
Đã qua đi bao nhiêu mùa Giáng Sinh trong đời… 

Dù cho mỗi mùa Noel đều có những ý nghĩa và kỷ niệm riêng của 

nó, nhưng có lẽ mỗi một người trong chúng ta đều có những gợi 

nhớ sâu sắc về những mùa Giáng Sinh khó phai mờ trong ký ức…   

 

Nay lội ngược dòng thời gian để thuật lại ký ức những ngày đó gửi 

đến các bạn, như là một chút quà cho mùa Giáng Sinh năm nay… 

để đánh dấu lần hội ngộ.  

 

Đà Lạt 1972 - Tháng 12, những ngày cuối năm, 16, 17, 18… 

 

Tuổi mười sáu. Lần đầu lên Đà Lạt. Từ  ngỡ ngàng khi ngang qua 

Sông Pha đi vào vùng Di Linh, do tiết trời bỗng se lạnh giữa xế 

trưa - khác hẳn nơi ở trọ từ miền lục tỉnh dưới xa - đến ngây 

ngây giữa bạt ngàn hoa dại phủ lấp dưới chân trùng trùng những  

đồi thông cao ngất cao… 

Xe lượn theo những đường đèo uốn quanh co. Cảnh sắc và cả bầu 

trời đầy hương hoa huyền ảo làm cho ta hồi hộp như chơi vơi… 



Rõ thực trời mơ trong cảnh thực huyền mơ!  Chưa trăng sao 

nhưng đã vẫn đắm đuối trong sương nhạt… 

Đường lên Đà Lạt! Ôi bao la những phong cảnh đẹp như mơ màng 

huyền ảo nhưng lại có thật! 

 

Mười sáu tuổi.  

Mới chỉ thấy con đường…Đã ngất ngây.  

Những đường cong ngất ngây.  

 

Những đường cong hoa mộng thưở thiếu thời đã dẫn lối cho những 

đường cong vào đời về sau…    



 

 Đường ta qua lần đầu: Đèo Ngoạn Mục  

 

Với hoa vàng khắp chốn… 



 

Mãi về sau lâu lắm người viết mới tìm biết được loài hoa dại màu 

vàng, đã phủ lấp núi đồi ngày xưa đó có tên là hoa Quỳ hay hoa 

Dã Quỳ  

 

  

(Tithonia diversifolia – Ôn bài thực vật tí nhé!) 

 

Càng lên gần tới Đà lạt, bên cạnh những rừng thông trùng điệp 

hùng vĩ lại chen lẫn một loài hoa đã được nhắc đến nhiều lần trong 

một bản nhạc… 

 



 

Chắc Đà lạt vui lắm, 

Mimosa. 

Mimosa nở vàng… 

 

 (Acacia podalyriaefolia, họ Mimosaceae) 



Khi đoàn lên đến Đà lạt thì trời đã xẩm tối. Sương mù lãng đãng 

phủ khắp nơi… 

Chỉ còn một thời gian rất ngắn trước khi trời tối, cả đoàn vội vàng 

đi bộ vòng theo những con dốc đất quanh co để đến thăm các gia 

đình bà con, phần lớn là dân di cư làm nghề trồng rau và hoa quả 

tại đây. Nỗi vui mừng từ những khuôn mặt chất phác của các Dì 

các Cậu và nhất là những anh chị em họ cùng trang lứa lần đầu 

gặp mặt, vừa vui mừng vừa lạ lẫm…Lạ lẫm vì khung cảnh quá nên 

thơ, những đồi dốc lên xuống phủ đầy những thửa rau và hoa quả 

tươi tốt đủ màu… Những khuôn mặt trẻ thơ với đôi má ửng hồng 

vì tiết trời lạnh…Và những đồi thông tiếp nối những đồi thông, 

thẳng tắp, uy nghi như hùng vĩ, nhưng sao vẫn mang đầy những 

nét lãng mạn?   

Lạ lẫm thật! Miền lục tỉnh dưới xa làm sao có cảnh này?  

Bên cạnh đó , những đôi tay người lớn không thể che hết được 

những nét sần sùi lam lũ. Sau này, người viết mới nghe biết là 

những con người với đôi tay ấy, thường ngày phải thức dậy từ lúc 

ba giờ sáng- trong tiết trời giá rét đó, để tưới và cắt những luống 

rau và hoa quả tốt tươi kia, cho kịp các chuyến xe chở xuôi về 

Sàigòn…   

Cứ như mơ màng ngây ngất thì trời tối mất.  



Nhưng mọi gia đình thân nhân đều mang một không khí và tâm 

tình háo hức vui mừng cho cuộc lễ lớn vào ngày mai… 

tại Giáo Hoàng Đại Học Viện - Piô X Đà lạt, ngày 17 tháng 12 

năm 1972.       

 

 

 

Người anh cả của người viết sẽ tốt ngiệp từ học viện này sau 9 

năm tu học và lãnh nhận chức linh mục tại đây.  Đó cũng là lý do 

cho chuyến viếng thăm thành phố Đà lạt lần đầu tiên này. 



Xin được phép phác thảo vài dòng về học viện danh tiếng này, đặc 

biệt đối với các bạn ngoài công giáo. Đây là học viện hàng đầu của 

vùng Đông Nam Á vào thời đó. Được thành lập năm 1961 theo 

tiêu chuẩn của một Pontifical Institute (gọi tắt là Giáo hoàng Học 

viện – GHHV) như mọi nơi trên toàn thế giới, về ban giáo sư cũng 

như hệ thống tổ chức và đào tạo. Học viện được thiết kế bởi kiến 

trúc sư Ngô Viết Thụ (Dinh Độc Lập), nằm trên một ngọn đồi rất đẹp 

nhìn sang Đồi Cù, xa xa là Viện ĐH Đà lạt, Trường TH Bùi Thị 

Xuân…  

Hàng năm mỗi giáo phận (VN hiện có 26) sẽ tuyển chọn hai sinh 

viên xuất sắc nhất từ các chủng viện địa phương để gửi về đây tu 

học trong học trình 9 năm (các chủng viện khác chỉ 6 năm). 

Sinh viên tại GHHV thời đó 



Khung cảnh bề thế tráng lệ của khuôn viên học viện và không khí 

tưng bừng của ngày lễ làm chú bé 16 tuổi cứ ngẩn ngơ hồi hộp. Từ 

những lối đi được trồng hoa và sân cỏ được cắt tỉa gọn gàng, đến 

lối kiến trúc đồ sộ uy nghi của học viện đã in đậm nét trong lòng 

chú bé thời đó.    

Nhưng khi chứng kiến cảnh các sinh viên tân khoa vừa vui mừng 

chào đón thân nhân bằng tiếng Việt lại có thể quay lại giới thiệu 

gia đình và trò chuyện với các giáo sư ngoại quốc, bằng các ngoại 

ngữ, thì thật là ấn tượng!  

Nơi đây quả có nhiều điều lạ lẫm!  

 

Sau đây là vài hình ảnh lưu niệm của các nghi lễ đã diễn ra trong 

Nhà nguyện của Học viện 

 

 



  

 

Và trước tiền sảnh: 

 

 

Phần lớn các bậc trưởng thượng trong tấm ảnh dưới đây đã giã từ 

cõi thế (RIP). 

Tuy nhiên, chú bé 16 tuổi ngày xưa vẫn đang ngồi gõ phím thuật 

lại cho các bạn những hồi tưởng của một mùa Giáng Sinh ghi đậm 

nét trong ký ức thưở thiếu thời, cách nay 39 năm vào ngày này…    



  

 

Đã qua đi một vùng tuổi thơ phủ đầy hương hoa mơ mộng dưới 

bầu trời Đà lạt.   

 

Xin đón xem Phần II: Đà lạt Mùa Giáng Sinh 1996 – Một ngày 

về… 

 

 

 


