ở đây có một khu vườn gọi là “Vườn bí mật”, khi nghe cô hướng dẫn viên nói 

tôi liền liên tưởng đến bộ phim nổi đình đám trong thời gian vừa qua Serrec Garden 

có sự tham gia của tài tử HuynBin. Liệu có bối cảnh nào trong phim hay ý tưởng cho 

tên của bộ phim có xuất phát từ khu vườn này không nhỉ? Cung Changdeokgung với 

đặc trưng là các khu vườn truyền thống điển hình của Hàn Quốc. Bước vào khu vườn 

mà tôi có cảm giác như đang đi vào chốn tiên cảnh với đủ các màu sắc hoa lá xanh đỏ 

tím vàng, những cây lá ở đây còn chuyển màu thật là kì diệu. Mặt nước lung linh in 

bóng cây, hoa, tất cả đều trở nên huyền ảo và đẹp đến mê người.  

Buổi tối của ngày thứ nhất, tôi xuống tàu đi dọc sông Hàn. Vẻ đẹp của một 

thành phố về đêm bao giờ cũng đem lại cho người ta nhiều cảm giác thú vị. Một góc 

nhìn khác lạ khi tôi ngồi trên con tàu và quan sát cảnh vật xung quanh. Thành phố về 

đêm sáng lấp lánh bởi những ánh đèn, những tòa nhà sáng rực ven sông. Tôi nhìn 



xuống dòng nước sông êm ả trôi, cảm thấy tôi đang ngồi giữa một nốt lặng trong bản 

đàn rộn vang của thành phố sôi động này. Quả thật là một điều kì thú mà không nhiều 

thành phố có được như Seoul. 

Tôi trở về nhà khách và chìm vào giấc ngủ ngon, mơ về một ngày tươi đẹp 

trước mắt. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm để có thể đi thăm thú được nhiều nơi hơn. Hôm 

nay tôi quyết định sẽ đi xe bus – một phương tiện công cộng của Seoul cũng được ưa 

chuộng không kém gì tàu điện ngầm. Ngồi trên xe bus, tôi có thể thoải mái quan sát 

được đường phố Seoul và cảnh vật nơi đây. Những con người của thành phố này thật 

năng động, họ luôn có một vẻ vội vã và tất bật, Seoul cũng rất nhiều xe ô tô và tôi ấn 

tượng vì những chiếc xe tôi nhìn thấy chủ yếu là mang thương hiệu nội địa như Kia, 

Huyndai, Deawoo,... Toàn những thương hiệu đã vươn xa thế giới và góp phần tạo 

nên “Kì tích sông Hàn” cho thành phố này. Tôi đang mải mê ngắm nhìn tốp người đi 

bộ thể dục, những cô cậu học sinh đeo cặp sau lưng dáng đi vội vã thì bỗng có người 

đứng cạnh tôi và lên tiếng “Chào bạn! Bạn thăm Seoul được nhiều chưa?”. Tôi ngảnh 

lại, ồ, thì ra là cậu bạn tôi đã gặp trong lần đầu tiên xuống sân bay! Tôi mừng quá vì 

đã gặp lại cậu bạn thân thiện và tốt bụng. Tôi hỏi thăm sức khỏe của mẹ cậu ấy, cậu ấy 

bảo mẹ cậu đã đỡ bệnh rồi, hôm nay cậu ấy đang trên đường đến trường đại học nộp 

báo cáo. Cậu ấy mời tôi đến thăm trường cậu ấy luôn. Trường cậu ấy học là Đại học 

KuyngHee, một trong những đại học “top” đầu của Hàn Quốc. Cậu ấy bảo trường này 

chủ yếu là con nhà khá giả, cậu được vào học trường này là nhờ nhận được học bổng 

của trường. Bước vào cổng trường, tôi bị choáng ngợp trước vẻ rộng lớn đồ sộ và lối 

kiến trúc cổ châu Âu. Các khu nhà được xây dựng theo lối kiến trúc cổ Hy Lạp với 

hàng cột chống bằng đá trước cửa trắng muốt. Tôi trầm trồ “Trường bạn đẹp quá!”. 

Cậu bạn có vẻ tự hào về trường học của mình lắm, cậu ấy bảo tôi đứng đợi ở tiền sảnh 

của một tòa nhà, cậu vào nộp bài rồi sẽ dẫn tôi đi thăm quan trường. Hai mươi phút 

sau, cậu bạn mà bây giờ tôi đã biết tên Lee Huyk Chan trở ra, cậu ta vui vẻ dẫn tôi đi 

một vòng quanh trường. Chúng tôi đi dạo trong khuôn viên rộng lớn, hai bên đường là 

những hàng cây xanh rợp bóng, trong những bụi cây ven đường, có những chú chim 

và sóc non nhảy nhót trông rất vui nhộn. Nhiều khi đang đi, tôi giật mình vì một chú 

gà gô to tướng chạy ngang đường rồi lại mắt tròn mắt dẹt cười thích thú. Cậu bạn Lee 



Huyk Chan kể rất nhiều về ngôi trường và lý do cậu vào đây học. Cậu nói rằng từ bé 

cậu đã có ước mơ được học ở đại học Kyung Hee và quyết tâm học thật giỏi để trúng 

tuyển vào trường. Cậu đã đi làm thêm và tích lũy những đồng “won” nhỏ bé từ năm 

học cấp hai để về sau có tiền học đại học. Có những đêm mùa đông gió lạnh thấu 

xương, mọi người đi đường chỉ muốn nhanh chân để trở về tổ ấm của mình nhưng cậu 

vẫn cố gắng đứng bán hàng bởi vì cậu bảo mỗi khi có ý nghĩ ngại khó là hình ảnh ngôi 

trường và ước mơ được trở thành hướng dẫn viên du lịch của cậu lại trỗi dậy. Tôi thực 

sự xúc động trước nghị lực và tinh thần học tập của cậu. Khi những tia nắng đầu tiên 

của mùa thu xuyên qua hàng cây, chiếu những ánh lung linh xuống mặt đường, chúng 

tôi dừng lại và ngồi xuống nghỉ chân trên ghế đá. Cậu bạn bảo tôi ngồi đợi rồi chạy 

vụt đi, khi trởi về đã là hai cây kem chocolate trên tay. Cậu tươi cười đưa cho tôi rồi 

nói “Bạn ăn đi và thưởng thức hương vị kem Hàn Quốc”. Tôi ăn ngon lành cây kem, 

cảm thấy vị ngọt dịu của kem và chocolate hòa quyện vào nhau thơm mát. Sau đó tôi 

nói muốn lên xem khu giảng đường của trường cậu học, bởi tôi luôn tò mò một trường 

học bề thế như thế này thì bên trong trang thiết bị vật chất chắc là hiện đại lắm. Lee 

Huyk Chan dẫn tôi đến khu giảng đường gần nhất. Tôi phải nuốt nước bọt thèm 

thuồng trước trang thiết bị vật chất vô cùng hiện đại và phòng thí nghiệm được trang 

bị đầy đủ máy móc tiên tiến nhất. Trường học này có một bệnh viện đông y nổi tiếng, 

vì vậy việc đầu tư trang thiết bị thí nghiệm hiện đại là điều rất cần thiết. Tôi ước giá 

như được một lần học trong ngôi trường này. Sau đó, tôi nói muốn đến thăm Bảo tàng 

Lịch sử Seoul, cậu bạn rất hào hứng với ý tưởng này của tôi và tình nguyện đưa tôi đi. 

Chúng tôi tiếp tục bắt xe bus đến Bảo tàng lịch sử Seoul. Điểm ấn tượng nhất của bảo 

tàng có lẽ là công nghệ ánh sáng hiện đại với nhiều chùm đèn đủ màu sắc và chiếu 

sáng các phòng trưng bày, các mô hình của thành phố từ thời trung cổ cho đến nay. 

Tôi nghe Lee Huyk Chan giới thiệu về những hiện vật lịch sử với một niềm hăng say 

lạ kì, cảm giác chắc cậu phải rất yêu lịch sử nước nhà. Tình yêu đất nước, niềm tự hào 

dân tộc toát ra từ ánh mắt, giọng nói hào sảng của cậu. Cậu bảo dường như tuần nào 

cậu cũng tới Bảo tàng lịch sử Seoul để tìm hiểu và nghiên cứu vê lịch sử thành phố 

cũng như lịch sử hình thành đất nước. Niềm say mê với lịch sử của cậu mà mới chỉ 

gặp cậu trong thời gian ngắn thôi nhưng tôi có cảm giác nó đã truyền sang cả tôi rồi. 



Tôi say sưa chụp lại những mô hình, hiện vật trong bảo tàng với ý định chợt nảy đến 

trong đầu là sẽ thực hiện một bộ sách ảnh giới thiệu về lịch sử Hàn Quốc và lịch sử 

của thành phố Seoul đến với người Việt Nam khi về nước. Gần trưa, cậu bạn dẫn tôi 

đi ăn món Bulgogi (thịt nướng) nổi tiếng của Hàn Quốc và sau đó thưởng thức món 

mì sợi Janchi guksu. Xem trên phim Hàn Quốc, tôi thường thấy trong những buổi tối, 

đặc biệt là buổi tối mùa đông, người Hàn thường đi ăn món thịt nướng Bulgogi. 

Những tối mùa đông giá rét mà được ngồi bên vỉa thịt nướng đang bốc hơi ngùn ngụt, 

vừa dùng đũa lật từng miếng thịt cho chín, vừa cảm nhận hương thơm bốc lên đầu mũi 

và thưởng thức lúc miếng thịt còn nóng hổi thì thật là tuyệt. Ngồi ăn Bulgogi và nhấm 

nháp một chút rượu Soju thì có thể hàn huyên đến tận nửa đêm. Qua lời kể của Lee tôi 

được biết nguồn gốc của Bulgogi, do tổ tiên của người Hàn vốn là dân du mục từ 

Trung Á di chuyển dần về phía Đông, vì vậy tập quán ăn uống của họ tập trung vào 

thịt gia súc, món ăn yêu thích của họ là thịt nướng bằng cách xiên thịt bò hoặc thịt các 

con vật khác và rang trên lửa, đó là tiền thân của món Bulgogi. Sau khi ăn thịt nướng, 

chúng tôi đi đến quán mì và cùng nhau thưởng thức món mì sợi Janchi guksu. Lee bảo 

món mì này thường dành cho những dịp đặc biệt của người Hàn Quốc như lễ, hội, 

ngày đại hỉ. Cậu ấy nói rằng được gặp gỡ và trò chuyện với một người bạn Việt Nam 

yêu mến lịch sử và con người Hàn Quốc như tôi cũng là một niềm vui đặc biệt đối với 

cậu, vậy nên cậu đã mời tôi món mì này như một lời cảm ơn. Tôi nói rằng lời cảm ơn 

đáng lẽ tôi phải nói với cậu mới đúng. Lee giải thích cho tôi rằng trong tiếng Hàn, 

“guksu” có nghĩa là “mì sợi” hay “mì dài”, còn “janchi” có nghĩa là “ẩm thực của 

ngày vui”, vì vậy mà tên món mì này có ý nghĩa là ‘món mì sợi ăn trong những ngày 

đại hỉ”. Còn trong tiếng Hán, “guksu” được ghép bởi hai từ “cúc” (có nghĩa là “hoa 

cúc”) và “thủy” (là “nước”) nên món mì Janchi guksu này còn được ví như nhành hoa 

cúc trôi êm đềm trên mặt nước, thật là một cách ví von đầy hình ảnh. Tôi cảm thấy rất 

thú vị với câu chuyện về món mì sợi Janchi guksu. Tôi đặc biệt thích vị nước dùng 

của mì Janchi, bởi cảm nhận trong đó là vị ngọt đậm đà và thơm mát của cà rốt, bí 

ngồi, thịt bò, nấm hương,... cùng nhiều nguyên liệu khác nữa. Món mì này hơi giống 

với món phở Việt Nam nhưng hương vị thì khác nhau hoàn toàn và có những đặc 

trưng riêng. Tôi rất muốn học công thức nấu món mì này nên chạy lại hỏi chị chủ cửa 



hàng. Tất nhiên là Lee có nhiệm vụ phiên dịch giúp tôi. Chị chủ quán nhiệt tình bày 

cho tôi những nguyên liệu cần phải có và cách chế biến món mì đặc biệt này. Ngoài 

những nguyên liệu chính như mì sợi khô loại mảnh, thịt bò, bí ngồi, cà rốt, nấm hương, 

trứng, lá kim nướng, hành hoa, ớt đỏ, ớt xanh, còn có những gia vị để tẩm ướp như 

nước tương Ganjang, đường kính, dầu mè, bột tiêu. Và nguyên liệu chế biến nước 

dùng gồm: 40g cá cơm khô, 20g tôm khô, 1 miếng tảo biển Dasima, 1/2 củ hành tây, 

100g củ cải, 30g hành hoa, 1 lít nước, 1 thìa nước tương Ganjang, 1 thìa rượu gạo 

trắng, 1/2 thìa muối. Sau khi sơ chế nguyên liệu thì sẽ nấu nước dùng trước, sau đó 

luộc mì và xào thịt bò, cà rốt, nấm hương riêng từng loại để khi trình bày sẽ xếp lên 

trên bát mì được guộn tròn. Chị chủ quán cho biết bí quyết nấu món mì Janchi chính 

là khi đun nước dùng ta đun nước  bằng lửa vừa trong vòng 20 phút, nếu đun bằng lửa 

to, nước dùng sẽ nhạt nhẽo vì vị ngọt đậm của các nguyên liệu không thôi ra nước hết 

được, vì vậy đun bằng lửa vừa sẽ đảm bảo cả hương và vị của nước dùng. Bởi cũng 

như món phở của Việt Nam, nước dùng là một yếu tố rất quan trọng để quyết định độ 

ngon của bát mì. Tôi hào hứng nghe và xem cách chị chủ quán làm mì Janchi guksu, 

tôi còn cẩn thận lấy giấy bút ra ghi chép lại hết các công thức và công đoạn chế biến.  

Sau khi thưởng thức xong bữa trưa với nhiều dư vị, tôi cùng Lee Huyk Chan 

đến thăm Trung tâm biểu diễn nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc để có dịp nghe 

Arirang – điệu dân ca Hàn Quốc mà có lần tôi được nghe một sinh viên Hàn hát tại 

Chương trình giao lưu văn hóa sinh viên và tôi luôn mong có dịp được nghe lại. Dân 

ca là điệu hát xuất phát từ dân gian, từ sự cảm nhận cuộc sống và tâm hồn nghệ thuật 

của mỗi một dân tộc. Lee Huyk Chan bảo Arirang là điệu hát xuất phát từ trái tim đa 

cảm của người Hàn. Tôi bị ấn tượng và cuốn hút bởi những lời ca nhẹ nhàng, đằm 

thắm, thấm dần vào tai người nghe và rồi để lại một nỗi xúc động bâng khuâng khó tả. 

Chúng tôi may mắn có được một chỗ ngồi ngay cạnh khán đài nên tôi có thể vừa 

thưởng thức âm nhạc vừa quan sát được những biểu cảm của từng ca sĩ. Lee bảo hầu 

như người Hàn nào cũng thuộc điệu Arirang, bất kể người già hay trẻ con. Và dường 

như để minh chứng cho lời nói của cậu, trên sân khấu của Trung tâm biểu diễn nghệ 

thuật xuất hiện những ca sĩ hát Arirang với đủ mọi lứa tuổi khác nhau, có lúc là những 

nghệ sĩ trung tuổi, có lúc lại là những nghệ sĩ trẻ khoảng ngoài hai mươi và tôi còn bất 



ngờ khi có một cô bé mới khoảng mười ba – mười bốn tuổi nhưng đã tự tin biểu diễn 

và lại hát rất hay điệu dân ca của nước mình. Cô bé xinh xắn với đôi mắt đen láy và 

biểu cảm gương mặt khi hát cũng rất tốt. Những lời ca của Arirang có sức lay động rất 

lớn đến trái tim con người. Thử hỏi, có ai lại không thể cầm lòng được trước những 

lời ca tha thiết: Xin anh đừng bỏ em, nếu anh bỏ em, đôi chân anh sẽ không đi xa được 

10 lý, bởi vì anh sẽ bị đau chân. Em sẽ sống ra sao nếu thiếu vắng anh? Em nghĩ rằng 

em sẽ chết vì nỗi đau xé lòng. Lee giải thích “Ari” trong tiếng Hàn cổ là “đẹp”, “rang” 

là “thân mến”, còn “araryo” là những tiếng đệm. Mở đầu mỗi bài Arirang thường là 

điệp khúc Arirang arirang, araryo, tôi đang vượt đèo Arirang. “Đèo Arirang” chính là 

một biểu tượng cho những khó khăn, vất vả trong cuộc sống mà người Hàn phải trải 

qua. Vì vậy, điệu Arirang còn là sự động viên, khích lệ tinh thần cho mỗi người vượt 

qua những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Điệu Arirang đã vang lên trong những 

giờ phút lao động của người Hàn, xóa tan bao mệt mỏi căng thẳng của cuộc sống, 

trong những kì thi đấu thể thao, Olimpic trên nước bạn để tiếp thêm sức mạnh chiến 

thắng. Giai điệu và lời ca của Arirang rất phong phú, diễn tả mọi cung bậc tình cảm 

của con người: vui vẻ, buồn đau, nhớ nhung, lưu luyến, mong mỏi, thương cảm, đau 

khổ, giận dữ, tiếc nuối,v.v.... Nội dung lời hát ca ngợi tình yêu, hạnh phúc, cuộc sống 

lao động, diễn tả nỗi buồn, bất hạnh, đề cao tình đoàn kết dân tộc, ca ngợi những ước 

mơ, khát vọng của con người... Arirang chính vì vậy là điệu nhạc tâm hồn của người 

Hàn Quốc. Tôi chìm đắm và như bị thôi miên vào những giai điệu bất tận của lời ca 

đến nỗi có lúc không nghe thấy Lee nói gì bên cạnh nữa. Tôi cảm nhận được niềm tin 

và sức mạnh của con người Hàn Quốc qua từng lời ca điệu nhạc. Tại đây, một lần nữa 

tôi được thưởng thức lại bản Tình yêu phương đông – bản nhạc đã từng được giới 

thiệu ở Mĩ do dàn nhạc Paul Mariat biểu diễn năm 1976. Tôi đã yêu thích bản nhạc 

này từ lâu và thật may mắn khi có dịp được nghe lại ở nơi đây, do chính các nghệ sĩ 

Hàn biểu diễn. Năm 1926, đạo diễn Na Un Gyu đã sản xuất bộ phim đặt tên Arirang 

và gây được tiếng vang lớn. Tôi và Lee Huyk Chan cùng hi vọng sẽ được xem nhiều 

bộ phim về Arirang hơn nữa để hiểu sâu hơn về giai điệu tâm hồn đằm thắm này. Và 

nhất là Lee Huyk Chan, cậu rất muốn giới thiệu nhiều hơn nữa điệu nhạc tâm hồn dân 

tộc cậu đến tất cả mọi người trên thế giới.  



Chúng tôi ra khỏi Trung tâm biểu diễn nghệ thuật truyền thống thì đã gần 5 giờ 

chiều, Lee bảo tôi có muốn đi ngắm dòng suối giữa lòng Seoul không, giờ này chắc là 

đông vui lắm. Thế là tôi và cậu cùng bắt xe bus đến Cheongyecheon. Quả thật dòng 

suối vào buổi chiều rất nhộn nhịp. Mọi người coi đây như nơi vui chơi giải trí và hàn 

huyên tâm sự sau một ngày làm việc. Tôi nhìn thấy có đủ mọi tầng lớp từ các cụ già 

đến các em thiếu nhi ra đây để vui chơi ngắm cảnh, đằng kia là cả gia đình đang dắt 

tay nhau đi dạo dọc bờ suối, bên cạnh đó là những khách du lịch đang thi nhau đưa 

máy ảnh lên để lưu lại những tấm hình đẹp nhất về con suối này. Lee nói con suối này 

được cải tạo lại cách đây 7 năm, tức là từ năm 2005, con suối dài 5, 8 km chảy giữa 

lòng thành phố sôi động như nguồn nước mát lành êm ả giữa dòng chảy xô bồ của 

cuộc sống hiện đại. Tôi đưa chân xuống dòng nước và ồ lên thích thú vì nước suối thật 

là mát và trong lành. Tiếng nước chảy róc rách như đang hòa vang bản nhạc của thiên 

nhiên ban tặng cho thành phố này. Lee kể buổi tối có rất nhiều đôi tình nhân ra đây để 

tâm sự bên bờ suối, vừa ngồi lắng nghe tiếng suối, ngắm dòng nước dưới ánh sáng 

lung linh thì thật là thơ mộng. Đúng là một “không gian thơ” giữa lòng Seoul. 

Tôi và Lee quyết định đi ăn tối, sau đó sẽ lên đỉnh Namsan ngắm toàn cảnh 

Seoul khi đêm về. Lee bảo tôi có muốn ăn món pizza kiểu Hàn Quốc không, tôi rất tò 

mò với món ăn này nên theo cậu đến một quán ăn gần đó để ăn món pizza kiểu Hàn 

như cậu bảo. Đến quán ăn, Lee nói gì bằng tiếng Hàn với người chủ quán, chúng tôi 

ngồi đợi một lúc thì người phục vụ quán mang đến một đĩa bánh hình bầu dục, bên 

trên là những chiếc bánh tròn như mặt trăng to bằng bàn tay màu vàng rộm, trên mặt 

bánh nổi bật lên màu đỏ, xanh của nhân bánh trông rất đẹp mắt. Đúng là giống pizza 

thật. Nhưng món pizza này trông thật đặc biệt và mùi thơm của nó thì khác hoàn toàn 

với những loại pizza khác. Tôi đưa miếng bánh lên miệng, ngỡ ngàng thích thú vì độ 

giòn tan của nó, miếng bánh giòn nhưng không vỡ nát mà càng nhai càng dẻo và thơm. 

“Đúng là món pizza đặc sản của Hàn Quốc!” – tôi thốt lên với Lee. Sau khi thưởng 

thức nguyên vị của miếng bánh đầu tiên, tôi chấm thử thứ nước chấm cũng có màu 

vàng sánh trông rất hấp dẫn. Nước chấm ngấm vào bánh và khi thưởng thức tôi lại 

cảm nhận được một vị cay cay, chua chua, ngọt ngọt của ớt, tương và dấm, đường thật 

đặc biệt. Tôi “a” lên: “Món bánh này nhìn giống pizza còn cách ăn thì rất giống món 



bánh xèo của Việt Nam”. Lee cười thích thú trước phát hiện của tôi, bảo tên của loại 

bánh này là “Bánh xèo đúc đậu xanh” (Nokdu – bindaetteok), món ăn này có từ thời 

Chosun, nó được làm chủ yếu bằng bột đậu xanh với nhân bánh gồm thịt lợn, giá đỗ 

xanh, dưa kim chi chua và rau khô Gosari. Người Hàn Quốc thường gọi nó là “món 

bánh pizza kiểu Hàn Quốc được làm từ đậu xanh”. Thật là một cái tên thú vị. Món 

bánh này xưa kia chỉ là món bánh đơn giản bằng bột đậu xanh xay và đúc với các loại 

rau củ sẵn có, người dân ăn trong những ngày giáp hạt, ngày nay nó đã trở thành đặc 

sản và rất được người Hàn ưa thích. Tôi nghĩ nó còn có giá trị dinh dưỡng rất cao vì 

đậu xanh là loại thực phẩm rất bổ dưỡng còn nhân các loại thịt và rau củ sẽ cung cấp 

cho chúng ta những chất đạm và vitamin cần thiết.  

Ăn tối xong, chúng tôi bắt xe bus đến tháp Namsan. Đỉnh Namsan dường như 

là một khu sinh thái với cây cối xanh mát, những con đường nhỏ uốn lượn vẫn còn 

nguyên vẻ hoang sơ và tự nhiên. Buổi sáng mà được lên đây chạy bộ thể dục thì thật 

tuyệt. Lee nói có rất nhiều người Seoul đi bộ hoặc chạy bộ tập thể dục và hưởng 

không khí trong lành nơi đây. Tháp Namsan là biểu tượng của Seoul và khi nó được tu 

sửa lại vào năm 2006, được ra mắt với tên mới là “Tháp Seoul N”. Hình ảnh ngọn 

tháp cao chọc trời với đỉnh tháp nhọn giống như một mũi tên đang chuẩn bị bay lên 

bầu trời xanh, biểu tượng cho sức mạnh vươn cao, vươn xa, cho tiềm lực phát triển 

không ngừng về kinh tế - chính trị - văn hóa của thủ đô Hàn Quốc. Độ cao của tòa 

tháp là 236, 7 mét. Còn riêng độ cao của núi Namsan là 265 mét. Về đêm, nhìn từ xa 

tháp Seoul N sáng lung linh rực rỡ với đủ màu sắc. Tôi và Lee lên tới đỉnh Namsan, 

nhìn ra xung quanh và đón nhận những làn gió mát khi đêm về. Tôi thấy bầu trời đêm 

như gần hơn, không gian xung quanh rộng lớn bao la và ở dưới là toàn cảnh thành phố 

hoa lệ rực rỡ ánh đèn, thật là đẹp biết bao! Nếu buổi tối hôm trước tôi được thả hồn 

mình cùng dòng nước sông Hàn lóng lánh, cảm nhận được chiều sâu vẻ đẹp duyên 

dáng trữ tình của thành phố thì tối hôm nay, tôi được lên độ cao tít tắp của đỉnh 

Namsan, tưởng tượng mình là người khổng lồ, đang đứng dõi con mắt nhìn ra khắp 

thành phố. Seoul từ trên cao lấp lánh ánh điện, những khu nhà cao chọc trời với nhiều 

thiết kế bắt mắt, chứng tỏ sức vươn lên của một thành phố công nghiệp đang trên đà đi 

tới. Dòng sông Hàn nhẹ nhàng vắt qua thành phố tạo nên một nét mềm mại. Nếu sông 



Đà của Việt Nam như một “áng tóc trữ tình” giữa bầu trời Tây Bắc thì sông Hàn như 

một dải lụa mềm vắt ngang thủ đô Seoul, duyên dáng điểm tô cho nàng thiếu nữ phơi 

phới sắc xuân thì.   

Tôi đứng chờ Lee đi mua nước nhưng mãi mà không thấy cậu ấy quay lại. Ba 

mươi phút. Rồi một tiếng trôi qua, tôi bắt đầu thấy lo sợ. Tôi cũng không có số điện 

thoại của cậu ấy, đây là một điều sơ sẩy đáng tiếc của tôi khi đã không cẩn thận ghi lại 

số điện thoại của cậu ấy đề phòng khi lạc nhau. Màn đêm thì mỗi lúc một dày và trên 

tháp bắt đầu thưa vắng người. Tôi rất lo vì tôi không biết tiếng Hàn, mà ở đây lại 

không có xe bus, vả lại bây giờ đã gần nửa đêm rồi, không biết dưới kia xe bus có còn 

chạy không. Tôi đứng chờ Lee thêm một lúc nữa nhưng vẫn không thấy bóng dáng 

cậu ấy đâu, đi tìm cậu ấy thì tôi không dám và cũng không biết đường nào mà tìm. 

Một vài người đi qua nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng, nỗi lo sợ trong lòng tôi cứ tăng dần 

lên. Làm sao để tìm đường về nhà nếu không có xe bus đây? Và Lee thì không biết ra 

sao? Chẳng lẽ cậu ấy lại bỏ rơi tôi? Chẳng lẽ chúng tôi lạc nhau thật sự rồi sao? Sao 

cậu ấy không quay lại?... Hàng ngàn câu hỏi diễn ra trong đầu tôi. Chẳng lẽ tôi lại phải 

qua đêm ở đây thật sao? Tôi bối rối thực sự và không biết phải làm thế nào. Tôi có hỏi 

một vài người khách đi qua nhưng dường như họ không hiểu tôi nói gì. Vả lại chắc lo 

quá nên tôi nói cứ lắp bắp làm người ta càng khó hiểu thêm. Cuối cùng, tôi cố động 

viên và trấn an mình phải bình tĩnh, rồi mình sẽ tìm được đường về nhà khách thôi. Vì 

đã quá muộn rồi, tôi quyết định không đợi Lee nữa và tôi nghĩ ra một cách liên lạc với 

Lee là viết vài dòng vào một tấm bìa cứng nhặt được rồi buộc lên một cái trụ gần đó. 

Sau đó, tôi bắt đầu mò mẫm xuống chân núi. Lại một sai lầm nữa là lúc nãy tôi đã 

không bám theo những người khách du lịch đã đi xuống. Bây giờ bắt taxi xuống cũng 

rất khó. Vả lại do sợ nên tôi không dám đi nhờ xe của ai cả, mà giờ chẳng lẽ lại đi bộ 

xuống núi. Thế rồi đang lúc phát khóc vì không biết phải làm thế nào thì tôi gặp một 

bác lớn tuổi cùng cô con gái của bác ấy cũng trạc tuổi tôi đang lái chiếc xe chở hàng 

mui trần đi về. Họ thấy tôi đang thất thểu bước đi dọc đường thì dứng lại hỏi chuyện, 

rất may là cô con gái nói tiếng Anh rất tốt nên cô hiểu câu chuyện của tôi và hai mẹ 

con cô cho tôi quá giang xuống núi. Ngồi trên xe, nói chuyện tôi được biết cô gái cũng 

bằng tuổi tôi và đang là sinh viên đại học, cô phụ giúp mẹ đi bán hàng mỗi tối. Mẹ cô 



nói sẽ đưa tôi về tới tận nhà khách nên tôi không phải lo lắng nữa. Tôi rất cảm động 

trước lòng tốt của hai mẹ con họ và liên tục nói cảm ơn. Dọc đường về, sợ tôi đói, họ 

còn mua bánh mì nóng mời tôi ăn. Tôi đã yên tâm, không còn lo sợ nữa và trò chuyện 

cởi mở cùng cô gái tên Kim – Tae – Hee, cái tên trùng với tên một nữ diễn viên xinh 

đẹp nổi tiếng của Hàn Quốc. Tuy vậy, trong lòng tôi vẫn còn nỗi boăn khoăn cho Lee 

Huyk Chan, không biết cậu đi đâu và xảy ra chuyện gì. Cũng như tất cả những người 

dân Đại Hàn, mẹ con cô gái rất tự hào về đất nước và thành phố quê hương mình. Họ 

nói Seoul còn nhiều vẻ đẹp tiềm ẩn lắm, nếu như chịu khó tìm tòi khám phá thì sẽ rất 

thú vị. Họ rất mong có thật nhiều khách du lịch biết và đến với thành phố của họ. Họ 

kể về Seoul, về đất nước bằng một giọng hứng khởi và tự hào đến lạ. Mẹ cô gái nói 

nếu lần sau tôi có dịp quay lại, họ sẵn sàng được tiếp đón tôi và đưa tôi đi khám phá 

những vẻ đẹp tiềm ẩn của Seoul. Tôi rất vui và xúc động. Lúc về đến nhà khách, tôi 

không quên ghi lại địa chỉ, email và số điện thoại của Kim – Tae – Hee và hẹn khi về 

nước nhất định sẽ liên lạc với cô. Tôi cúi đầu cảm ơn hai người họ và thầm nghĩ 

“Những người dân Seoul mà tôi đã gặp trong suốt hành trình khám phá của mình đều 

thật tốt bụng và hiếu khách, mà tiêu biểu là Lee và hai mẹ con cô gái này!”. 

Sáng sớm hôm sau, khi tôi vừa từ phòng xuống dưới nhà khách ăn sáng thì có 

người báo rằng tôi có khách. Tôi hơi bất ngờ vì ở nơi xa lạ này tôi có quen ai đâu mà 

có khách đến tìm. Và khi ra cửa, tôi reo lên ngỡ ngàng và vui mừng vì đó là Lee. Tôi 

đã được gặp lại cậu ấy. Cậu ấy trông hơi mệt mỏi và đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ 

nhưng gặp tôi cậu vẫn nở nụ cười tươi. Cậu bảo tối hôm qua lúc đi mua nước, cậu đã 

gặp một người khách du lịch cao tuổi bị phát bệnh nhồi máu cơ tim và ngã ra bất tỉnh, 

tình huống khẩn cấp khiến cậu phải gọi taxi và đi luôn với bác ấy đến bệnh viện mà 

không kịp báo cho tôi, bởi cậu cũng biết chút sơ cứu cho người bị nhồi máu cơ tim. 

Cậu bảo lúc ấy cậu cũng nghĩ là đến bệnh viện rồi sẽ quay về đón tôi ngay nên chủ 

quan, cậu không ngờ là lúc lên lại bị kẹt xe nên khi tới nơi thì đã nửa đêm rồi. Cậu nói 

rằng cậu rất lo lắng khi để lạc mất tôi, cậu đã đi tìm tôi gần như là suốt đêm trên núi. 

Cậu hỏi thông tin những người bán hàng ở đó nhưng dường như họ chẳng để ý khi có 

rất nhiều khách du lịch. Cậu lo không biết tôi có biết đường xuống núi và tìm về nhà 

khách được không. Cậu bảo cậu đã cảm thấy rất có lỗi với tôi và hối hận vì đã để tôi ở 



đó một mình. Cậu đã dựa vào thông tin tôi viết trên tấm biển để tìm về nhà khách tôi ở, 

vả lại, hôm đầu tiên khi tôi đến đây, chính cậu là người giới thiệu cho tôi đến ở chỗ 

này nên cậu biết. Chúng tôi rất mừng vì đã tìm thấy nhau và cả hai đều bình an. Tôi 

ôm lấy cậu và nói lời cám ơn chân thành nhất. Cậu thật tốt bụng và có trách nhiệm vì 

đã không bỏ rơi người bạn đến từ nơi xa lạ như tôi. Cậu nói nếu như để tôi hiểu lầm 

rằng cậu đã bỏ rơi tôi chắc cậu sẽ hối hận và cảm thấy xấu hổ lắm, vì tôi là một người 

khách của quê hương cậu, nếu như thế thì không biết tôi sẽ có ấn tượng gì về những 

người dân Seoul như cậu đây. Tôi thật sự bất ngờ và xúc động vì lòng tự trọng và suy 

nghĩ sâu xa vì quê hương của một người trẻ tuổi như cậu. Tôi kể lại chuyện tôi được 

giúp đỡ và nói rằng những khó khăn vừa qua cũng là một trải nghiệm thú vị trong 

chuyến đi tự khám phá của tôi. Đó sẽ là kỉ niệm không thể nào quên cũng như tôi 

không thể nào quên được lòng tốt và sự nhiệt tình, hiếu khách của những người dân 

Hàn Quốc như Lee và hai mẹ con cô gái tên Kim Tae Hee. Sau khi chúng tôi ăn sáng 

và chuyện trò, Lee chia tay tôi vì phải đến trường. Tôi nói tối nay tôi sẽ bay về nước, 

Lee hứa sẽ cố gắng đến tiễn tôi. 

Sáng hôm nay, tôi quyết định sẽ đến thăm công viên Everland – một trong 

mười công viên lớn nhất thế giới. Đến nơi, tôi thực sự bị choáng ngợp bởi vẻ rộng lớn, 

hoành tráng và hiện đại của Everland Park. Công viên này được xây dựng theo mô 

hình công viên Disney, các khu vui chơi giải trí với đủ mọi trò chơi từ cảm giác mạnh 

đến những trò chơi giải trí thuần túy. Tôi vốn sợ cảm giác mạnh nên chỉ đi xem chứ 

không dám tham gia. Tôi đi dạo quanh công viên, ngạc nhiên vì độ rộng lớn hiếm có 

của nó, có lẽ tôi đi cả ngày cũng chưa trải nghiệm hết được những hoạt động vui chơi 

giải trí ở đây. Nơi đây đúng là “thiên đường vui chơi” của tất cả mọi người. Tôi thích 

thú ngắm những đứa trẻ cười đùa thoải mái với những trò chơi của chúng. Tôi đưa 

máy ảnh lên và chụp một tấm hình những đứa trẻ đang chơi, lòng thấy như trở lại thời 

tuổi thơ xa lắc. Trẻ em luôn là mầm non tương lai của một đất nước. Công viên không 

chỉ có những trò chơi mà còn có những hoạt động văn hóa nghệ thuật, những khu 

trưng bày, khu ăn uống và khu đi bộ với những hàng cây xanh mát và những loài hoa 

rực rỡ sắc hương. Tại đây, tôi đã được thưởng thức một buổi biểu diễn ảo thuật và 

diễn hài rất vui. Tôi hòa mình và bật lên những tiếng cười sảng khoái cùng mọi người 



ở đó, cảm giác thật là thoải mái. Có nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc lấy bối cảnh 

nơi đây vì vẻ đẹp và sự hiện đại của nó, vì vậy mà nhiều cảnh vật ở đây tôi thấy quen 

như đã được nhìn thấy ở đâu rồi. Everland thực sự xứng đáng với top 10 công viên lớn 

và đẹp nhất thế giới, là niềm tự hào của Seoul. 

Ô i hôm nay sao tôi thấy thời gian trôi đi nhanh thế! Tôi mới đi được một lúc 

mà đã gần trưa rồi. Bụng sôi lên òng ọc vì vừa trải qua những hoạt động, tôi rẽ vào 

một quán ăn truyền thống và gọi món Bimbibap (Cơm trộn thập cẩm), Myeokguk 

(Canh rong biển) và cuối cùng tráng miệng bằng Sujeonggwa (Trà hồng quế). Sau khi 

đã ăn uống no nê, tôi tiếp tục bắt xe để đến khu Insadong – khu mua sắm nổi tiếng của 

Seoul để mua cho mình và người thân những món đồ làm quà trước khi lên đường về 

nước. Đây là khu phố tập trung rất nhiều hàng hóa lưu niệm và giá cũng vừa phải. Tôi 

bước vào đó mà như lạc bước vào một thế giới khác với cơ man nào hàng hóa, từ 

những vật dụng nhỏ nhất nhưng tất cả đều tinh xảo và đều mang nét đặc trưng của 

Hàn Quốc trên đó. Tôi như hoa cả mắt với đủ các loại đồ dùng, quần áo đẹp mắt, vừa 

có những đồ truyền thống lại vừa có những đồ hiện đại. Tôi ước giá mình có thể bê 

được cả khu phố này về mà chọn. Lựa đồ một lúc mà tôi thấy mệt nhoài cả người, liền 

dừng chân trước một cửa hàng để nghỉ. Đây là một cửa hàng bán đồ lưu niệm với đủ 

thứ mặt nạ đồ chơi của Hàn từ nhỏ đến lớn. Tôi thích thú ngắm những chiếc mặt nạ lạ 

mắt và diễn tả đủ các nét mặt khác nhau nhưng vẫn toát lên sự ngộ nghĩnh đáng yêu. 

Tôi liền mua ngay 5 chiếc mặt nạ bé bé xinh xinh về làm quà. Những chiếc mặt nạ 

nhỏ được đính trên một khung gỗ bào nhẵn có thể treo lên trông rất đẹp. Đó sẽ là một 

trong những món quà độc đáo từ Hàn Quốc mà tôi dành tặng những người thân của tôi. 

Nơi đây còn có khu ẩm thực với những đồ uống đặc trưng của Hàn Quốc. Chà, lại nói 

đến ăn uống rồi! Nhưng đó là một nhu cầu và ẩm thực là nét đẹp không thể thiếu được 

khi bạn muốn tìm hiểu về bất cứ nơi đâu. Tôi vào một quán mì và gọi món mì lạnh, 

người bán hàng bảo tôi muốn ăn loại mì lạnh nào. Tôi hơi ngớ ra vì tôi chỉ biết mì 

lạnh chứ không biết mì lạnh còn có nhiều loại. Tôi hỏi có những loại nào, họ nói có 

hai loại là “mì lạnh trộn” và “mì lạnh nước”. Tôi bảo muốn ăn cả hai loại vì tôi muốn 

thử xem nó thế nào. Mì lạnh là một trong những món ăn truyền thống của Hàn Quốc 

mà tôi thấy nhắc đến nhiều khi đọc lịch sử triều đại Joseon. Món này có tên tiếng Hàn 



là Naengmyeon. Nguyên liệu chính của nó là  mì sợi Naengmyeon, dưa chuột, muối, 

lê, đường, củ cải. Khi đưa hai tô mì đến cho tôi, người phục vụ còn vui vẻ giải thích 

cho tôi nghe: “mì lạnh nước” sợi mì được làm từ bột kiều mạch trộn thêm chút bột 

khoai tây hay khoai lang ăn với nước Kimchi Dongchimi lạnh hay nước thịt luộc để 

lạnh, ăn kèm với thịt lợn hay thịt bò luộc thái lát mỏng và trứng gà luộc. Còn “mì lạnh 

trộn” thì sợi mì chủ yếu được làm bằng bột khoai tây hay khoai lang. Tôi nếm thử, 

thấy bát “mì lạnh trộn” sợi mì dai và dẻo hơn hẳn bát mì lạnh nước, nhưng tôi lại thích 

hương vị của “mì lạnh nước” hơn, nhất là vị ngọt thơm của nó. Bát “mì lạnh nước” 

trang trí cũng rất đẹp mắt và làm tôi liên tưởng đến món mì Janchi guksu mà Lee đãi 

tôi hôm trước. Những sợi mì cũng được cuộn lại thành vòng tròn, bên trên bày thức ăn 

kèm, ở đây là thịt bò, dưa chuột, lê, củ cải thái lát và trứng gà cắt nửa. Nước dùng mì 

rất trong và có vị ngọt mát của lê, củ cải. Tôi quyết định lúc ra sẽ đi tìm cửa hàng thực 

phẩm để mua một số nguyên liệu như mì sợi, rong biển, tảo biển, nước tương Ganjang, 

kim chi và một số loại bánh truyền thống của Hàn Quốc. Trong lòng tôi tràn đầy hứng 

khởi và mường tượng ra cảnh cả nhà tôi sẽ suýt xoa thưởng thức những món ăn mang 

phong vị Hàn Quốc do tôi nấu. Đang bước đi mơ màng thì tôi đá chân phải một sạp 

bán hàng thực phẩm khô gần đường làm những gói hàng thi nhau rơi ra. Tôi hoảng hốt 

vội nhặt chúng lên và hết lời xin lỗi chị bán hàng. Tôi nói tôi sẽ mua và đền những túi 

hàng bị hư. Chị bán hàng lúc đầu hơi tỏ vẻ khó chịu nhưng khi biết tôi là khách du 

lịch thì liền tỏ vẻ thông cảm và không bắt tôi phải đền. Dù vậy tôi vẫn mua cho chị ít 

hàng và vui vẻ bắt tay cảm ơn chị trước khi về. Sau đó, vì thời gian còn ít nên tôi vội 

đến khu chợ Namdaemun để mua ít quần áo vì nghe nói nơi đây bán đủ các mặt hàng 

nhưng nhiều nhất là quần áo. Khu chợ này cũng hoành tráng không kém gì khu 

Insadong. Các cửa hàng cửa hiệu mọc lên tăm tắp với đủ các loại vật dụng cần thiết và 

đồ lưu niệm. Tôi rất thích những chiếc áo sơ – mi nữ kiểu Hàn, trông rất thanh lịch và 

duyên dáng, áo thường viền đăng – ten ở ống tay hay cổ áo càng làm tăng thêm vẻ nữ 

tính. Tôi quyết định mua ba chiếc áo sơ mi cho mình để khi về nước có thể mặc đi làm 

hoặc đi học cho lịch sự. Trên đường về, tôi rẽ vào một cửa hàng mua mấy lạng nhân 

sâm về làm quà cho ông bà bởi đất nước Hàn Quốc vốn nổi tiếng với nhân sâm rất bổ 

dưỡng cho sức khỏe và tuổi thọ. Sâm ở khu Namdaemun này được giới thiệu là chính 



hiệu và đảm bảo nhất, mua sâm ở đây sẽ không sợ mua phải hàng rởm. Sâm được bày 

bán khá đa dạng và đều được bảo quản trong lọ thủy tinh. Người bán hàng niềm nở 

giới thiệu, tư vấn cho tôi chọn những loại phù hợp nhất. 

Tôi về đến nhà khách thì đã tối, tôi vội sắp xếp đồ đạc của mình sau đó xuống 

nhà chào mọi người. Tôi xúc động ôm lấy từng người mà tôi đã quen ở đây trong 

những ngày vừa qua. Họ đã mang đến cho tôi cảm giác thân thiện và thoải mái nhất 

như được ở trong chính nhà mình. Tôi nói tôi coi họ như gia đình lớn của tôi và tôi sẽ 

không bao giờ quên họ cũng như những hoạt động văn hóa mà tôi đã trải qua ở đây. 

Họ cũng ôm lấy tôi vô cùng trìu mến. Lúc chia tay mọi người để ra xe, tôi đã không 

cầm được nước mắt. Tôi không ngờ mình lại lưu luyến nơi đây đến vậy. Tôi cứ đứng 

mãi cho tới khi bác quản lý nhà khách giục lên xe. Ra sân bay, tôi vào trạm điện thoại 

công cộng tìm cách liên lạc với Lee nhưng cậu ấy tắt máy. Tôi rất mong sẽ được gặp 

cậu ấy trước khi tôi dời khỏi đây. Tôi nghĩ giờ này chắc cậu ấy đang trên đường đến 

đây chăng. Tôi ngồi ở sảnh đợi Lee, hi vọng cậu ấy sẽ đến. Khi tôi chờ mãi và dường 

như mất hi vọng rằng Lee sẽ đến, tôi ngắm nhìn quang cảnh sân bay, bầu trời Hàn 

Quốc lần cuối cùng rồi đi vào trong khu vực soát vé. Đúng lúc ấy thì Lee chạy đến, 

cậu ấy thở dốc và đưa cho tôi một món quà, đó là một cuốn sách viết về du lịch Hàn 

Quốc rất dày. Cậu ấy nở nụ cười tươi và tôi thì vừa mừng rỡ khi được gặp Lee nhưng 

nỗi buồn cũng đến ngay sau đó vì tôi hiểu tôi sắp phải chia tay cậu và đất nước Hàn 

Quốc yêu thương. Lee bảo hãy cố gắng học tập và làm việc thật tốt để mai sau có dịp 

sang Hàn Quốc, Lee và Seoul vẫn luôn chào đón tôi. Không biết tại sao tự nhiên tôi 

bật khóc, tôi nói những ngày qua được sống và trải nghiệm cùng những con người 

Seoul, đặc biệt là những người bạn như Lee sẽ là kỉ niệm không thể phai mờ trong tâm 

hồn tôi. Seoul là tình yêu lớn của tôi và tôi nhất định sẽ có ngày trở lại...  

Ngồi trên máy bay, tôi nghĩ lại tất cả những gì đã trải qua trong ba ngày vừa 

qua, nó như một giấc mơ, một giấc mơ mà không muốn kết thúc. Tôi đã đến được với 

Seoul – tình yêu của tôi, được thăm thành phố của “Kì tích sông Hàn”, được trải 

nghiệm những hoạt động văn hóa ý nghĩa, được ăn những món ăn rất Hàn Quốc, được 

vui chơi thỏa thích như đang ở một thiên đường trần gian, và... được gặp những con 

người Seoul tốt bụng và giàu lòng hiếu khách. Dù chuyện của tôi và Lee không làm 



nên một “chuyện tình Seoul” nhưng kỉ niệm những ngày qua sẽ là kỉ niệm đẹp đẽ sẽ 

theo suốt cuộc đời tôi. Năm nay là năm cuối cùng của chiến dịch du lịch “Đến thăm 

Hàn Quốc”, tôi tin tưởng rằng bằng vẻ đẹp sẵn có của mình, sự đầu tư đích đáng cho 

nghành du lịch và những con người Hàn Quốc giàu tình yêu quê hương và lòng hiếu 

khách, nhất định chiến dịch sẽ thành công tốt đẹp. À, mà tôi đã có ý tưởng cho bài viết 

về Hàn Quốc mà tôi đã ấp ủ từ lâu, nhất định tôi sẽ đặt tên cho bài viết của mình là 

“Seoul - tình yêu của tôi” như một lời tri ân và bày tỏ tình cảm trong sâu thẳm trái tim 

mình đối với nơi đã cho tôi bao kỉ niệm đẹp và tôi luôn mong một ngày được gặp lại 

tình yêu lớn của mình.  

 

 

 

 

 

 


