
Kê Gà - đã có một cung đường bình yên như thế 

 

Tôi bắt đầu chuyến phượt đầu tiên của mình từ lúc đọc bài viết "Để đ i không hối tiếc" - 

tôi bị Khải Đơn chinh phục hoàn toàn khi đọc những dòng đầu tiên: "Vào tuổi 20, ngư i ta 

chẳng có gì ngoài một đôi chân rất khỏe mạnh và một trái tim ít sợ điều gì chưa đến. Đó là 

những ngày tháng tốt nhất để đi và học về thế giới." Cái cách kêu gọi ngư i ta đi xa không 

gượng ép tí nào, mà khi đọc vào, máu tôi như tất cả đều dồn về chân, chỉ muốn đi, đi để thấy 

mình bé nhỏ, đi để thấy Việt Nam mình vẫn là rất lớn.  

 Mũi Kê Gà - vùng biển bình yên nhất mà tôi từng đến. 

Thật sự mà nói, tôi không thiết tha với các miền biển, đích đến mỗi chuyến du lịch luôn là 

núi đồi triền miên. Nhưng lại chọn cho mình Kê Gà, tôi muốn biết những cung đư ng biển 

đẹp đẽ ra sao. Một đứa con gái chẳng có tí kinh nghiệm đư ng đi nào ngoài cái bản đồ vẽ 

nghêch ngoạc mà các đàn anh chia sẻ. Tôi dùng tám tiếng đồng hồ để đi từ Sài Gòn ra đến 

Kê Gà, hỏi thăm lung tung ngư i, có những chặng đi mà chẳng biết mình đã đi đâu, có khi 

cũng không biết sẽ dẫn mình đến đâu. 

 

 

Tháp nước cổ tại thị xã Bà Rịa 



 

Quãng đư ng từ Bà Rịa - qua Lộc An là quãng đư ng không có biển nhưng tôi yêu nhất. 

Tôi cứ đi ngang thị xã Bà Rịa để ra Vũng Tàu mà chưa bao gi  thực sự ghé qua. Nên khi 

bước vào đầu ngõ thị xã, tôi choáng hết sức với tháp nước của thị xã. Nói về tháp nước thì  

Phan Thiết cũng có, nhưng có lẽ cái tháp nước bị chim yến về làm tổ  Bà Rịa đã chiếm một 

phần tâm trí của tôi. Ra khỏi thị xã Bà Rịa cũng có lúc thị giác báo với nhận thức rằng: cái 

bình yên của quê hương tươi đẹp biết bao. Lúc tôi đi là ngày mà lúa có màu xanh - pha lẫn 

ánh vàng rực rỡ. Tôi cứ chạy từ từ mà lướt qua từ ruộng lúa này đến đồng lúa khác. Cứ để 

mắt mình đắm chìm trong ánh nắng vàng buổi sáng len trên đầu ngọn lúa. Cho đến khi phát 

hiện ra mình không giữ lại một tấm ảnh nào của màu sắc ấy, xe đã đi qua rất xa. Nhưng đôi 

mắt của chúng ta là điều tuyệt v i nhất, nó lưu lại giùm ta những khoành khắc tươi đẹp và 

dẫn liền đến trái tim - bất cứ từ ngữ nào cũng không thể miêu tả nỗi.  

Sau Lộc An, lại tiếp nối những cánh đồng cao su, tôi đi qua Hồ Tràm, Hồ Cốc. Đoạn 

đư ng này, thật sự là vừa chạy xe vừa sợ hãi. Tôi chỉ dừng xe đúng một lần để hỏi một anh 

ven đư ng hướng đi về Lagi. Sau đó thì cứ chạy, chạy mãi mà không thấy biển  đâu. Chạy 

qua cả Hồ Cốc mới dám th  phào nhẹ nhõm khi thấy phía trước mình cung đư ng biển trong 

mơ. Những con dốc nhỏ mà mỗi khi leo lên sẽ lại thấy một đoạn biển xanh bên b  các trắng. 

 



 

Dinh Thầy Thím - Thị xã Lagi. 

 

Đến Lagi, tôi không ghé vào thị xã, mà chú tâm chạy thẳng đến Kê Gà,  đó cùng hướng 

với Dinh Thầy Thím. Có mấy lần đi theo đoàn du lịch, qua đoạn Phan Thiết, bất kỳ anh hướng 

dẫn viên du lịch nào cũng kể về Dinh Thầy Thím. Tôi lúc nào cũng tôn trọng tín ngưỡng, lại 

rất tâm linh cho nên địa chỉ này không thể bỏ qua. Mặc dù cái Dinh nào thì cũng giông giống 

nhau. Nhưng cảm giác đi đến, đốt một nén nhang, xin một quẻ keo, mang về nhà một chút lộc 

lành, đến rồi đi nhưng chắc chắn sẽ làm lòng mình yên ổn hơn nhiều.  

Từ Lagi đi qua Kê Gà, là “nơi trưng bày” của những ruộng muối và vư n thanh long. Tôi 

đã ngóng trông được nhìn thấy một dãy đồng muối trắng xóa, để rồi là tiếc nuối vì lúc tôi đi, 

ngư i dân địa phương đã thu hoạch xong vụ muối cuối cùng trong năm. Một chút tiếc nuối khi 

dừng lại ngắm nhìn, cái ruộng muối trắng xoá trong những bức hình, gi  trong mắt tôi chỉ 

nhìn toàn thấy đất và nước.  đoạn đư ng đó, ký ức của tôi chỉ còn lại cảm nhận về ổ gà, ổ 

voi. 

Kê Gà - điều đầu tiên tôi nhìn thấy là ngọn hải đăng "đẹp lão" nhất Việt Nam.  

Tôi đến Kê Gà đã vào ban trưa, làng chài ven biển mà mọi ngư i hay nói đã tan từ lâu 

lắm rồi, ch  cho đến buổi chiều cũng không m  lại. Đầu tiên khi đến đây, không phải là ngắm 



biển mà là tìm cách qua hải đăng. Lúc ấy sóng khá to, thuyến thúng không ch  được, tôi phải 

đi cano mà qua bên hải đăng. Nhưng cảm giác nào cũng thích thú, cái cách mà cano lướt 

trên đầu ngọn sóng rất sảng khoái, rất mang tính chất "cảm-giác-mạnh". 

 

 

Cầu thang leo lên đỉnh Hải đăng Kê Gà 

 



 

Hải đăng Kê Gà 

 

Trên đư ng đi lên hải đăng là hai hàng hoa sứ trắng, bậc thang chạy dài đến dưới chân 

hải đăng. Cái phong cảnh này, nó giống giống như khi leo lên tượng Chúa giang tay  Vũng 

Tàu, nhưng cảm giác đứng trên tay Chúa mà nhìn xuống thì rất khác so với khi đứng trên 

đỉnh Hải Đăng. Cao hơn, lộng gió hơn, tầm nhìn xa hơn hẳn. Nhắm mắt lại, tôi nghe rõ bản 

hoà tấu của tiếng chim cô đơn lọt thõm giữa tiếng sóng biển rì rầm lúc gần lúc xa. M  mắt ra 

tôi nhìn thấy cánh chim bé nhỏ đó đang bay trên đầu ngọn sóng. Khung cảnh này tôi không 

chụp lại, chỉ để cái máy quay kém chất lượng của mình ghi giùm, chỉ như vậy mới lưu lại cho 

tôi cái thanh âm vô ngần này. Trên đỉnh Hải Đăng, tôi thư ng thức đích đến của mình bằng 

rất nhiều giác quan. Tôi không phải dạng ngư i dễ thoả mãn, nhưng phút giây ấy đã thật sự 



bỏ lại phía sau mọi thứ, chỉ nghe tiếng sóng, cảm nhận gió mát chung quanh mà đã thấy lòng 

rất bình yên.  

 

Mũi Kê Gà 

 

Buổi chiều  biển rất thảnh thơi, chỉ việc tìm một đám cây cỏ nào đó mà ngồi xuống, rồi 

ngóng ra xa. Biển Kê Gà còn hoang sơ, biển xanh cát trắng và rất sạch. Nhưng đến Kê Gà, 

ngoài ngắm biển ra mọi ngư i còn có thú vui tao nhã hơn, đó là ngắm đá - đủ mọi hình thù về 

đá  đây.  xa xa về  phía mũi Kê Gà là hòn đá Dưng - đó là lần đầu tiên tôi trông thấy linga 

bằng đá tự nhiên lớn như vậy. Với cái kiến thức hạn hẹp của mình, cứ tự hỏi trong đầu không 

biết nó có được xem là lớn nhất nước mình chưa nhỉ? 



 

Biển tại Mũi Kê Gà vẫn còn rất hoang sơ. 

 

Có ai đó nói với tôi rằng, đến Kê Gà mà không ngắm bình minh buồi sáng sẽ rất nuối tiếc. 

Cái cảnh mặt tr i nhô lên từ những hònđá hình thù lạ mắt, rồi treo lơ lửng giữa biểnvà tr i, 

nên trải qua buổi sáng ấy một lần trong đ i. Không thì hoàng hôn cũng được, nhìn về phía 

Hải đăng mà ngắm mặt tr i lặn, điểm giao nhau giữa ngày và đêm cũng không thua kém bình 

minh là bao. Một điểm đến thích hợp cho hội nhóm, bạn có thể dựng lều ngay tại bãi biển, 

hoàng hôn hay bình minh đều  trong tầm tay, còn câu cua buổi đêm, sáng ra câu cá nữa– 

rất nhiều hoạt động cho bạn lựa chọn...  



 

Bình minh ở mũi Kê Gà. (Nguồn ảnh: dulich.vnexpress.net) 

Cho đến khi đặt mình trong căn phòng nhỏ tại Sài Gòn, tôi vẫn nghĩ rằng: Mình phải quay 

lại Kê Gà một lần nữa. Một bình mình, một hoàng hôn, những hàng cá hàng tôm vẫn đang 

đợi tôi quay lại, với một cách nhìn nhận khác hơn. “Life is a journey, not a destination” - Tôi đã 

suy nghĩ sâu hơn về câu nói ấy sau chuyến đi. Nghe thật đơn giản nhưng bắt ta phải thật để 

tâm khi lắng nghe và cảm nhận. 

 

April.  
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