
“Rứa con đi, con có trở về không?” 

- võ thành xuân  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mặc dù Cha Simon Nguyễn Văn Lập đã được Tòa Thánh Vatican phong tước Đức 

Ông, nhưng tôi vẫn yêu thích tiếng Cha.  Đối với tôi, từ ngữ nầy vừa hàm nghĩa kính 

yêu, gần gũi vừa gợi nhớ những kỷ niệm khó quên với một người Thầy, một vị Cha 

nhân hậu.  Những kỷ niệm đó đôi khi đã đến khá bất ngờ và làm tôi ấm lòng thật 

nhiều như vừa tìm lại được tình cảm thiêng liêng mà tôi đã mất từ hơn hai mươi năm 

qua. 

Tôi lên tận miền cao Dalat để học thay vì tiếp tục tại Saigon, tất cả do một sự ngẫu 

nhiên đến với tôi vào mùa hè 1963.  Nhưng mỗi khi hồi tưởng lại, tôi đều thầm cám ơn 

điều ngẫu nhiên đã dẫn dắt tôi đến một môi trường giáo dục tốt, trong đó, vượt lên 

trên tất cả là lòng nhân ái của Vị Viện Trưởng lúc nào cũng trãi rộng trên khối sinh 

viên đông đúc như lời Cha phát biểu với quan khách trong buổi lễ Mừng Nhà Cha: 

“Tôi điều khiển Viện của tôi bằng trái tim tôi, thương yêu tận tình, tranh đấu tận tình 

cho sinh viên cả về phần tinh thần, cả về phần vật chất, làm cho sinh viên có thể học 

hành thoải mái.  Không có một em nào xã hội gởi đến cho tôi mà phải bỏ học vì thiếu 

tiền.  Rồi về phương diện sống, ăn uống trên Dalat cần phải có ăn uống nhiều hơn chỗ 

khác, tôi cũng kiếm cách để làm cho đời sống của sinh viên thoải mái và mới có thể sống 

được.  Nhờ đó cho nên giữa tôi và sinh viên tôi có một tình nghĩa Cha con đặc biệt. 

Tình nghĩa ấy kéo dài cho đến hôm nay.  Và tôi tin rằng sứ mạng của một người làm 

công tác giáo dục không phải chỉ là thời gian ở trường, không phải chỉ là thời gian năm, 

ba năm khi em học sinh ấy còn đến với mình, nhưng mà là một công tác cả về đời.  Đây 

là truyền thống của Cha Ông chúng ta”. 

Từ trước, đã có rất nhiều bài về Cha Simon 

Nguyễn Văn Lập của quý vị giáo sư, của 

những vị hiểu biết Cha và của các cựu sinh 

viên Viện Đại Học Dalat.  Bài viết rất hay và 

đầy đủ, nên ở đây sẽ chỉ là một số kỷ niệm với 

người Cha tôn kính của một cựu sinh viên 

may mắn gần gũi Cha vào quảng đời mà tình 

cảm của Cha như một người cha già thế tục 

mong vui với đàn con. 



Có một lần, khi chúng tôi nhắc lại việc ngày trước Cha cho sinh viên mượn tiền rất dễ 

dàng và không hề xem thẻ sinh viên.  Cha đã kể cho chúng tôi nghe một mẫu chuyện 

vui dù khá lâu rồi mà Cha vẫn nhớ.  Vào khoảng thời gian chiến trường Quảng Trị 

còn khốc liệt, một hôm xe của Cha đang đi trên quốc lộ vắng, bỗng nhiên người tài xế 

trông thấy có một xe Jeep quân đội đang cố đuổi theo.  Cha liền bảo dừng xe lại để 

xem người ta cần gì.  “Một anh sĩ quan” hớn hở chạy đến chào Cha, nói là rất vui 

mừng được gặp lại Cha và không quên nhắc lại anh vẫn còn nợ Cha 500 đồng từ thưở 

còn đi học.  Cha chỉ cười và thăm hỏi lại anh.  Cha thấy vui ở câu chuyện nầy có lẽ vì 

thật lạ đời khi người thiếu tiền lại cố gắng gặp lại người đã cho mình mượn để vừa 

mừng rỡ vừa tự thú nhận. 

Khi trở về thăm Cha, nhiều anh bạn khác cũng đã làm tương tự như vậy và Cha cũng 

chỉ cười vui thay cho lời thứ tha.  Nhưng tất cả đều xin phép được góp một phần nhỏ 

vào công việc từ thiện của Cha. 

Bản thân tôi vẫn nhớ mãi một lần mượn tiền Cha vào năm 1964.  Khi ấy tôi tham gia 

vào Hội Thanh Niên Thiện Chí làm các bậc đá để đi từ đường Hai Bà Trưng lên triền 

đồi đến bệnh viện Dalat.  Công tác kéo dài hai ngày và chúng tôi ăn ở tạm nơi nhà để 

xe của bêệnh viện.  Chẳng may khi về nhà, tôi dã phát bệnh phải vào điều trị tại bệnh 

viện nầy.  Anh Trần Văn Minh, Chủ tịch của Hội, thay tôi vào xin mượn tiền Cha.  Hai 

tuần lễ sau, tôi đến xin gửi tiền lại Cha.  Nhưng Cha ân cần thăm hỏi bệnh tình và bảo 

tôi hãy giữ lại để dùng, chờ đến khi khỏe mạnh lại đã.  Tôi thật bất ngờ trong cảm giác 

được sưởi ấm ở một gia đình thứ hai nơi xứ lạnh Dalat. 

Như một cái duyên, năm 1993 tôi từ Pháp trở về, anh Nguyễn Kim Hùng (CTKD 1) lại 

ra đi định cư tại Hoa Kỳ và các bạn cựu sinh viên nơi quê nhà giao công việc “vác ngà 

voi” của anh lại cho tôi (Xin được dùng từ ngữ vui của các cựu sinh viên hay nói).  Tôi 

có thêm nhiều dịp gần gũi Cha và các bạn thuộc đủ phân khoa, nên càng cảm nhận 

được nhiều hơn tình cảm của Cha dành cho các cựu sinh viên Viện Đại Học Dalat, 

những người con của Cha đang sinh sống ở mọi nơi.   Các vị ở giáo xứ Bình Triệu cũng 

rõ Cha rất thương, rất quý học trò cũ của mình, nên có phần đặc biệt đối với cựu sinh 

viên Dalat.  Nhất là khi ngôi nhà của Cha hình thành, sự đặc biệt đó lại càng tăng 

them, vì “Các anh chị cựu sinh viên Dalat đã làm một phép lạ với Cha”. 

Thoạt nghe lời nói nầy của các vị trong giáo xứ của Cha, nếu không phải là người 

trong cuộc, hẳn nhiên sẽ lấy làm khó hiểu. 

Có một khoảng thời gian trước khi ngôi nhà của Cha được xây dựng, tình trạng sức 

khỏe của Cha khá sút kém, hai chân bị đau nhức nhiều nên khi đi lại phải có hai người 

dìu hai bên và Cha phải đi an dưỡng ở suối nước nóng Bình Châu (Bà Rịa).  Chúng tôi 

gồm có các cựu sinh viên Cao Đình Phúc, Nguyễn Văn Sơn, Phạm Chí Thành, Vũ 

Trọng Thức, Văn Công Tỷ và tôi đi thăm Cha, nhân tiện thưa với Cha là chúng tôi chờ 

đợi Cha trở về sẽ xin phép Cha làm lễ khởi công xây nhà.  Chúng tôi ở lại bên Cha khá 

lâu vì thấy Cha rất vui.  Khi tôi đại diện xin phép ra về, Cha bảo chúng tôi ở lại dùng 

bữa trưa.  Nhưng vì có dự tính trước là tránh làm phiền những người đã nhọc công 

chăm sóc Cha, nên chúng tôi viện cớ xin về sớm.  Thế là Cha xoay người nhìn về nơi 



khác, không nói gì với chúng tôi nữa.  Chúng tôi tất cả sáu người đều bất ngờ và xúc 

động trước biểu lộ tình cảm của Cha đối với học trò cũ của mình chẳng khác một 

người cha già đối với đàn con yêu thương.  Chúng tôi vội vã xin vâng lời và Cha vui vẻ 

trở lại. 

Sau đó, chúng tôi mới biết là Cha đã cho chuẩn bị sẵn và từ hai ngày trước, lúc tôi liên 

lạc xin phép đến thăm Cha, Cha đã luôn mong.  Bữa cơm hôm ấy, theo lời những 

người giúp Cha, Cha đã nói chuyện thật vui và dùng được nhiều hơn mọi khi. 

Một tuần lễ sau, Cha cho người báo với chúng tôi là Cha sẽ về.  Trong buổi lễ động 

thổ, chúng tôi rất mừng là sức khỏe của Cha đã khá hơn và Cha có thể dùng xẻng làm 

vỡ đất.  Dần dần những ngày kế tiếp, bệnh của Cha giảm theo chiều ngược với tiến 

trình xây dựng.  Mới đầu, Cha dùng gậy đi lại một mình ngắm nhìn công trình.  Khi 

ngôi nhà sắp hoàn thành, Cha không còn cần đến gậy nữa và như hình ảnh ở băng 

video, Cha có thể đi bình thường và phát biểu vẫn như ngày nào trong lễ Mừng Nhà 

Cha.  Các vị trong giáo xứ Bình Triệu nói Cha rất vui và hãnh diện thật nhiều vì học 

trò của mình.  Những điều đó tạo thành sức mạnh tinh thần giúp Cha vượt qua đau 

yếu như một phép lạ đến từ hợp sức của các cựu sinh viên Dalat ở khắp mọi nơi. 

Trong một bản tin Công giáo, có hẳn một bài viết và hình ảnh buổi lễ nầy với tựa đề: 

“Tinh thần tôn sư trọng đạo”, nội dung ca ngợi tinh thần đó của cựu sinhviên Dalat. 

Đức Tổng Giám Mục Giáo phận Saigon và Đức Tổng Giám Mục Giáo phận Huế đã 

tán dương: “Chúng tôi chưa từng thấy sinh viên nơi nào trên thế giới làm được cho 

Thầy mình như các sinh viên Dalat”. 

Các vị cai quản các giáo xứ khác cũng hết sức ngưỡng mộ Cha trước công trình chung 

của học trò cũ. 

Cũng từ khi ấy, thường xuyên hằng năm chúng tôi tổ chức ít nhất một lần họp mặt tại 

nhà Cha.  Tất cả đến dự như những người con trở về đại gia đình, quây quần bên Cha 

trong tình cảm đúng như Cha nói ở buổi lễ Mừng: “Câu chuyện giữa Cha con chúng 

tôi là một câu chuyện dài”.  Mỗi lần họp mặt như vậy, thường có khoảng trên một trăm 

người tham dự gồm đủ mọi ngành, mọi khóa cho đến khóa cuối cùng như khóa 11 

Chánh Trị Kinh Doanh.  Thành thực mà nói, tuy là những người tổ chức, chúng tôi 

cũng hết sức vừa vui mừng vừa ngạc nhiên ở lần đầu tiên.  Có rất nhiều bạn thuộc đủ 

các phân khoa, bước chân vào Viện lúc Cha rời khỏi nơi đó từ lâu, vậy mà vẫn nôn 

nao, vui mừng đến dự như những người con trở về mái nhà xưa.  Điều nầy vẫn còn 

được các bạn duy trì trong những buổi họp mặt sau đó. 

Vào dịp lễ Thánh Bổn Mạng của Cha, Cha luôn ưu ái dành phần riêng cho cựu sinh 

viên.  Cha rất vui khi thấy đàn con của mình sau bao nhiêu năm vẫn còn tụ lại với 

nhau được dù ở nơi nào.  Cha cũng rất buồn mỗi khi nghe thấy có điều gì bất hòa giữa 

các học trò cũ. 



Ngày tôi đến tạm biệt Cha, ánh mắt đượm buồn và câu nói trước một số bạn khác mà 

tôi mạn phép làm tựa đề cho bài viết nầy đã làm lòng tôi chùn xuống,  Trong phút giây 

ấy, tôi như đang sống trong gia đình mình ở hơn hai mươi năm về trước và đang nghe 

chính người cha già của mình nói.  Thật buồn!  Tôi đã thưa với Cha là sẽ về thăm 

Cha.  Nhưng rồi những vướng bận trong cuộc sống mới đã tạo thành rào cản làm 

chậm lại ngày về.  Và tôi đã trễ… 

Thật ra, đối với cựu sinh viên nào cũng vậy, khi đến, Cha rất vui; lúc từ biệt, Cha đều 

buồn.  Chỉ có điều mỗi người một cảnh ngộ, nên tâm trạng có thể ít nhiều khác 

nhau.  Nhưng Cha bao giờ cũng là: 

Cha chung của tất cả cựu sinh viên Đại Học Dalat 

Vì như Cha nói: “May mắn cho tôi và cũng bởi vì Chúa đã thương, Đức Mẹ đã thương 

và tôi đã gây được tình cảm giữa tôi và sinh viên của tôi cho tới ngày hôm nay.  Ngày 

hôm nay, có người nói với tôi rằng, cái ngôi nhà nhỏ bé nầy, Cha phải biến nó thành 

thiền viện.  Thiền viện là nơi cầu nguyện.  Tôi không biến nó ra thiền viện, nhưng tôi sẽ 

nhớ đến sinh viên của tôi trọn đời.  Bởi vì tình nghĩa Cha con nầy không bao giờ phai 

nhạt”. 

V.T.X. 

 

(Nguồn: Đặc San Tưởng Niệm Đức Ông NGUYỄN VĂN LẬP) 

(Để xem hình ảnh và nghe lời nói của Cha Viện Trưởng,  

  xin bấm vào Mục DVD & CD bên Left Menu) 


