
 

 

 

 

 

 

 

 

Trên con đường lớn vào rừng quốc gia Cúc Phương, tỉnh 

Ninh Bình, xuôi theo dòng sông Nho Quan không chỉ có 

khu bảo tồn thiên nhiên đầm Vân Long thu hút đông du 

khách nước ngoài với “tour’ du lịch xe trâu, mà còn có một 

công trình kiến trúc độc đáo được dựng nên hoàn toàn bằng 

bàn tay của những người tu hành - đó là Tòa Thánh đường 

Đan viện Châu Sơn.  

 

Theo Kỷ yếu của Đan viện, ngôi Thánh đường theo dòng 

Khổ Tu này được xây dựng vào năm 1939, cung hiến năm 

1945 bởi sự khấn nguyện và tiền cúng của cha Phêrô Trần 

Đức Trưởng. Hiện tại có tấm bia khắc ngay dưới chân nhà 

thờ ghi nhận ca ngợi công đức của cha Phêrô. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thánh đường Đan viện Châu Sơn là một trong những điểm 

đến ít người biết tới bởi ngôi thánh đường này nằm ẩn sâu 

sau trục đường chính, trong một khoảng không gian hữu tình 

có núi, có sông, có hồ và có rất nhiều cây cối bao quanh. 

 

Khởi công xây dựng tháng 2-1939, mặc dù không hề có bản 

vẽ thiết kế trên giấy, mà hoàn toàn dựa vào sự nghiên cứu, 

hướng dẫn của Linh mục Placiđô Trương Minh Trạch - là 

chủng sinh của Đại Chủng viện Sài Gòn ra đây thành lập 

Đan viện; cũng không có các phương tiện hiện đại, xi măng 

cốt thép, chỉ có giàn giáo và bàn tay vài chục thầy trò và thợ 

địa phương, công trình kéo dài đến cuối năm 1945 mới hoàn 

tất, song lập tức nổi bật giữa vùng núi non heo hút. “Vỏ 

bọc” Tòa Thánh đường toàn bằng gạch tự nung, không trát, 

độc đáo ở chỗ hơn 6 thập kỷ trôi qua không hề bị rêu phong, 

vẫn mộc mạc một màu đỏ son giống như công trình Nhà thờ 

lớn ở Sài Gòn. 

 

Thánh đường Đan viện Châu Sơn quay về hướng Đông, 

thiết kế theo kiểu Gothique với bức tường bao quanh dày tới 

0,6 m, chỗ có cột dày 1,2 m, tạo sự ấm áp về mùa đông và 

mát mẻ về mùa hạ. 

 

Nhìn từ hai bên, điểm nhấn xuyên suốt chiều dài 64 m chính 

là những cột nhà được thiết kế thành những tháp nhỏ cân 

xứng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tường được trang trí hài hòa bởi các cửa sổ chia thành hai 

tầng trên và dưới, phía trong là cửa kính gỗ, phía ngoài 

chính là những bức tranh “chạm thủng” họa hình các Thánh, 

hình Chúa Giêsu vác Thánh giá và cầu nguyện. 

 

Phía trong Thánh Đường, ánh sáng tự nhiên lọt vào hai hành 

lang rộng qua những cửa sổ lớn, tôn lên những hàng cột tròn 

và họa tiết trang trí hay những bức phù điêu đơn giản, có 

tính khái quát cao. 

 

Mái vòm trắng cao 21m là đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc 

trong lòng Thánh đường Đan viện Châu Sơn, làm nổi bật 

gian cung thánh với các bức phù điêu màu tuyệt tác (biểu 

tượng Chúa Ba Ngôi, tượng Đức Mẹ, các Thánh). 

 

Khuôn viên Đan viện được bao phủ một màu xanh đầy sức 

sống bởi rất nhiều loại cây khác nhau, và hiện tại các Thầy 

đang tìm kiếm và trồng thêm nhiều loại cây khác để tạo bầu 

không khí tự nhiên cho Đan viện. 

 

Một góc khu vực vườn Con Voi, nằm giữa Thánh Đường và 

Nhà nghỉ dành cho khách hành hương, phía trước là một hồ 

nước lớn nuôi cá trê. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một gốc cây trong vườn Con Voi, nhìn qua chúng ta cũng có 

thể thấy nó giống con chim Thiên Nga 

 

Nhà nghỉ dành cho khách hành hương của Đan Viện, cũng 

là nơi tiếp khách của Đức Tổng Giuse và các Cha. Phía cuối 

nhà nghỉ là dãy nhà ăn gồm một phòng lớn và hai phòng nhỏ 

liền kề, phía sau là hồ nước nuôi cá chim và vườn cây xanh. 

 

Một góc vườn thuộc khu vực Nội Vi (Nơi sinh hoạt và học 

tập của các Tu Sĩ), tuy thuộc cùng một khối trong kết cấu 

Gothique với phần phía trước là Thánh Đường, nhưng 

không gian nơi đây cách biệt hoàn toàn với khu vực bên 

ngoài bởi những dãy tường nối tiếp và những hàng cây mọc 

khin khít nhau. 

Nhiều điều chưa được biết đến 
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Con đường dành riêng cho các Tu sĩ trong khu vực Nội Vi, 

đi thẳng vào mạn trái Thánh Đường. 

 

Nếu nói về "Của Lạ" trong tự nhiên thì có lẽ là Đan Viện 

Châu Sơn không thiếu, đơn cử như gốc Dừa này, tuy đã bị 

đốn ngang tới gần sát gốc nhưng từ trong thân cây, nước vấn 

tự động tuôn đổ thấm ướt cả thân Dừa 

 

Tượng đài Đức Mẹ - một phần trong quần thể Vườn Fatima 

mà Đan Viện Châu Sơn hiện tại đang thi công, theo lời Đức 

Tổng và Cha Bề trên thì vườn Fatima sẽ hoàn thành vào 

năm 2013. 

 

Cách tượng đài Đức Mẹ không xa là khu vực nuôi bốn cây 

Sồi và hai cây Olive, theo như lời giới thiệu của Đức tổng 

Giuse Ngô Quang Kiệt thì sáu gốc cây này được đích thân 

Ngài nhờ người đưa trực tiếp từ Mỹ về, để sau khi lớn lên sẽ 

đặt vào Vườn Fatima. Và vì khí hậu nơi cây sồi và cây Olive 

phát triển rất giống với khí hậu Việt Nam nên khi đem về 

Đan Viện thì chỉ trong thời gian ngắn chúng đã phát triển rất 

nhanh. 

 

Phía xa xa, trên đỉnh núi là tượng Thánh giá được đúc bằng 

Xi Măng, mọi vật liệu như xi măng, sắt thép đều được các 

thầy chuyển lên thủ công. 

 

Còn có hang Đức Mẹ Maria nằm phía sau nhà thờ. Muốn tới 

hang đá phải trèo lên 299 bậc cầu thang và dọc đường có rất 

nhiều thánh giá. Ở đây còn có nhiều ngôi mộ của các vị linh 

mục già mất đi được chôn cất tại đây. 

 

Điều đặc biệt: Nơi đây luôn mở rộng cửa cho những người 

muốn về tĩnh tâm, hằng ngày Đan viện tiếp đón rất nhiều 

đoàn khách chủ yếu là các tổ chức, hội đoàn, dòng tu và sinh 

viên giới trẻ thuộc khu vực miền Bắc về tĩnh tâm cũng như 

hành hương. 

 

Không khí cực kỳ yên tĩnh và trong lành vào buổi sáng sớm. 

Được biết ở Đan Viện Châu Sơn, ngày mới bắt đầu vào lúc 

3h40 sáng. Lúc 4h00 các thầy sẽ cùng vào Thánh Đường 

đọc kinh và chúc tụng, vinh danh Thiên Chúa. 

 

Về với Đan Viện Châu Sơn, chúng ta tìm được sự bình yên 

và thảnh thơi trong tâm hồn mỗi người...! 

 

J.B Lê Đình Nam 
(Nguồn từ VietCatholic ngày 20 tháng 3 năm 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Căn Hầm Bí Mật 
 

Một người hà tiện, bủn xỉn kia có thói quen giữ tất cả vàng 

bạc và những vật quý giá trong một chiếc hầm bí mật tự tay 

ông ta lén lút xây cất dưới nền nhà. 

 

Một ngày kia, như thường lệ, ông ta lẻn xuống hầm để ngắm 

những vật quý, nâng niu những thỏi vàng và những dây 

chuyền, những cà rá nạm kim cương, hột xoàn to bằng 

những hạt đậu. Rủi thay, vì vô ý gài cửa không kỹ, nên bộ 

phận bí mật vụt bật lên đóng sầm chiếc cửa cực kì kiên cố 

lại, chắn lối ra duy nhất. 

 

Dĩ nhiên không ai trong nhà biết về chiếc hầm bí mật. Vì 

thế, mọi người đã bỏ cuộc sau khi lục lạo tìm kiếm ông ta 

mọi nơi trong nhà cũng như mọi gốc cây, bụi kiểng ngoài 

vườn. 

 

Sau một thời gian dài chờ đợi nhưng không nghe thấy tăm 

hơi của ông ta ở đâu, người ta quyết định bán căn nhà. 

Người chủ nhà mới có ý định sửa chữa lại một vài căn 

phòng của ngôi nhà và trong khi các người thợ nề đập một 

bức tường, người ta khám phá ra cánh cửa bí mật ăn thông 

xuống chiếc hầm. Khi những ngọn nến được thắp lên, người 

ta không khỏi sợ hãi thấy bộ xương của một người đang 

đang ngồi bên cạnh một chiếc bàn con với một số vàng bạc, 

kim cương bị quăng tung tóe xung quanh. Có dấu hiệu cho 

thấy là thậm chí người chết đã phải ăn một cây nến trước khi 

bị chết đói. 

 

"Khốn cho các ngươi là những kẻ phú quý ở Sion, khốn cho 

các ngươi là những người tự cho mình là an toàn trên núi 

Samaria". 

 

Lời chúc dữ những người giàu có bất nhân và kiêu căng trên 

của tiên tri Amos cũng như những lời Chúa Giêsu chúc dữ 

những kẻ giàu trong Tin Mừng không phải là những lời lên 

án tiền bạc và của cải cách chung. Nhưng đây là những lời 

nêu lên sự nguy hiểm của quan niệm kiêu hãnh, của tính tự 

cao, tự đại và nhất là thái độ và nếp sống ích kỷ, dửng dưng 

không để ý đến những người nghèo khổ đang sống bên 

cạnh. Ðây là thái độ và nếp sống thường thấy nơi những 

người giàu có. 

 

Mahatma Gandhi, người đã đưa dân tộc Ấn Ðộ đến nền độc 

lập khỏi ách thống trị của Anh quốc đã tuyên bố một tư 

tưởng cách mạng có thể đổi mới xã hội: "Trong hoàn cảnh 

đói khổ của những người đồng bào, đồng chủng, nếu ta giữ 

một vật gì mà ta không cần dùng đến ngay bây giờ thì đó là 

những của chúng ta ăn cắp". 

 

Sống trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, tinh thần 

liên đới và sự sẵn sàng chia sẻ cơm ăn áo mặc cho những 

người cần đến là những ngọn đuốc sáng, là những đức tính 

giúp người Kitô chúng ta đóng trọn vai trò men trong bột ở 

giữa xã hội chúng ta đang sống. 

Sưu Tầm 

 
 

Nhà có phòng cho thuê, $350 một tháng. Bao 

điện, nước, ga. Nhà ở trước mặt South Point 

Casino, gần Freeway I-15 & trường học.  
 

Xin Liên Lạc anh Quyền: (702) 353-0042 

For Rent 
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