
Thư Gửi Các Bạn Mình  -   Số 11 

Các bạn mình thân mến

Hạ tuần tháng chín là những ngày đầu thu. 

Thời tiết 

chuyển mùa 

theo trình tự 

của luật đất 

trời, từ cái 

nóng hừng 

hực của 

những ngày 

hè đã chuyển 

dần sang 

không khí  êm 

dịu của mùa 

thu. Buổi sáng, bước ra vườn sau, thấy lá 

vàng từ những cây anh đào rơi đầy trên thảm 

cỏ xanh khiến mình nhớ đến những bài thơ 

nói về mùa thu Việt Nam ngày nào…những 

ngày thu với mưa phùn lất phất khoác 

manteau che dù xuống phố ghé cà phê Tùng 

ngồi góc nhỏ nhìn mưa bay cùng với những 

chiếc dù đủ màu sắc di chuyển dưới mưa. 

Một góc Đalạt mùa thu của các bạn mình là 

thế đó…còn nhớ hay đã quên? Riêng những 

bài thơ nói về mùa thu, tiêu biểu có lẽ là chín 

câu thơ trong bài “Tiếng Thu” của Lưu Trọng 

Lư (1911 – 1991). Hình ảnh mùa thu như một 

bức tranh được đặt ở bốn câu cuối mà ai ai 

trong các bạn mình khi nhắc đến cũng có lần 

khe khẻ ngâm                  Em không nghe mùa 

thu            Dưới trăng mờ thổn 

thức ?          Em không nghe rạo rực                     

Hình ảnh kẻ chinh phu       

Trong lòng người cô phụ ? 

Em không nghe mùa thu             

Lá thu kêu xào xạc,                 

Con nai vàng ngơ ngác,          

Đạp trên lá vàng khô ?  

Xin hỏi: Các bạn mình đã bao giờ nhìn thấy 

mấy con nai vàng ngơ ngác…đạp trên lá vàng 

khô chưa? Chắc chắn là nhiều người trong 

các bạn mình đã tận mắt thấy hình ảnh rất 

thơ như trong “Tiếng Thu” của Lưu Trọng Lư. 

Riêng mình, may mắn thấy được những chú 

nai vàng đi thơ thẩn trong rừng thu nhân 

những lần vô rừng cắm trại hoặc đi du lịch đó 

đây. Dạo còn ở Việt Nam, trên thành phố 

sương mù, lúc vào rừng cắm trại, thỉnh 

thoảng cũng gặp vài chú nai lạc bầy dừng 

chân đưa “mắt nai ngơ ngác” nhìn lũ người 

vào lãnh thổ của chúng rồi bỗng giật mình bỏ 

chạy như để tránh tai họa có thể xảy ra. Ở 

Việt Nam thì nai sợ người lắm chứ không như 

ở xứ Huê Kỳ này! Nếu sơ xuất, cứ “ngơ ngác” 

nhìn mãi thì cũng có ngày “ăn đạn” hoặc ăn 

“cung tên” của những kẻ đi săn. Đà Lạt ngày 

xưa không thấy có nơi nào bán thịt nai nhưng 

ở Sài Gòn có một nơi chuyên bán thịt rừng, 

đặc biệt là thịt nai. Đó là quày bán thịt rừng 

ở góc đường Hồng Thập Tự và Phạm Viết 

Chánh, quận ba... Trên đường đi Vũng Tàu,  

tại thị trấn Long Thành cũng có mấy tụ điểm 

bán thịt rừng. Số phận của các chú nai “ngơ 

ngác” cùng chung số phận của những “chồn 

heo thỏ nhím…” để làm mồi ngon thơm cho 

những bữa tiệc có men nồng của rượu. Theo 

tin tức trong nước những năm gần đây các 

loài thú rừng hầu như tuyệt chủng vì bọn 



người săn bắt đã tận diệt để cung cấp cho 

các nhà hàng từ Nam chí Bắc, ngay những 

loài thú rừng cần bảo vệ cũng đều ngả gục 

dưới những tay săn bẫy. Rừng không còn thú 

và cây rừng cũng chẳng còn để cho lá vàng 

rơi mỗi độ thu về…  

Bài thơ nói về mùa thu thứ hai mà mình thích 

từ những năm còn ngồi ghế trung học là bài 

“Gió Thu” của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu 

(1888 – 1939) cũng chỉ vỏn vẹn có tám câu:  

           Trận gió 

thu phong rụng lá vàng                  Lá bay 

hàng xóm lá bay sang        

Vàng bay mấy lá năm già nửa           

Hờ hững ai xuôi thiếp phụ chàng 

Trận gío thu phong rụng lá hồng            

Lá bay tường bắc lá sang đông      

Hồng bay mấy lá năm hồ hết           

Thờ thẩn kìa ai vẫn đứng không 

Trong bài thơ của Cụ Tản Đà nói về những 

cơn gió mùa thu làm cho những chiếc lá vàng 

bay lá hồng bay. Sắc lá Vàng và Hồng kéo 

thời gian đã quá nửa mùa với kẻ bị tình phụ 

để rồi cũng ngẩn ngơ khi mùa thu sắp chuyển 

sang đông, người tình vẫn trơ vơ một mình 

vì người yêu đi mãi không về. Thật buồn cho 

Cụ Tản Đà đa tài đa tình nhà ta… 

Một bài thơ khác nói về mùa thu mà các bạn 

mình từng nghe giáo sư dạy môn Việt văn 

diễn giảng rất tận tường, đó là bài “Thu 

Điếu” của Cụ Nguyễn Khuyến (1835 – 1909). 

Ta hãy nhìn mùa thu ở một làng quê, nơi nhà 

thơ ở:                             

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo            

Một chiếc thuyền câu bé tí teo            

Sóng biếc theo làn hơi gợn tí               

Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo 

Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt          

Ngõ trúc quanh co khách vắng teo         

Tựa gối ôm cần lâu chẳng được           

Cá đâu đớp động dưới chân bèo 

 

Trăng Thu Trên Đỉnh Langbian -  (ảnh của Chung Thế 

Hùng, Thụ Nhân Dalat) 

Hình ảnh làng quê Việt Nam chẳng khác nào 

một bức tranh thủy mạc phải không các bạn? 

Tác giả Nguyễn Khuyến được đưa vào 

chương trình Việt văn lớp đệ tứ. Năm đó, 

giáo sư phụ trách môn Việt văn là giáo sư 

Đặng Vũ Hoản. Mình được biết quê của thầy 

Đặng Vũ Hoản ở làng Hành Thiện thuộc tỉnh 

Nam Định, một địa danh nổi tiếng về những 

người học giỏi và khoa bảng. Giáo sư Đặng 

Vũ Hoản có người con trai tên là Đặng Vũ 

Quang Tuyên cùng học lớp với các bạn mình 

thường hay bị các bạn mình chọc ghẹo. Tuổi 

học trò mà, như ma như quỷ là thế! Hiện anh 

Đặng Vũ Quang Tuyên định cư tại Australia. 

Giáo sư Đặng Vũ Hoản hiền và cởi mở nên 

cũng thường bị lũ quỷ học trò chọc phá 

không tha, đặc biệt là hai tay Đào Văn Bình 

và Nguyễn Văn Hiển. Nhân đây cũng xin nhắc 

lại câu chuyện đã được ghi trong “Thư Gửi 

Các bạn Mình số 5” nói về nhà “đại học sĩ 

kiêm anh hùng nao động XHCN” Vũ Khiêu. 



Ông này cũng là dân làng Hành Thiện, cùng 

quê với giáo sư Đặng Vũ Hoản. Tên đầy đủ 

của ông này là Đặng Vũ Khiêu, chắc chắc là 

có bà con với giáo sư Đặng Vũ Hoản. Chuyện 

ông Khiêu này xảy ra hôm tết Giáp Thân vừa 

rồi khi có một nường huê hậu miệt vườn có 

tên Kỳ Ruyên đến nhà chúc tết thì cụ Khiêu 

ôm cứng lấy nường mà hôn lấy hôn để, “ hôn 

như chưa bao giờ được hôn!”, ngoài ra còn 

đề tặng cô nường huê hậu Kỳ Ruyên hai câu 

đối chôm của nhà thơ Lý Bạch (701 – 762) là 

bậc đại tiền bối của các “tủ lạnh” mắt híp 

Mao Xếnh Xáng, Đái Tiểu Bình và Cạp Cạn 

Bình. Hơi lạc đề, xin các bạn mình thông 

cảm… 

Đang nói đến mùa thu qua bài thơ “Thu 

Điếu” của Cụ Nguyễn Khuyến. Chưa hết các 

bạn mình ơi…Cụ Nguyễn Khuyến còn những 

hai bài thơ nữa cũng nói về mùa thu. Đó là 

bài “Thu Ẩm” và “Thu Vịnh”. Xin chép ra đây 

để các bạn mình nghêu ngao chơi 

Thu Ẩm          

Năm gian nhà nhỏ thấp le te          

Ngõ tối đêm khuya đốm lập lòe        

Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt            Làn 

ao lênh láng bóng trăng loe 

Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt        

Mắt lão không viền cũng đỏ hoe       

Rượu tiếng rằng hay, hay chẳng mấy     

Độ năm ba chén đã say nhè 

Thu Vịnh 

Trời thu xanh ngắt mấy từng cao          

Cần trúc lơ thơ gió hắt hiu       

Nước biếc trông chừng như khói phủ      Song 

thưa để mặc bóng trăng vào 

Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái      Một 

tiếng trên không ngỗng nước nào  Nhân 

hứng cũng vừa toan cất bút          

Nghĩ ra sợ thẹn với ông Đào 

Nói về mùa thu trong thi ca Việt Nam thì 

nhiều lắm các bạn mình ạ. Kể ra chắc cả vài 

trăm trang cũng chẳng hết, nhưng tiêu biểu 

có những bài sau đây đã đi sâu vào lòng 

những kẻ yêu thơ như các bài Thu Tâm Sự 

của Tương Phố, Đây Mùa Thu Tới của Xuân 

Diệu, Thu Rừng của Huy Cận, Buồn Thu của 

Hàn Mạc Tử…vân vân và vân vân… 

 

Các bạn mình thân mến,     

Những ngày cuối hè vừa rồi nơi mình ở có vài 

cơn mưa báo hiệu cho mùa thu sắp tới. Như 

đã dự tính, mình cùng bề trên và vợ chồng 

bạn Nguyễn Vương Thái (THĐ 63) Nguyễn 

Thị Thảo (BTX 69) làm một chuyến du lịch 

qua 6 tiểu bang miền trung tây Hoa Kỳ là 

Colorado, South Dakota, Wyoming, 

Montana, Idaho và Utah để thăm các thắng 

cảnh nổi tiếng của các tiểu bang này. Trên 

đường đi thì những ngày thu đầu tiên cũng 

vừa tới. Thời tiết ở các tiểu bang này cũng 

còn ấm áp tuy vào buổi sáng có sương có 

khói la đà. Được ngắm cảnh thiên nhiên 

hùng  vĩ bao nhiêu lại cảm thấy rằng mình – 

con người càng nhỏ bé bấy nhiêu. Non nuớc 

trời mây và quang cảnh mênh mông hùng vĩ 

được làm nên do bàn tay sắp xếp của Đấng 



Tạo Hóa tác động đến sự cảm nhận của con 

người để rồi các sinh vật nhỏ bé đó hiểu 

được ra rằng tâm linh là một “thực thể vô 

hình”có thật. Một vì sao nhấp nháy trên bầu 

trời đêm, một dòng nước ấm phun lên từ 

mặt đất, một chiếc lá vàng rơi hay những 

tảng đá xếp chồng lên nhau đều là những 

kiến trúc ngoài khả năng kiến tạo của con 

người. Có đi đây đi đó mới chiêm nghiệm 

được những kỳ quan của vũ trụ. Những Red 

Rock (Colorado), Crazy Horse, Mt. Rushmore 

và Devil’ Tower (S. Dakota), Yellowstone 

(Idaho, Wyoming), Grand Teton (Montana), 

Salt Lake và Arches National Park (Idaho, 

Utah), Vail Village (Colorado) …cùng những 

rừng lá vàng lá đỏ hẳn là những kỳ quan mà 

Thượng đế đã ban tặng cho con người chẳng 

phải là những “thực thể” tâm limh hay sao? 

 

Red Rock - Colorado 

 

Crazy Horse- S.Dakota, thực hiện từ quỹ do dân 

chúng và du khách góp (chưa xong). 

 

Mountain Rushmore - S. Dakota. Tượng bốn 

Tổng Thống Hoa Kỳ 

           Devil  Tower – S. Dakota – 200 triệu năm 

                      Yellowstone – Wyoming  



 

Sắc màu các hồ nước tại Yellowstone - Montana 

 

Rocky Mountain -  Utah 

Trên đường chạy xuyên qua các tiểu bang, 

tuy chưa hẳn là “mùa thu chín” nhưng khi 

ngồi trên xe vẫn nhìn được những lá vàng lá 

đỏ hai bên dọc theo các đường đèo lên 

xuống quanh co trông rất ngoạn mục. Thế 

mới thấy được trong bài thơ “Gió Thu” của 

Cụ Tản Đà với lá vàng lá đỏ chẳng phải là đẹp 

hay sao khi Vàng bay mấy lá năm già nửa. 

Hờ hững ai xuôi thiếp phụ chàng…   

và…Hồng bay mấy lá năm hồ hết. Thờ thẩn 

kìa ai vẫn đứng không?  Ý thơ “Gió Thu” của 

Cụ Tản Đà chừng như cũng được đưa vào bài 

hát “Em ra đi mùa thu…Mùa thu không trở 

lại…” của Phạm Trọng Cầu. 

Trên đường trở về Denver sau chuyến đi, 

bốn du khách vốn người Đà Lạt ghé thăm 

Vail Village là một ngôi làng nho nhỏ xinh 

xinh nằm dưới triền núi,  nơi thu hút những 

người thích trượt tuyết vào mùa đông. Vừa 

đặt chân vào địa phận làng đã hưởng ngay 

một làn gió nhẹ kèm theo những tia nắng ấm 

chẳng khác nào đang đứng giữa phố phường 

Đà Lạt khi mùa xuân vừa sang. Không khí mát 

nhẹ sảng khoái kèm theo cái ấm râm rang dễ 

chịu bám vào tận da thịt khiến du khách cứ 

đi loanh quanh trong làng ngắm hoa trồng 

khắp mặt tiền của những ngôi nhà và trên 

các lối đi. Những đóa hoa thược dược màu 

vàng màu đỏ khiến khách tha phương nhớ về 

Đà Lạt ngày nào. Ước gì được trú ngụ nơi đây 

vài tuần mới thỏa lòng ước mong…  

Các bạn mình thân mến,      

Tháng chín sắp hết để sắp sửa là những 

tháng của mùa thu có lá vàng lá đỏ bay bay 

và có cả các chú nai vàng ngơ ngác bên rừng 

thu như đã được dẫn bằng những câu thơ 

của Lưu Trọng Lư, mở đầu cho “Thư Gửi Các 

Bạn Mình số 11”. Chúc các bạn mình khỏe. 

Hẹn thư sau       

Phong Châu 

 

Nguyễn Vương Thái dưới rặng Rocky Mountain 



 

 Mormon Temple - Utah 

 

Arches National Park - Utah 

 

 

 Arches National Park - Utah 

 

Hoa thược dược -  Vail Village - Colorado 

 


