Đan Viện Châu Sơn ở Ninh Bình
Đan viện Châu Sơn ở Ninh Bình là nơi tôn nghiêm, huyền bí, nơi đây có vẻ đẹp thanh cao với khung cảnh
lộng lẫy như “trời Tây”. Đan viện cổ này không phải ai cũng biết và không phải lúc nào khách cũng có thể ghé
thăm.

Đan viện thánh mẫu Châu Sơn nằm ở xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, cách thành phố Ninh
Bình khoảng 35km. Đây là Đan viện của dòng Xitô. Đan viện nằm trên diện tích gần chục ha, bao gồm nhiều
hạng mục như nhà thờ Châu Sơn, dòng tu, vườn cầu nguyện Fatima... Nổi bật hơn cả là nhà thờ cổ với lối
kiến trúc Gothic.

Nhà thờ Châu Sơn được khởi công xây dựng năm 1939, khánh thành và cung hiến ngày 4/11/1945. Được xây
dựng trên một khu đất rộng và bằng phẳng ngay giữa núi rừng huyện Nho Quan (Ninh Bình), ngôi thánh
đường của Đan viện Châu Sơn nổi lên như một công trình kiến trúc hùng vĩ từ những năm 40 của thế kỷ
trước.

Nhà thờ được thiết kế theo lối kiến trúc cổ châu Âu, bên ngoài xây bằng gạch mộc không tô vữa nên màu đỏ
của gạch nổi trội hẳn lên so với màu xanh ngút ngàn của cây cối xung quanh. Đan viện Châu Sơn Bình là nơi

tôn nghiêm, huyền bí, nơi đây có vẻ đẹp thanh cao với khung cảnh lộng lẫy được ví như “trời Tây”. Sở dĩ
được ví như "khung cảnh trời Tây" bởi lối kiếm trúc cổ hòa lẫn vẫn thiên nhiên tạo nên nét đẹp cổ kính, riêng
biệt, ít công trình kiến trúc nào ở Việt Nam có được như Đan viện Châu Sơn.

Với kiến trúc Gothic, các cửa sổ, cửa chính của ngôi thánh đường Châu Sơn đều có một đặc điểm chung là
mái vòm cong vút, nhọn hoắt. Các đường nét được xây chắc chắn bằng gạch đỏ. Khi xây dựng ngôi nhà thờ
này, gạch được đặt làm riêng để tạo các điểm nhấn. Trải qua 80 năm, đến nay ngôi nhà thờ cổ vẫn trường tồn
với thời gian. Bên ngoài gạch được xây mộc không tô vữa, bên trong là hệ thống mái vòm được kiến trúc rất
cầu kỳ và tinh tế.

Vẻ đẹp thanh cao tạo nên sự tôn nghiêm, linh thiêng cho nhà thờ Châu Sơn. Hai bên hành lang nhà thờ có
các cột được trạm khắc rất tinh xảo, bên cạnh đó là các bức họa Chúa, các thánh tạo nên sự linh thiêng cho
ngôi thánh đường gần 100 năm tuổi.
Mái vòm đặc trưng của lối kiến trúc Gothic. Ngoài nhà thờ Châu Sơn, vườn cầu nguyện Fatima cũng là một
điểm nhấn đặc biệt của Đan viện đặc biệt ở Ninh Bình này. Không giống như bất cứ không gian của một công
viên nào, các tiểu cảnh trong vườn cầu nguyện được thiết kế theo cách riêng, hướng đến sự tĩnh lặng. Những
năm gần đây, Đan viện Châu Sơn thu hút người dân đến chiêm ngắm nhiều hơn. Tuy nhiên, vẫn rất ít người
biết đến nơi này, bởi đây không phải là khu du lịch mà là nơi tôn nghiêm, một công trình công giáo phục vụ tu
viện và cầu nguyện.

Ngay giữa vườn cầu nguyện Fatima, một giếng cổ vẫn còn được lưu giữ. Để xuống được nơi này phải đi qua
một đường hầm xây hoàn toàn bằng đá ong. Nơi đây nghiêm cấm du khách đến bởi chỉ dành riêng cho cầu
nguyện. Đan viện Châu Sơn là nơi không phải ai cũng biết, không phải ai biết cũng dễ dàng ghé thăm. Bởi nơi
đây chỉ mở cửa đón khách theo thời gian nhất định.

Theo quy định của Đan viện, ngày thường sẽ có khung
giờ mở cửa riêng so với ngày lễ (thứ 7 và Chúa Nhật).
Đặc biệt, vào mùa Chay (mùa thương khó của người
Công giáo) nơi đây không đón khách đến tham quan.
Với khung cảnh đẹp như "trời Tây", Đan viện Châu
Sơn được ví như một bông hoa giữa núi rừng Nho
Quan (Ninh Bình). Lỗi kiến trúc Gothic cổ xây bằng
gạch để mộc, nhà thờ Châu Sơn có vẻ đẹp, cổ kính
không khác gì nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn và nhiều
ngôi thánh đường cổ khác ở Việt Nam.

