Tưởng Niệm Đức Ông Nguyễn Văn Lập _ Nguyễn Văn Sở & Nguyễn Cao Hách _ (Hồi ký)

Tưởng Niệm

Đức Ông Nguyễn Văn Lập

Chủ Nhật, 19.12.2010 vừa qua có một buổi Họp Mặt của các Anh Chị Thụ Nhân Nam CA tại
Nhà hàng "Mình ơi" mà chủ nhân là Nhạc sĩ/Ca sĩ Diệu Hương, cũng là một Thụ Nhân. Tổ chức
vào ngày cuối tuần này cũng là để tưởng niệm Đức Ông Nguyễn Văn Lập, cố Viện trưởng Viện
ĐHĐL. Tôi là một hậu sinh, chưa được vinh dự diện kiến Ngài lúc sinh thời. Năm tôi vào dạy thì
Viện Trưởng là Linh Mục Lê Văn Lý. Nhưng cách đây 7 năm, Hội Trưởng Hội Thụ Nhân Nam
CA, TS Trần Văn Lương, có mời tôi dự buổi giới thiệu tập sách "Tưởng Niệm Đức Ông Nguyễn
Văn Lập" do quý Anh Chị Thụ Nhân Paris thực hiện. Sau đây là bài phát biểu của tôi vào dịp
đó, xin gởi lại để chia sẻ cùng Quý Anh Chị ở xa, cũng gọi là thắp một nén hương hướng về
Đức Ông nhân ngày giỗ năm nay.

NVS.

Kính thưa quý vị Giáo Sư,

Kính thưa quý vị quan khách,
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Cùng các anh chị Thụ Nhân quý mến,

Trước hết tôi xin có lời cám ơn anh Trần Văn Lương cùng tất cả các anh chị Thụ Nhân trong
Ban tổ chức buổi giới thiệu tập sách Tưởng Niệm Đức Ông Nguyễn Văn Lập ngày hôm nay đã
có nhã ý mời tôi đến tham dự và phát biểu một đôi lời nói về nội dung tập sách mà tôi nghĩ chắc
là một số quý vị đã có trong tay. Và qua các anh chị cho tôi gởi lời cám ơn đến các anh chị
Thụ Nhân Paris đã có công sưu tập những bài viết thật súc tích và cảm động do rất nhiều cựu
giáo sư và sinh viên Viện Đại Học Đà Lạt trước đây đã đóng góp để thực hiện tập Tưởng Niệm
này nhân ngày giỗ đầu của Đức Ông Nguyễn Văn Lập.

Kính thưa quý vị,

Gần đây anh Trần Văn Lương có e-mail cho tôi nói rằng sẽ có một buổi ra mắt cuốn Tưởng
Niệm Đức ông Nguyễn Văn Lập nhưng anh lại nói là chưa định ngày. Cuối tuần qua anh Phạm
Mạnh Tiến ghé lại nhà đưa cho tôi một cuốn, song vì bận công việc dạy học ở trường đồng thời
cũng nghĩ là chưa đến ngày ra mắt sách nên tôi cũng chưa vội đọc. Sáng hôm qua (Thứ bảy,
22.03.2003) chợt nhớ đến vụ ra mắt sách, tôi gọi điện thoại cho anh Lương với ý định là sẽ giới
thiệu anh một người bạn cùng học Trường Pellerin, Huế với tôi trước đây là anh Nguyễn Lý
Tưởng, cựu Dân Biểu Huế, vốn là một nhà nghiên cứu sử học, chắc chắn sẽ có nhiều điều nhận
xét đáng cho chúng ta lắng nghe về Đức Ông Nguyễn Văn Lập, người đã từng làm cả hai công
tác mục vụ và giáo dục trong nhiều năm tại Huế, không ngờ được anh cho biết là buổi ra mắt
sách sẽ được tổ chức vào chiều hôm nay. Nhờ vậy giờ này tôi mới có cái duyên đứng ở đây để
phát biểu một đôi điều suy nghĩ thô thiển về vị lãnh đạo tinh thần và giáo dục khả kính vừa mới
qua đời này.

Về nước vào tháng 7 năm 1973 với một bức thư giới thiệu của một giáo sư cơ hữu của Viện, tôi
được Giáo Sư Khoa Trưởng Văn Khoa Nguyễn Khắc Dương mời phụ trách lớp Ngữ Âm Học và
Âm Vị Học (English Phonetics and Phonology) bắt đầu từ niên khoá 1973-1974, đồng thời dạy
một số lớp Anh Văn của Trường Chính Trị Kinh Doanh, lúc ấy do Giáo Sư Phó Bá Long làm
Khoa Trưởng. Vào thời điểm đó, Cha Nguyễn Văn Lập đã thôi làm Viện Trưởng, do đó tôi đã
không được cái vinh dự diện kiến Cha, và cho đến khi Cha mất ngày 19.12.2001 tại Việt Nam tôi
cũng chưa được găp Cha lấy một lần. Cũng như đối với một số giáo sư thỉnh giảng khác, đối với
tôi Cha là một bậc tiền bối “văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình.” Vâng, phaiû nói rõ ràng như vậy cho
nó chính danh. Nhưng qua sự tiếp xúc trở lại với các giáo sư đàn anh của tôi hiện đang có mặt
quanh đây, cũng như qua gần 14 năm sinh hoạt gần gũi với các anh chị Thụ Nhân Nam CA tôi
đã được nghe, được đọc không biết bao nhiêu là giai thoại kỳ thú về Cha Lập cũng như những
xưng tụng, ca ngợi về công đức của Cha, về lý tưởng giáo dục Thụ Nhân mà Cha đã để lại cho
đời.
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Bây giờ đọc cuốn Tưởng Niệm, tôi lại được ôn lại những ca ngợi, xưng tụng về công đức của
Cha. Giáo Sư Nguyễn Cao Hách gọi Cha là vị lãnh đạo tinh thần cao cả. Đối với Giáo Sư Vũ
Quốc Thúc, Cha là một nhân vật siêu việt, gia trưởng của đại gia đình Thụ Nhân. Giáo Sư
Nguyễn Khắc Dương tôn vinh Cha là Thừa Thiên Thụ Nhân. Giáo Sư Lê Hữu Mục khẳng định
Cha là một người Cha nhân lành, có những việc làm và những tính tốt có thể nói là siêu phàm.
Giáo Sư Trần Long cho rằng Cha là hiện thân của lòng nhân. Còn Giáo Sư Ngô Đình Long thì
nghĩ về Cha như như một thiên thần giang đôi cánh che chở cho cái thế giới nhỏ bé, thanh bình
của Giáo Sư trong thời gian ở Đà Lạt. Và còn bao nhiêu mỹ từ xưng tụng, vinh danh Cha của
các Giáo Sư khác nữa. Ở cương vị của quý vị giáo sư, được gần gũi, tiếp xúc thường xuyên với
Cha, những nhận xét của quý vị hẳn là chính xác, tôi không lấy gì làm ngạc nhiên. Điều tôi
muốn nói đến ở đây là cung cách xưng tụng Cha của các cựu sinh viên Viện Đại Học Đà Lạt đối
với Cha.

Kính thưa quý vị,

Xã hội Việt Nam là một xã hội tình, con người Việt Nam rất giàu tình cảm, và ngôn ngữ Việt
Nam cũng rất phong phú trong cung cách xưng hô,

không phải chỉ có ba ngôi: tôi/chúng tôi; anh, các anh/chị, các chị; nó/chúng nó như trong
ngôn ngữ tây phương như tiếng Anh, tiếng Pháp. Vì thế mà chỉ nghe qua cách xưng hô và
giọng nói là chúng ta có thể biết ngay được cái quan hệ giữa người nghe và người nói nó đậm
đà, thắm thiết đến mức độ nào.

Tôi xuất thân từ Trường Dòng của các Freres Jean Baptiste de la Salle, và ở Trường Pellerin,
Huế ngày xưa chúng tôi cũng có Cha Sở là Linh Mục Nguyễn Văn Thích. Cho nên trong cách
xưng hô, nếu gọi Cha Lập là Cha Viện Trưởng, Linh Mục Viện Trưởng, hay gọi Cha là Người
(viết hoa), Ngài, Thầy tu, Tu sĩ, Ông Cố, hay sau này là Đức Ông, tôi cũng đều thấy đầy đủ tất
cả sự cung kính, tôn trọng đối với một vị lãnh đạo tinh thần đã trọn đời hiến thân cho Chúa như
Cha. Nhưng đối với những anh chị Thụ Nhân cựu sinh viên của Cha thì như vậy hình như cũng
còn chưa đủ.

Do cái tương quan rất chi là độc đáo, đặc biệt có một không hai giữa Cha và các cựu sinh viên
của Cha, các anh chị còn gọi Cha bằng nhiều danh xưng khác nữa mà người ngoài Viện khó
hình dung ra tại sao lại thắm thiết đến như thế. Có thể nói không ngoa là một số lớn các bài viết
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của các anh chị Thụ Nhân trong cuốn Tưởng Niệm này đều đầy nước mắt, không phải là những
giọt nước mắt của khổ đau, tục luỵ, mà là những giọt nước mắt chứa chan ân tình, phản ảnh
lòng biết ơn chân thành của những người con trung hiếu như anh Nguyễn Đình Cận đã nhỏ nhẹ:
“Cha ơi, con không còn viết được nữa, vì con đã không cầm được nước mắt nhớ thương Cha.”
Người đọc làm sao không bùi ngùi, xúc động trước những biểu lộ tình cảm phát xuất tự đáy lòng
người viết như vậy!

Các anh chị gọi Cha là lương sư (Lê Đình Thông), là từ phụ (Trần Văn Lương), là bậc Thầy, là
người cha nhân ái, nhân hậu, tài ba, đáng kính, là người công chính, cởi mở, rông rãi, nhân cách
tuyệt vời khiến người khác phải kính trọng, tuy nhiên vẫn gần gũi với mọi người (Nguyễn Thế
Hoàng), là sứ giả của bác ái, của lòng khoan dung, là một ông thầy vô cùng sống động trong
những bài học về tin yêu, về cách sống (Phạm Thị Phong Nhã), một người cha khó có đủ chữ
để diễn tả, đủ lời để tỏ lòng biết ơn (Bùi Anh Thơ), là một ân nhân, biểu tượng của bao dung, vị
tha, của tình người, không biên giới, không phân biệt, người đã biến Viện Đại Học Đà Lạt thành
một thiên đường giáo dục êm đềm (Tống Nữ Mộng Hoa), nơi đây ai thiếu Cha cho, ai cần Cha
đến (Nguyễn Quang Tuyến), là người đã truyền đạt được cái đạo lý làm người và cách cư xử với
nhau trong cuộc sống (Nguyễn Tường Cẩm), là người cha và nhà giáo dục kiệt xuất (Lê Đình
Thông), là người cha già Việt Nam giàu nhất thế giới vì thành quả trực tiếp của nỗ lực giáo dục
và lý tưởng trồng người (Lưu Văn Dân), là nhà giáo dục có nhân cách và phong độ của của
những bậc thầy của muôn đời, có phong cách cư xử của thánh nhân (Phạm Chí Thành).

Công cha nghĩa mẹ ơn thầy …

Cư xử đúng với tinh thần “tôn sư trọng đạo” trong văn hoá Việt Nam, trong những năm cuối đời
của Cha, các anh chị Thụ Nhân từ khắp nơi trên thế giới đã chung nhau xây cất cho Cha một
ngôi nhà tình nghĩa để Cha an dưỡng tuổi già, và đến khi Cha mất tháng 12 năm 2001, các anh
chị đã tổ chức đám tang cho Cha với đầy đủ lễ nghi cổ truyền của Việt Nam như những người
con hiếu thảo, một đám tang mà theo lời anh Phạm Văn Bân từ Hoa Kỳ về thăm Viêt Nam đã
ghi nhận là đã làm cho giáo dân Bình Triệu phải ngạc nhiên “chưa có ông thầy nào mất mà học
trò tới đông như vậy.”

Kính thưa quý vị,

Đấy là chân dung sống động của Cha Viện Trưởng Nguyễn Văn Lập. Cha không có học vị cao
như Cha Lê Văn Lý, người kế nhiệm Cha. Cha cũng không phụ trách một bộ môn nào trong các
phân khoa thuộc Viện Đại Học Đà Lạt trong suốt mười năm làm Viện Trưởng. Nhưng Cha lãnh
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đạo và quản trị Viện Đại Học Đà Lạt với một bản lĩnh đầy tự tin. Cha đã biết dồn mọi nỗ lực
nuôi dưỡng một lý tưởng giáo dục thực tế và phù hợp với nhu cầu của đất nước Việt Nam trong
những năm chuyển tiếp của thập niên 1960, đó là lý tưởng “trồng người.” Nhưng độc đáo hơn cả
là trong một thập niên nhiều biến động của Miền Nam, và hoàn cảnh bặc biệt của Viện Đại Học
Đà Lạt trong những năm đầu mới phát triển, sĩ số sinh viên còn ít, mọi cơ chế còn đang từng
bước hình thành, và với những đức tính bẩm sinh hiền hậu, vị tha, với một lòng tin không gì lay
chuyển nổi nơi từng mỗi con người cụ thể sống quanh Cha, Cha đã có thể thi thố tài năng chăm
lo quản trị Viện như chăm lo cho một đại gia đình có đông con trong một xã hội còn lắm nghèo
nàn, lạc hậu.

Như trên tôi đã nói, xã hội Việt Nam vốn là một xã hội luôn luôn nhẹ về lý mà nặng về tình. Và
Cha Nguyễn Văn Lập đã biết điều hành công việc của Viện, đối xử với giáo sư cũng như sinh
viên của Viện bằng tình, với tất cả lòng tin yêu, thương mến của mình. Chúng ta hãy nghe Cha
bày tỏ quan điểm giáo dục của Cha:

“…Tôi điều khiển Viện bằng trái tim tôi: thương yêu tận tình, tranh đấu tận tình cho sinh viên, cả
về tinh thần lẫn vật chất, làm cho các sinh viên có thể học hành được thoải mái.

“Không một em nào xã hội gởi đến cho tôi phải bỏ học vì thiếu tiền. Rồi về phương diện sống,
việc ăn uống trên Đà Lạt cần phải đầy đủ hơn những chỗ khác. Tôi cũng kiếm cách lo cho được,
làm cho đời sống sinh viên có thoải mái mới có thể học tập được. Và nhờ đó giữa sinh viên và
tôi có một tình nghĩa cha con đặc biệt. Tình nghĩa đó kéo dài cho đến ngày hôm nay.”

Kính thưa quý vị,

Tôi trích nguyên đoạn trong Di Ngôn của Cha và giữ nguyên hai chữ “hôm nay” mặc dù Cha đã
qua đời, vì cái công việc các anh chị Thụ Nhân Paris đã làm và sự có mặt của đông đảo của
chúng ta tại đây hôm nay cũng là trong tình nghĩa đó. Nó chính là cái mạch nguồn tình cảm đã
gắn bó tất cả các cựu giáo sư và anh chị sinh viên Thụ Nhân từ khắp nơi trên thế giới với nhau
như một đại gia đình.

Để kết thúc tôi xin mượn tên một chiêu thức trong một bài võ thuật mà theo tương truyền do năm
vị võ sư sau khi thành tài xuống núi, đi chu du khắp thiên hạ để thử thách và học hỏi, sau về
ngôi lại với nhau làm một bài quyền liên khúc có năm đoạn, mỗi võ sư một đoạn. Đây là bài
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Quyền Trung Trích Yếu của Thiếu Lâm Đường Lang, còn có tên là Trích Yếu Quyền, 152 chiêu.
Chiêu cuối cùng trước khi thu thức được gọi là Hồi Cố Sư Môn. “Hồi” là quay trở lại, là trở về nơi
chốn cũ. Hồi Cố Sư Môn được đưa vào sau cùng như một sự nhắc nhở luôn luôn phải nghĩ
tưởng đến đồng môn, đến tông phái, đến cái nơi mình đã từng bao năm thụ huấn với sư phụ
mình, để rồi mai đây dù chân trời, góc bể nào đi nữa hãy nhớ mang cái sở đắc của mình ra giúp
đời, giúp người, làm rạng rỡ tông phái của mình.

Kính thưa quý vị,

Tưởng Niệm theo tôi cũng là một hình thức “Hồi Cố.”

Xin trân trọng giới thiệu và cám ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.

Nguyễn Văn Sở

Linh Mục Nguyễn Văn Lập:
Một Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Cao Cả

Lúc còn sinh thời, Linh Mục Nguyễn Văn Lập tính tình hào hiệp, độ lượng cao cả, với một trí óc
cực kỳ thông minh. Trong mấy chục năm liền, tôi hân hạnh được hợp tác với Viện Đại Học
Dalat, mà Linh Mục Nguyễn Văn Lập là Viện Trưởng. Những người nào đã giảng dạy tại Viện tất
không thể quên được hình ảnh của một vị Viện Trưởng, tuy tuổi cao, đầu bạc, nhưng cực kỳ
nhũn nhặn và khéo léo. Chưa từng để mất lòng ai.
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Nhiệm vụ Viện Trưởng tất nhiên là kiểm soát công việc của các cộng tác viên, để toàn thể Ban
Giảng Huấn đều theo một chiều hướng và đạt tới mục tiêu là nâng cao trí tuệ và tâm trạng các
học viên. Vậy mà chưa từng có ai phàn nàn là Viện Trưởng dò xét và kiểm soát công việc của
mình. Sau những cuộc đàm thoại vui vẻ, các cộng sự viên nhận rõ con đường mình phải đi, qua
những nhận xét của Linh Mục Viện Trưởng. Nhưng đó là những nhận xét có tính cách gợi ý và
đề nghị. Vì Viện Trưởng hết sức tránh không bao giờ trực tiếp ra lệnh kiểm soát bất kỳ ai. Đó là
điểm chính yếu trong giới Đại Học.

Linh Mục Nguyễn Văn Lập còn một đặc tính thứ hai. Tuy tôi không biết rõ kiến văn của Ngài tới
trình độ nào, nhưng trong nhiều cuộc đàm thoại thân mật tôi tóm tắt các khía cạnh đặc biệt của
các môn mà tôi giảng dạy. Tôi trinh bầy các vấn đề Kinh tế. Nhưng lẽ cố nhiên là vấn đề Kinh tế
liên lạc mật thiết với đời sống của Cộng đồng, với tư tưởng và tác phong của mọi người, với các
biến chuyển chính trị quốc nội và cả trên trường quốc tế. Bất kỳ đề tài nào tôi đưa ra trong các
cuộc mạn đàm thường xuyên, Linh Mục Nguyễn Văn Lập đều đối đáp rất sáng suốt và vui vẻ,
và không bao giờ tỏ ý kiểm soát, cũng như không có một câu hỏi nào tôi nêu ra mà ngài lại quá
sức hiểu biết của Ngài.

Tôi rất cảm động khi Linh Mục Viện Trưởng tỏ ý tin cậy nơi tôi, yêu cầu tôi mở lớp Cao Học
Chính Trị Kinh Doanh của Viện Đại Học Dalat, nhưng đăt tại Saigon. Tôi rất tiếc là các biến
chuyển năm 1975 đã không cho phép tôi tiếp tục sứ mạng trọng đại mà Linh Mục đã tin cậy và
giao cho tôi.

Được tin vị Linh Mục đáng kính đã từ giã cõi đời để về Đất Chúa, tôi giật mình bồi hồi cảm
động.

Gs Nguyễn Cao Hách

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