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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. 

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. 
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