
Bắc Cực Tuyến (Arctic Circle) ở vĩ tuyến 66º N. Phía trên Bắc Cực Tuyến là 
miền Bắc Cực (arctic zone). Longyearbyen ở 78º N và Ice Camp Barneo, chỗ chúng tôi 
đương ở bây giờ là 89º N. Chỉ còn 1 độ nữa là lên tới Geographic North Pole 90º N (Bắc 
Cực 90 độ Bắc hay nôm na là Bắc Cực thật sự). Chỉ 1 đoạn đường này để lên 1º cuối 
cùng, tôi phải trả thêm 10 ngàn đô la. 
 

4) Và bây giờ 1 số trong chúng tôi sẽ lên đường bằng Ski Cross Country. Ở xứ 
tuyết băng, không cuốc bộ được vì trơn (icy snow) hay lún (powder snow) nên phải dùng 
ski (2 miếng ván dài) để đi trên băng tuyết. Vậy Ski Cross Country chỉ là đi bộ thôi. 
Chẳng có gì hấp dẫn cả. Chán lắm các bạn ạ ! 

 
Theo kế hoạch của tôi, chỉ đi cross country ski 10 cây số thôi để nếm cho đủ mùi.  
 
 

 
 

 
 
5) Sau đó, chúng tôi tới trạm xe chó kéo (dog sledging hay dog drawn sledge). 

Lũ chó huskies này được nuôi bằng 1 thứ đồ ăn đặc biệt cao năng lượng. Mỗi con nhốt 
trong 1 chuồng gỗ rất nhỏ ngoài trời. Chúng tôi được chỉ cách buộc chó vào xe.  Sáu con 
chó kéo 1 cái xe. Lòng xe đựng hành lý. Mỗi người chúng tôi đứng sau lái xe. Thật ra có 
cần lèo lái gì đâu. Người hướng dẫn lái xe số 1. Sau khi dặn dò gì với lũ chó bằng ngôn 
ngữ chó (?) rồi nó hô lên 1 tiếng, thế là lũ chó thi nhau sủa gâu gâu rồi ào ào nối đuôi 
chạy theo. Lái xe chó kéo khá thú vị và ít mệt nhưng lạnh lắm.  



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
   

 
                            Một con chó trong đoàn bất chợt lăn ra chết cóng 
 



 
6) Đi chừng 30 cây số đến chỗ băng cứng, nơi đã có TRỰC THĂNG đang chờ 

sẵn để đưa chúng tôi lên Bắc Cực 90º N. 
 
 

 
 
 Trên trực thăng có sẵn 1 đoàn khác gồm có 5 người Nga. Trực thăng bay chừng 1 

tiếng đồng hồ mới đến nơi. Phải lượn qua lượn lại một lúc lâu  mới tìm ra được 1 chỗ có 
băng đủ cứng để trực thăng từ từ đáp xuống. 

  Mọi người tuôn ra khỏi trực thăng. Nhiều người mang sẳn la bàn hay computer 
để đo lại trục vĩ độ. David Hoffman, người Mỹ độc nhất trong chuyến này, nhìn vào máy 
computer đặc biệt của ông ta rồi cho mọi người biết rằng còn thiếu vài giây nữa mới đủ 
90º N. Thế là mọi người nhao nhao lên... Anh chàng lái trực thăng người Nga bấy giờ 
mới chỉ tay vào ụ tuyết trắng cách đó chừng vài trăm thước và nói : 

 
  “Người ta đã đánh dấu 90º N ở cái ụ tuyết đó” 



 

 
 
 
 

 
 



Tất cả 18 mạng khó nhọc trong bộ đồ Bắc Cực (polar clothes) cồng kềnh và nặng 
nề như phi hành gia không gian, khệnh khạng tiến tới ụ tuyết. Sau khi đo đạc kiểm soát, 
đúng là 90º N thật. Lúc đó mọi người mới líu ríu chụp ảnh cho nhau. Chẳng ai còn nhớ 
tới việc mở champagne ăn mừng như ban tổ chức đã hứa hẹn. Bọn Nga và bọn Ý mang 
theo cờ quạt đi chụp riêng với nhau. Ông bạn Mỹ David Hoffman nhờ tôi chụp hình ông 
ta đang cầm cái bảng tên công ty của ông. Mà ông ta có tới 2 công ty nên tôi phải chụp 2 
kiểu khác nhau cho ông. Người Mỹ thật có khác. Chẳng cần cờ quạt quốc gia quốc hồn gì 
hết . Chỉ lo cho công việc làm ăn business của mình thôi. Cô em Nhật Bản Tami chẳng có 
gì để chụp ngoài cái thân thể bó chặt với bộ đồ Bắc Cực như cái bánh tét. Đến lượt tôi, 
nhẩn nha treo trước ngực cái bảng kẻ chữ :  

Việt Nam  
 Bùi Duy Tâm 

Bản đồ đường lên Bắc Cực được làm nền (bối cảnh) cho tấm bảng.  
 
   

 
 
 
Tấm bảng này do Bùi Công Khanh, người học trò cũ của tôi vẽ tặng Thầy và Bùi 

Duy Việt Hà , con gái đầu lòng của tôi, mắc giây đeo quanh cổ cho Bố. 
Ôi ! Đeo cái bảng đó trên ngực là mang theo biết bao Tình Quê, Tình Nhà, Tình 

Bạn lên cái chóp của quả đất này. 
Bất cứ ai, ông đi qua, bà đi lại, tôi đều lắp bắp xin bấm dùm cho 1 cái. Theo kinh 

nghiệm và sự suy xét mục hạ vô nhân rất lệch lạc của tôi thì trong thiên hạ rất hiếm kẻ 
biết bấm máy ảnh. Chụp ảnh đâu phải chỉ chụp cho có Hình mà thôi. Còn phải chụp cho 
có Tình nữa. Tình đây là tình cảm , tình cảnh, tình ý ... Nhưng thôi đó là chuyện về sau. 



Bây giờ phải lo năn nỉ, giải nghĩa các quí ông quí bà chụp hộ cho tôi như thế này, thế nọ 
... mỏi cả lưỡi. Rốt cục cũng chẳng được cái nào trông ra hồn cả ... 

 

       



Còn gần 1 tiếng đồng hồ nữa ở cái nơi lạnh lẽo kinh khủng này (-35ºC), tôi tìm 1 
góc vắng trên ụ tuyết đúng 90º N để suy nghĩ vớ vẩn ... 
 
Các Ông Con Trời (Thiên Tử) bên Tàu ngày xưa thường nói : 
     "Ta ngoảnh mặt về phương Nam mà xưng Cô, xưng Quả, xưng Hùng, xưng Bá" 
Sao không lên đây, chung quanh 360 độ đều là phương Nam mà xưng Cô, Quả, Hùng, Bá 
với tất cả nhân loại trên mặt địa cầu này nhỉ. 
 
Cứ nghĩ đến việc phải lãnh đạo người khác mà tôi phát ớn.  
     "Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại"  
Thế mà ối kẻ ham làm cha thiên hạ. 
 

Lại nhớ đến Robert E. Perry, thuộc hải quân Hoa Kỳ, là người đầu tiên đặt chân 
lên tới Bắc Cực vào ngày 9 tháng 4 năm 1909. Ông ta tuyên bố :  
 
     "Tôi đã treo lá cờ Hoa Kỳ nơi đây mà tôi đã trắc nghiệm thấy đúng là trên trục Bắc 
Cực của quả đất và nhân danh Tổng Thống Hoa Kỳ, tôi xin chính thức tuyên bố chủ 
quyền của Hoa Kỳ trên cả vùng này" 
 

Ôi ! Lời tuyên bố rất thực dân của Chủ Nghĩa Bành Trướng đó, đã phản ảnh tim 
đen của các đại cường trong việc khuyến khích, tài trợ cho các nhà thám hiểm hay các 
nhà truyền giáo.  

Nước Việt Nam ta, vì vị trí chiến lược quan trọng nhất vùng Đông Nam Á, cứ liên 
tiếp bị các cường quốc Tây, Tàu, Nga, Mỹ, Nhật đến quấy rối. Giữ mình còn chưa xong, 
thì giờ đâu mà thám hiểm lên đến cái chốn Bắc Cực lạnh lẽo này để đòi chủ quyền.  
Hôm này tên Mít Giao Chỉ này lặn lội lên đây để tỏ tình Hữu Nghị với các cậu và cho các 
cậu biết rằng: cứ tự nhiên cắm cờ quạt, tha hồ chia chác cái tảng nước đá này. Hãy để cho 
dân Việt Nam chúng tớ yên ổn sống trên mảnh đất nhỏ xíu nhưng rất xinh đẹp hiền lành 
với câu ca dao :  
     "Ta về ta tắm ao ta, 
       Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn" 





Trước khi đi, các bạn tôi nhắn nhủ :  
     "Cậu lên chốn thinh không tuyệt đối sẽ tìm thấy được cái Vô Cực và Thái Cực" 

Vô cực về đời sống vật chất thì có thể có, vì chẳng thấy 1 cọng cỏ nào. 
Thái cực về thế giới hữu hình cũng có thể có, vì đứng trên cực Bắc 90º sẽ có tầm nhìn 
cực đại 360º chung quanh. 

Nhưng nếu muốn tìm cái Vô Cực Thái Cực trong tâm hồn thì lại là chuyện khác.  
Bồ Đề Đạt Ma diện bích (đối mặt vào tường) ngồi thiền nhiều năm trong Thiếu Lâm Tự, 
đến nỗi hình bóng của Ngài in lên vách tường cũng như việc tĩnh tọa dưới gốc Bồ Đề, 
cầu nguyện trong đồng vắng để đắc đạo và tìm ra chân lý hay lên Bắc Cực để thấy cái Vô 
Cực Thái Cực ... Tất cả, tôi trạnh nghĩ chỉ là những chuyện vẽ ra mà nói. 
 
Xóa mình đi (phi ngã) để tan vào thiên nhiên (đại thể) là vô cực 
Hiển duơng cái tiểu vũ trụ của mình để nhập với đại vũ trụ bên ngoài là thái cực. 
Cái Vô Cực Thái Cực có sẵn trong đầu óc, trong tâm hồn của mỗi người. Chẳng cần mất 
công tu luyện hay đi lên tận Bắc Cực: 

Có 1 người mình yêu, vũ trụ thành Thái Cực 
Mất 1 người mình thương, vũ trụ thành Vô Cự 
Còn 1 việc tôi phải làm trước khi rời Bắc Cực là để lại một ít DNA của mình tại 

chốn này. Nhớ lại cách đây hơn 15 năm, Mẹ tôi ở Hà Nội sang Mỹ thăm con cháu.Tôi 
đưa Mẹ đến tham quan Tòa Nhà Trắng tại Thủ Đô Hoa Kỳ. Mẹ tôi rất xúc động khi bước 
chân vào văn phòng Tổng Thống. Tôi xui Mẹ vào toilet tè 1 cái để trả thù dân tộc (gia 
đình tôi xuýt chết trong trận Điện Biên Phủ trên không: Mỹ đánh bom B52 vào thủ đô Hà 
Nội hồi tháng Chạp năm 1972).   Khi trở về quê nhà, đi đâu Mẹ tôi cũng kể lại câu 
chuyện thú vị đó. 

 

       



... Tôi bèn tìm chỗ vắng người, lần lượt cởi cúc, kéo zip từ ngoài vào trong, tất cả là 7 lớp 

...nhưng móc mãi mà chẳng thấy đâu ... 
Lạnh quá teo rồi chăng ? Lúc đó chợt nhớ ra cô bạn ở Hà Nội, từng du học tại 

Nga 12 năm đã dặn dò cẩn thận:  
     "Lên đó, anh coi chừng, hở tai ra là rụng tai, hở mủi ra là rụng mủi" 

Tôi sợ quá, vội vàng đóng 7 cái nắp lại thật nhanh. 
 

           
 
 ... Chiếc trực thăng đã khởi động, phun khói xám trong bầu trời tuyết trắng. Mọi người 
lục tục lên máy bay từ giã Bắc Cực để trở về Ice Camp Barneo cách 1º về phía Nam. 
 

           



Về đến trụ sở Ice Camp Barneo, ban tổ chức cũng là ban quản lý của vùng Bắc 
Cực, tất cả bọn họ đều là người Nga, đã chuẩn bị sẳn sàng lễ phát chứng chỉ cho những 
người đã  DŨNG CẢM LÊN TỚI BẮC CỰC !!! 
 

 
    

Riêng tôi được tay thủ trưởng người Nga ký chứng nhận thêm là người Việt Nam 
đầu tiên đến Bắc Cực.  Ông ta tên là Victor gì đó (tiếng Nga khó đọc và khó nhớ quá!), 
khoe có bằng Tiến Sỉ về Vật Lý và Toán. Vì tôi đã tới cả Nam Cực (trước đây) và Bắc 
Cực nên con dấu chứng nhận có hình con gấu Bắc Cực và con penguin Nam Cực. 

 
Đám người Ý ồn ào nâng ly mừng ông bạn Ý già nhăn nheo trên 70 tuổi (đã chụp 

ảnh ngồi bên trái tôi trên máy bay) là Niên Trưởng của chuyến đi này.Tôi đang định lên 
tiếng cải chính : " Tớ đây còn hơn ông lão đó 2 tuổi. Tớ mới là Niên Trưởng.” 

 

              



Nhưng vừa chợt thấy cô gái Ý rất điệu như tài tử Sylvana Mangano của ngày xưa, 
đang ỏng ẹo lượn qua lượn lại nên tôi đành ngậm miệng nhường cái chức vị "liệt lão" cho 
anh già Ý hết hơi đương run rẩy nhận lời chúc mừng của các bạn mình. 

 
Anh chàng thủ trưởng tiến sỉ Victor có vẻ kính nể tôi vì 2 cái bằng tiến sỉ Hoa Kỳ 

của tôi và hãnh diện giới thiệu tôi với cô nàng xinh đẹp người Ý và còn nhã nhặn gửi 
email từ Bắc Cực cho con trai tôi, Bùi Duy Thiện, để báo tin chúc mừng : 

 
 
 

“Bui Duy Tam was the first Vietnamse at the North Pole" 
 
    (Bùi Duy Tâm là người Việt Nam đầu tiên tới Bắc Cực) 
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Chàng ta còn tử tế mời tôi dùng điện thoại đặc biệt (qua vệ tinh) để gọi về cho gia 
đình.  Tóm lại, ban quản lý vùng Bắc Cực đã có ấn tượng tốt về người Việt Nam dù đã 
đến Bắc Cực sau cả người Thái Lan và Indonesia. 

                    

         
         Anh chàng Victor,Tiến Sĩ người Nga, thủ trưởng Ice Camp Barneo ngồi chính giữa. 

 
 

         



Sau gần 2 giờ đồng hồ tiệc tùng liên hoan ăn nhậu đã đời, mọi người từ giã miền 
Bắc Cực để trở về lại Longyearbyen trên chiếc phi cơ phản lực đặc biệt. Người đẹp Ý Đại 
Lợi lên sau cùng lễ phép xin người đàn ông râu xồm nhích sang một bên để ngồi bên 
cạnh tôi. 

 
 
 Thế là kế hoạch ngáy khò khò của tôi trong 3 giờ bay tiêu ra mây khói. Cô nàng 

nói chuyện này chuyện nọ, còn tôi thì không biết nói chuyện gì đây ... Chẵng lẽ lại khai 
ra là tôi có đến 12 đứa cháu Nội Ngoại và cũng có những đứa cháu đang học đại học to 
bằng cô hay sao. Tôi đành phải khen cô một câu rất vô duyên :  
      "Cô đẹp quá ! Cô giống như nàng Laura trong phim Doctor Zhivago " 
Cô ta hóm hỉnh trả lời:  
     " Vậy ông cũng giống bác sỉ Zhivago, nhưng ông có bao giờ bị tù đày như bác sỉ 
Zhivago không ? " 

(Tôi chợt nhớ cách đây 30 năm trong trại tù Trảng Lớn vùng biên giới Tây Ninh, 
tôi vác 1 cái vỉ sắt gỡ từ trên sân máy bay, dài hơn 8 thước, dưới trời mưa tầm tã, 
trên thân thể chỉ còn 1 cái quần xà loỏng rách rưới không kéo lên được mà cũng 
chẳng kéo xuống được.  Các bạn tù trông thấy mà thương hại, gọi tôi :  

            " Khổ quá, bác sỉ Zhivago ơi!" ...) 
 
Tôi chậm rãi trả lời cô nàng :  
     " Tôi đi tù trước sau là 3 lần" 
Cô nàng có vẻ ân hận đã hỏi tôi câu đó và khéo léo đổi đề tài :  
     " À, ông có thích nhạc Ý của chúng tôi không nhỉ ? " 
Tôi đáp : 
    “Tôi rất thích đại nhạc kịch Ý . Nhất là 2 soạn nhạc gia (composer) Verdi và Puccini “ 
 



 Cô nói tiếp:    
      " Chắc ông phải thích aria “La Donna es Mobile” trong opera Rigoletto của Verdi” 
Tôi đáp:  
     " Bài đó hay lắm . Khi danh ca Pavarotti sang Trung Quốc hát La Donna es Mobile 
ngoài đường phố, dân Tàu kéo bu lại nghe và đi theo ông ta như 1 đám rước. Nhưng ý 
nghĩa của lời ca thì không hợp với xã hội chúng tôi. Người đàn bà Á Đông chúng tôi là 
rường mối của gia đình mà lại bay nhảy mobile nhong nhong như ngựa cái thì còn gì là 
gia phong" 
Cô cười rồi hỏi tiếp :  
     " Thế còn Madame Butterfly của Puccini thì sao? " 
Tôi đáp : 
     " Người Nhật phản đối vở nhạc kịch đó vì đã hạ nhục đàn bà Nhật. Người da trắng, 
nhất là người Mỹ hay có thái độ trịch thượng với dân da màu. Gần đây vở nhạc kịch 
Broadway “Miss Saigon” cũng bắt chước Madame Butterfly để diễn lại câu chuyện tình 
rẻ tiền của anh lính Mỹ với cô gái Việt Nam bán bar, tôi rất ghét!" 
Thấy cô bị cụt hứng, tôi vội đỡ lời: 
     " Nhưng tôi rất thích aria “Un Bel Di, Vedremo” (Je verrai un beau jour) trong vở 
nhạc kịch Madame Butterfly của Puccini " 
Cô thở ra nhẹ nhõm rồi cất tiếng hát rất nhẹ nhàng, rất êm dịu : 
     " Rồi đây em sẽ thấy 1 ngày ..." 
 

Máy bay đã bắt đầu đáp xuống phi trường Longyearbyen .  Sau rặng núi xa xa tận 
chân trời, đỏ rực lên Mặt Trời Nửa Đêm (midnite sun) của miền Bắc Cực. Đẹp vô cùng! 
 
 

 



Tôi về đến Spitsbergen Guest House (là nơi tôi trú ngụ tại Longyearbyen), cô 
quản lý Monica vui vẻ mở cửa đón tôi vào ngay phòng ăn.  

 

            
 
Như đã hẹn trước, cô sửa soạn cho tôi một bữa ăn đặc biệt Bắc Cực với các món: 
 

                               
Arctic Char, còn gọi là cá hồi Spitsbergen (Spitsbergen salmon), một loại cá độc nhất của 
vùng Bắc Cực này . Đẻ trứng ở nước ngọt (sông, hồ) đến mùa hè bơi ra biển kiếm lương 
thực. Ăn như thịt cá thu.                    
 

               



                             
 
Seal, một loại hải cẩu Bắc Cực, loang lỗ những khoảng đen viền trắng trên lưng nên gọi 
là Ringed Seal (Phoca Hispida), có thể dài tới 1.6m (mét), nặng khoảng 120 Kg (kí lô). 
Thịt nó ăn như gan bò, là đồ ăn thích-khẩu của gấu Bắc-Cực (polar bear). 
 

                 
 
Whale, cá voi Bắc Cực thường là cá voi trắng (White Beluga Whale), dài tới 6-7 mét, bơi 
từng đàn hàng chục, có khi tới hàng trăm con. Thịt nó ăn như thịt bò (New York steak)  
 

                  
 



                         
 
Reindeer, hươu chạc vùng Svalbard, nhỏ hơn hươu chạc các vùng khác: thân to, chân 
ngắn, sừng nhỏ, ít chạc. Tồn tại trong suốt 9 tháng lạnh của 3 mùa: Thu, Đông và Xuân 
(là những mùa cực kỳ hiếm thực vật cỏ cây) là 1 sự kỳ lạ của thiên nhiên. Thịt nó ăn mềm 
hơn thịt dê. 
 
              

 
 
 
 

Lúc bấy giờ đã quá nửa đêm, chỉ còn 1 mình cô ở lại tiếp tôi. Cô lăng xăng làm 
việc này việc nọ để phục vụ tôi. Monica là 1 cô gái Bắc Âu quê mùa mộc mạc trong lành 
như 1 miếng phô mát. Nếu nói rằng, người đàn bà trong bếp còn gợi tình hơn trên 
giường, cũng không ngoa đâu. 
 

Tôi về phòng, tuột quần áo ra, vứt xuống sàn thành 1 đống to tướng rồi nằm 
xuống duỗi tay duỗi cẳng, đánh 1 giấc cho tới chiều tối . 

Một giấc ngủ dài nhất và say sưa nhất trong đời ... 



  Tôi mơ thấy mình bay bổng trên mặt băng tuyết Bắc Cực rồi dang 2 cánh thẳng 
tắp về phương Nam, quê hương đất Việt của tôi ... 
 
Từ mủi Cà Mâu với Miền Nam duyên dáng : 
 

          
                                                   Hương Rừng Cà Mâu 
 

          
                                                    Rừng Chàm U Minh 
 
 



 
    

 
                                                         Sân Chim Bạc Liêu 
 
 
 

 
                                                       Bông Sen Đồng Tháp 
 
 
 



 
                                                 Đồng Ruộng Cửu Long 
 
 

 
                                                     Cầu Treo Mỹ Thuận 
 



Qua miền Trung với biển xanh, cát trắng, nắng thủy tinh : 
 

 
                                                   Bãi Biển Mũi Né 
 
 

 
 

 

  

                                              Biết Ái Tình ở giòng Sông Hương 
 



 
Tới Miền Bắc : 

    
                   Hề Xuân Hinh với cái Hóm Hỉnh, Tế Nhị của người Hà Nội 
 

    
                    Hát Quan Họ với Liền Anh, Liền Chị Hội Chùa Lim, Bắc Ninh 
 



 

   
                                        Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải 
 
 
       

 
                                          Mục Đồng Miền Trung Du 
                                   Trâu bò về giục mõ xa xôi, hỡi chiều ! 



 
                                                 Nước Non Xín Mần 
 

 
 
                     Cô Nàng Về Để Suối Tương Tư, Hỡi Chiều! 

 
 



 
                                              

Bến Bình Ca, Lô Giang 
" ... Có Cô Con Gái Giặt Yếm Bên Bờ 
Thuyền Tôi Đậu Bến Sông Lô 
Nửa Đêm Nghe Tiếng Quân Thù Thở Than ..." 
 
 
 
 

  
               Dòng Sông Nho Quế như giải lụa thanh thiên vắt quanh núi non Mèo Vạc 
  
 
 
 
 



 
 
 

           
                                                    Nụ Cười Sơn Cước 



          
            Mã Pình Lèng, cửa ải vào Đồng Văn, Lũng Cú (đỉnh cao nhất của Tổ Quốc) 
 
 



                    Mùa Xuân trong thung lũng Mường Thanh, Điện Biên Phủ 

     
                                      Đợi Chờ Ai Đây dưới gốc Ban Trắng 
                 



                 Tiêu Sơn Tự (Bắc Ninh) trong tiểu thuyết lịch sử Tiêu Sơn Tráng Sĩ 

            
Mẹ lần mò ra trước ao 

Nắm áo người xưa ... ngỡ trong giấc mơ 
Tiếc rằng nay, đôi mắt đã lòa ... 

vì quá đợi chờ 
 
                                          Mắt nhòa lệ, tôi ôm Mẹ ... thì chợt tỉnh 



                                                       Bắc Cực ơi! Ta xin chào Mi... 

            
  
                                                      Vĩnh Biệt Bắc Cực nhé ! 

             
 
 
                                                                                                                  Bùi Duy Tâm 
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