
 
Cửu trại câu 
 Từng là phim trường của những bộ phim đình đám như "Tây du 
kí" và "Thần điêu đại hiệp", Cửu trại câu chắc chắn không xa lạ 
gì với những fan mê phim kiếm hiệp.Khi xem phim, nhiều bạn 
đã không ít lần ồ lên trước vẻ đẹp tuyệt mỹ của cảnh sắc,nhiều 
bạn ngỡ ngàng trước cảnh đẹp mê hồn của vùng đất này. 
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  Ý nghĩa của địa danh Cửu Trại Câu có nghĩa là 9 cái trại của 
người Tạng. Quần thể thác cao hơn 2000- 3000 mét so với mực 
nước biển và hệ thực động vật phong phú, nơi đây là địa điểm 
du lịch vô cùng hấp dẫn với bạn bè năm châu. Được tạo nên bởi 
thể đối xứng hình chữ Y với ba con câu (con kênh) là Nhật Tắc 
Câu, Tắc Tra Oa Câu và Thụ Chính Câu nên Cửu Trại Câu là 
một không gian đa chiều, đa sắc, đa âm. Bước chân đến vùng 
đất này, du khách bắt gặp ngay Thụ Chính Câu được ví như 
chiếc cổng chào đưa du khách vào hành trình khám phá. Thụ 
Chính Câu có chiều dài 13,8 km bao gồm 40 bến nước chiếm 
40% số bến toàn Cửu Trại Câu. Chỉ mới mở màn hành trình thôi 



mà ta đã thấy một mặt nước trong vắt, xuyên suốt xanh thăm 
thẳm. 

 
 



 
 Cửu Trại Câu thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, nằm 

trong khu vực Châu tự trị dân tộc Tạng A Bá và dân tộc 
Khương, huyện Cửu Trại Câu, cách Thành Đô 400 km.    

  



 
 

Cửu Trại Câu có nghĩa là 9 cái trại của người Tạng.  
  



 
  
  

Truyền thuyết kể rằng, Cửu Trại Câu chính là những mảnh 
vỡ từ chiếc gương được làm từ gió và trăng của nam thần 

Đạt Qua tặng nữ thần Yêu Lạc Sắc Mô.  
  

  



 
  

  
Quần thể thác cao hơn 2000 – 3000 mét so với mực nước 

biển và hệ thực động vật phong phú.  
  
  



 
  



  
  



 
  

 
  



 
  



 
  



 
  

Khắp không gian ngập tràn tiếng gió ngân vang, tiếng 
chim lảnh lót… và cứ thế suốt dọc đường đi cảnh nối cảnh 

như trong một bức tranh thủy mặc.  
  
  



 



  
Hồ Thuỷ Cung có độ sâu 40 – 50 mét. Rừng lá phong đỏ, 

lá tùng vàng, lá trúc xanh, hòa quyện cùng sắc trời soi 
mình trong làn nước trong vắt.  

  

  
Trong một khe núi dài hơn 5km có tới 108 hồ nước tạo 

thành một chuỗi ngọc lấp lánh. 



  

  
Xung quanh là các dãy núi tuyết trắng xoá, xen giữa là 

những dòng nước biếc tạo nên một khu thắng cảnh như 
trong chuyện cổ tích. 

  



  
  

Nước ở Cửu Trại trong vắt, xanh thăm thẳm, nhìn tới tận 
đáy hồ cách 30m, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời khiến 
khung cảnh hai bên hồ càng thêm lung linh, huyền ảo. 



  

  
  

Mỗi hồ có một vẻ đẹp riêng và được tự nhiên sắp đặt 
thành những cảnh đẹp tuyệt mỹ, trong đó có hồ Công 
Chúa, hồ Lưu Mao, hồ Hoả Hoa, hồ Quý Tiết, hồ Ngũ 

Hoa, hồ Gấu Trúc, hồ Tiễn Trúc… 



  

  
 Nơi này còn có rất nhiều cánh rừng nguyên sinh với hơn 
200 loại cây, chủ yếu là Vân sam, hồng sam, thông dầu, 

hồng đuôi ngựa, song tử diệp, phong, liễu đỏ, đỗ quyên… 



  

  
  

...và còn nhiều loài thú quý hiếm, trong đó có loài Gấu 
Trúc. 



 
  Ở Cửu Trại có khoảng 17 thác nước, trong đó có thác Nhược 
Nhật rộng 100m, cao hơn 20m, nước đổ ầm ầm cả ngày lẫn đêm. 
   



 
  

  Không phải vô tình mà người ta đặt cho Thành Đô cái biệt 
danh mỹ miều là Thiên đường nơi hạ giới. Nhìn từ xa, Thành Đô 
trông giống như một ốc đảo xanh được bao quanh bởi những 
dòng sông, con suối, núi non, vẽ nên bức tranh sơn thủy hữu 
tình. Thành Đô còn được điểm tô bằng những công trình, di tích 
cổ xưa. Những khu phố cổ, những ngôi chùa có tuổi đời hơn 



1000 năm tuổi, những ngôi nhà tranh nằm giữa rừng trúc… tất 
cả hợp thành khung cảnh truyền thống trong những bộ phim 
kiếm hiệp nổi tiếng. Cửu Trại Câu thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung 
Quốc, nằm trong khu vực Châu tự trị dân tộc Tạng A Bá và dân 
tộc Khương, huyện Cửu Trại Câu, cách Thành Đô 400 km.  

  

 
Hùng vĩ nhất là thác nước Thụ Chính, đây là thác nước được tạo 

thành bởi sự kéo dài của 40 hồ nước, xuyên qua một 
cánh rừng rậm. 



 

 



 
  Hồ Thuỷ Cung có độ sâu 40 – 50 mét. Nhìn từ xa ngỡ như lòng 
hồ khe khẽ sóng gợn, lại gần thấy tĩnh lặng không chút động. 
Các bờ kè cát trắng óng ánh trong sắc nắng đầu thu, uốn như 
mình con rồng dát bạc dang phơi nắng. Khi gió khẽ lướt nhẹ qua 
hàng cây, người ta thấy hình ảnh con rồng đang uống nước. 



 
  

Rời cổng chào một đoạn rất xa, bạn sẽ đang tiến vào 
thẳng trái tim Cửu Trại. Do sự kết hợp của một phần thác 
Nặc Nhật Lãng, hồ Kính, hồ Trân Châu, hồ Ngũ Hoa, thác 

Gấu Trúc, hồ Gấu Trúc, hồ Rừng Trúc mà nơi đây lắng 
đọng tất cả tinh hoa của Cửu Trại Câu. 

  



 
  

 
  



 
  

Mùa xuân tuyết trắng đậu trên cành lá, dòng thác tuyết 
vẫn không ngừng chảy, mơ hồ cảm nhận như tiếng đàn 

tưng bừng.  
  

 
  



Mùa hạ, thác tuôn xối xả, nước cuốn vội vã tất cả như hoà 
cùng nhau điểm nhịp trống cuộc đời.  

  

 
  



 
  

Mùa thu non thanh, nước bích, lá phong thắm đỏ, nhuộm 
vàng liêu xiêu rơi trong gió bạn sẽ không nỡ ra đi. 

  



 
  

Cứ như là cảnh tiên dưới hạ giới ấy nhỉ? 
  



 
  

 



  
 Chỉ miêu tả nhiêu đây chắc không áp - phê, chi bằng mí 
bạn hãy tự mình khám phá để được xem tận nơi, nhìn tận 
cảnh. Đến thử một lần xem sao !  

 



 
 

 



 
  Khe Cửu Trại nổi tiếng với những hồ nước xanh biếc, thác nước, bãi cát,những cảnh rừng 
nguyên sinh, đỉnh núi tuyết và bãi đá hoa cương 

 
  Trong một khe núi dài hơn 5km có tới 108 hồ nước tạo thành một chuỗi ngọc lấp lánh 

  



   Thời điểm ghé thăm Cửu Trại Câu đẹp nhất trong năm là vào mùa thu  

 
   khi những hàng cây đã bắt đầu chuyển màu trên cành và mặt hồ trong soi bóng mảng 
trời xanh ngắt trên cao. 

   
 Cửu Trại được gọi là vùng đất “biển hồ” với 108 hồ ao lớn nhỏ, mặt hồ trong xanh, phẳng lặng 
như mặt gương soi.  



  
Bức tranh thu.  

  
Năm 1990, Cửu Trại Câu được Cơ quan Du lịch quốc gia Trung Quốc đánh giá là địa chỉ đứng 
đầu trong 40 khu du lịch tốt nhất Trung Quốc.  



 
 Hùng vĩ nhất là thác nước Thụ Chính, đây là thác nước được tạo thành bởi sự kéo dài của 40 hồ 
nước, xuyên qua một cánh rừng rậm.  



  
  Ở Cửu Trại có khoảng 17 thác nước, trong đó có thác Nhược Nhật rộng 100m, cao hơn 20m, 
nước đổ ầm ầm cả ngày lẫn đêm.  

  Một góc Hoàng Long: Những hồ nước có đáy màu xanh này 
được tạo nên trong khoảng thời gian từ 100 đến vài trăm năm.  

  



  
Khu bảo tồn tự nhiên Cửu Trại Câu nằm giữa các ngọn núi của 
tỉnh Tứ Xuyên, có nhiều loài động thực vật quý hiếm. Hàng 
triệu du khách đã tới để đắm mình trong làn nước trong vắt và 
xanh như ngọc bích. 
  



  
Đông tàn, xuân tới, các thác nước bắt đầu tấu những bản nhạc 
chào đón mùa xuân. 
  



  
Nước chảy tràn trong Kính Hồ vào tháng sáu, mở đầu mùa mưa 
ở Cửu Trại Câu. 80% lượng mưa trong khu bảo tồn trút xuống 
từ từ tháng 5 tới tháng 10. 
  



  
Nơi bao bọc biết bao huyền thoại và truyền thuyết. 
  



  
Lá cây nhuộm vàng trên dòng thác Thu Chính. 
  



  
Thượng Quý Hồ, nơi náu mình của những con rồng phun lửa 
trong truyền thuyết. Đây cũng là nguồn nước của những người 
dân Tây Tạng sống trong khu bảo tồn này. 
  



  
Hồ Ngũ Sắc đóng băng vào mùa đông. Truyền thuyết kể rằng, 
nữ thần Semo của người Tây Tạng đã dừng chân nơi đây để rửa 
mặt. Mỹ phẩm của nàng mãi mãi lưu lại trong lòng hồ. 
  



  
Bình minh vươn mình trên 10 tầng tháp Trân Châu. 
  



 

  
Trời đất giao hòa và tĩnh lặng trên hồ Ngũ Hoa. Người Trung 
Hoa gọi đây là cảnh sắc thần tiên và cho rằng, dưới vòm trời, 
không nơi đâu khả dĩ sánh được với Trại Cửu Câu. 
  



 
  



Đây là một trong những bí mật vẻ đẹp và màu sắc của nước ở 
Cửu Trại Câu, khác với HuangLong màu sắc nền đất tạo ra, ở 
CTC màu sắc có lẽ do những loại rêu, những cây thông già chìm 
trong nước và các loại thủy thực vật ... tạo ra, màu sắc biến ảo 
vô cùng và hấu hết mọi người đã đến đây đều cho rằng màu 
nước ở CTC không nơi đâu có thể so sánh được (?!)... 



Thêm một số hình ảnh 



Trọn bộ rinh từ đây : http://conguyendk.multiply.com/photos/album 
 


