
Vị Cha Già 

Khoảng tháng 8 năm 1961, sau khi đỗ Tú tài toàn phần ở Nha-trang và dự thi vào một số trường 

chuyên nghiệp ở Sài-gòn mà không đậu, tôi lên Đà-lạt chơi đồng thời để thăm viếng trường Đại học 

mới mở được hơn hai năm và tôi cũng có ý định lên học tại đây. Thành phố thơ mộng này thật ra 

không xa lạ với tôi vì sau khi di cư từ Hà-nội vào tôi đã ở đó từ tháng 8 năm 1954 và đã học cả một 

năm đệ thất tại trường Trung học Phương Mai (tiền thân của Trung học Bùi Thị Xuân sau này) trước 

khi theo gia đình xuống Nha Trang. 

Ở thời điểm này, so với năm 1954-55, thành phố Đà-lạt đã có nhiều thay đổi. Một số công trình kiến 

trúc đã được xây dựng như khu Chợ Mới ở trung tâm thành phố, Thao trường ở đường Nguyễn Trường 

Tộ, Lữ quán Thanh niên ở đường Cộng hòa v...v... Riêng Đại học Đà-lạt nằm trên đường Phù Đổng 

Thiên Vương, vốn là một cơ sở của quân đội Pháp để lại. 

Bước qua cái cổng mà ở cột bên trái có tấm bảng đồng đề Viện Đại Học Đà Lạt, tôi theo con đường 

dẫn tới văn phòng. Lúc đó khoảng 3 giờ chiều, tôi là người khách độc nhất. Tôi hỏi người thư ký một 

số điều căn bản, lấy một ít giấy tờ rồi bước ra sân, thì một vi linh mục ở lứa tuổi trên 50 lững thững 

bước tới. Tôi lễ phép cúi chào “Thưa cha”, vị linh mục nở một nụ cười thật hiền “A, con” và lập tức 

người hỏi “Con tới ghi danh hả?”- Thưa cha, con ở Nha-trang lên đây thăm viện trước khi quyết 

định ghi danh”- “Thế hôm nay con đã có chỗ trú ngụ chưa?”- “Thưa cha đã”-“Tưởng nếu chưa có 

thì con có thể ở đỡ trong này, bây giờ nghỉ hè nên đại học xá có rất nhiều chỗ trống”-“Thưa cha, 

cha phụ trách về đại học xá ạ?”, tôi ngớ ngẩn hỏi- “Ơ...ơ...cha coi đủ mọi việc linh tinh ở trong này. 

Thế con có muốn đi một vòng thăm viện không?”- “Dạ thưa cha có ạ”-“ Vậy thì đi luôn với cha, cha 

cũng cần đi dạo”. Tôi thầm nghĩ vị linh mục này thật niềm nở, dễ thương. Thế là từ văn phòng, tôi 

theo cha bước xuống một con đường dốc thoai thoải dẫn vào phía trong. Trên đường đi cha hỏi về gia 

đình tôi, ý nguyện muốn học gì, sau này muốn làm gì, nếu ghi danh thì có muốn ở trong đại học xá 

không v...v... 

Hồi đó trong khuôn viên của viện chưa có giảng đường Spellman, chưa có nhà nguyện Năng Tĩnh, 

chưa có khu Đại học xá nữ sinh viên và nhiều cơ sở khác như về sau này; cây cỏ, các bồn hoa cũng 

chưa được chăm sóc kỹ, nhưng tôi vẫn thấy viện rất đẹp, rất êm đềm so với những trường Đại học ở 

Sài gòn mà tôi đã ghé qua. Hai cha con vừa đi vừa nói chuyện, cho đến khi tới một dẫy nhà trong khu 

Đại học xá, cha gõ cửa một văn phòng nhỏ, một vị linh mục khác ra mở cửa, chào cha và cha nói 

ngay “Đây là một sinh viên mới lên, tính ghi danh học, xin cha giải thích cho cậu ấy về Đại học xá”. 

Rồi cha giới thiệu với tôi “Đây là cha Hòa Nhã, Giám đốc Đại học xá, thôi bây giờ con ở đây với 

cha Nhã nhé” và cha cáo từ. Tôi lí nhí nói lời cám ơn cha, trong lòng hơi giật mình thắc mắc về vị 

linh mục dễ mến mà cho đến lúc đó tôi vẫn chưa biết tên. Cha Hòa Nhã cũng rất vui vẻ hỏi chuyện 

tôi và tôi hỏi liền “Thưa cha, vừa rồi có phải là cha Viện trưởng không ạ?”-“Phải đó anh ạ”. Tôi 

cũng không dám hỏi cha Nhã về tên của cha Viện trưởng. Rồi không để ý đến vẻ áy náy của tôi, cha 

Hòa Nhã liền dẫn tôi đi lên dẫy lầu B. Nhìn thấy căn phòng rộng rãi, với từng dẫy giường, tủ, bàn ghế 

còn mới, cửa sổ nhìn ra những đồi thông xanh tươi, chả bù với những căn nhà trọ chật chội, lụp xụp 

ở Sài gòn mà tôi tính thuê nếu học dưới đó, tôi mê liền. Sau khi dẫn tôi xuống khu C và ghé nhà ăn ở 

dưới thấp, cha Nhã đưa tôi trở lại văn phòng của cha uống cà phê và nói chuyện linh tinh. Trong câu 

chuyện tôi được biết tên cha Viện trưởng lần đầu. Tôi cáo từ cha Nhã, đi trở lại con đường ra cổng, 

nhìn cảnh vật cây cỏ trong Viện, lòng tràn ngập một niềm vui vì tôi đã quyết định sẽ lên học tại đây. 

Và thế là đầu tháng 10 năm đó, tôi chính thức là sinh viên Văn khoa của viện Đại học Đà Lạt. Tôi 

tính theo học Dự bị Văn khoa nhiệm ý Anh văn, nhưng lại chỉ có nhiệm ý Việt, Triết và Pháp. Biết 



trình độ Pháp văn và Triết của mình không thể theo nổi hai nhiệm ý đó, tôi bèn theo nhiệm ý Việt. Số 

sinh viên toàn viện hồi đó chưa nhiều lắm và sinh viên nội trú cũng vậy. Tôi được ở lầu B gần các 

bạn Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Văn Vũ (Sư phạm Triết), Đặng Trần Thức , Trương Hồng Sơn, Tăng 

Quan (ban Toán Đại cương của Đại học Khoa học) và Nguyễn Văn Chi (Sư phạm Pháp). Thỉnh 

thoảng vào trong phòng tắm giặt giũ, tôi thường nghêu ngao hát những bài nhạc tiền chiến, không 

ngờ lại được các bạn khen là hát hay. Thế là nhân tết Trung thu năm đó Đại học xá có tổ chức một 

đêm văn nghệ, tôi bị các bạn đẩy ra đại diện lầu B để đóng góp tiết mục. Tôi còn nhớ đêm đó tôi hát 

bài Thu Quyến Rũ (của Đoàn Chuẩn và Từ Linh), và sau đó là bài Ông Lái Đò (của Hiếu Nghĩa). 

Tăng Quan là người đệm tây ban cầm cho tôi. Lúc tan văn nghệ, tình cờ khi ra cửa phòng hội trường, 

tôi lại gặp cha Viện trưởng. Cha nắm lấy tay tôi nói “Con hát bài Ông Lái Đò hay lắm, cha rất thích 

bài đó”. Và thế là trong nhiều buổi văn nghệ khác, mỗi lần thấy có cha tham dự, tôi thường hát bài 

đó để tặng cha. Một vài lần, vào sáng chủ nhật, cha cho gọi một số sinh viên nội trú trong đại học xá 

lên phòng khách nhà cha nói chuyện, ăn bánh ngọt, tôi có được tham dự dù không phải là sinh viên 

công giáo. Giọng nói của cha trầm trầm và lúc nào cũng ôn tồn, đằm thắm. Hồi đó cha thường hay 

nói một cách rất hào hứng về dự án mở phân khoa Chính trị, Kinh doanh trong tướng lai mà cha tin 

tưởng rằng sẽ rất cần thiết trong việc cung cấp các chuyên viên và các nhà lãnh đạo cho một Việt 

Nam đang trên đà phát triển. 

Có một lần Viện tổ chức picnic ở khu Bồng Lai có cha cùng tham dự. Bữa ăn trưa, tất cả sinh viên 

ngồi thành vòng tròn ở một khu đất trống ven bờ suối, cha đã kể chuyện vui cho tất cả cùng nghe. 

Lúc nào cha cũng hòa đồng với tuổi trẻ, có lẽ đó là nguyên nhân khiến cha được tất cả mọi sinh viên 

kính yêu, thương quý. 

Hè năm 1962, sau khi đậu Dư bị Văn khoa, tôi về Sài gòn để lại thi vào các trường chuyên nghiệp. 

Không có sẵn tiền và tôi bèn bắt chước các bạn khác là gõ cửa văn phòng cha để vay. Tôi đã nghe rất 

nhiều người nói là cha vẫn thường cho sinh viên vay tiền khi cần. Tôi nhớ là cha đã rất vui vẻ cho tôi 

vay 500 đồng tiền hồi đó và không bắt tôi phải ký một biên nhận nào hết. Năm đó tôi may mắn đậu 

vào ban Việt-Hán trường Đại học Sư phạm Sài-gòn. Trước khì về Sài-gòn nhập học, tôi vào trong 

viện tìm gặp cha và báo tin mừng đồng thời xin khất nợ. Cha vui vẻ chúc mùng tôi và bảo “Bao giờ 

con trả cũng được”. 

Đến tháng 12 năm đó, gần lễ Giáng sinh, các sinh viên Sư phạm Sài-gòn được lĩnh học bổng lần đầu, 

việc đầu tiên là tôi trở lên Đà lạt, vào viên thăm cha và cốt để… trả nợ. Lúc đó cũng vào khoảng 3 

giờ chiều, từ bến xe Minh Trung tôi đi xe lam lên thẳng viện. Những nhân công của viện đang chuẩn 

bị trang trí mừng lễ Giáng sinh. Tình cờ tôi lại gặp cha ở cửa văn phòng lúc cha sắp sửa đi dạo và cha 

lại rủ tôi đi một vòng với cha. Hai cha con vừa nói chuyện vừa đi lên phía Thư viện và rồi chia tay 

nhau nơi đó. 

Khoảng cuối năm 1968, Viện có tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập. Rất nhiều cựu sinh viên đã trở 

về tham dự trong đó có tôi. Cơ sở của Viện bây giờ khang trang hơn trước và số sinh viên cũng đông 

hơn rất nhiều nhờ sự hấp dẫn của trường Chính trị-Kinh doanh. Trong bữa ăn trưa tại một giảng đường 

mới xây cất, trong phần văn nghệ, tôi lại lên hát bài Ông Lái Đò để tặng cha và lại được cha bắt tay 

và khen “Con hát vẫn còn hay lắm”. Đó là lần cuối cùng tôi được bắt tay cha, vì sau đó dòng đời đưa 

đẩy, tôi đã không còn gặp lại cha lần nào nữa. 

Nhưng trong Đại hội Thụ Nhân được tổ chức vào đầu tháng 7 năm 1995 tại nam California, trong bữa 

tiệc tối tại nhà hàng Grand Garden có màn điện thoại về hỏi thăm cha, trong nhiệm vụ điều hợp 

chương trình tôi đã được nói chuyện trực tiếp với cha, và cuối cùng tôi đã kêu gọi toàn thể các bạn 

trong hội trường cùng hô to “Kính chúc Cha Viện Trưởng trường thọ”. 



Và trong Đại hội Thụ Nhân năm 2000 cũng tại nam California, trong dạ tiệc tại nhà hàng Emerald 

Bay, có màn trình chiếu một đoạn phim video do một cựu sinh viên quay khi về Viêt Nam ghé thăm 

cha. Cha đã hỏi thăm, nói lời cảm ơn và chúc lành cho tất cả các cựu giáo sư, nhân viên và sinh viên 

của Viện ở tất cả mọi nơi trên thế giới. Nhìn khuôn mặt gầy xanh và nghe giọng nói yếu ớt của Cha 

mọi người đều ngậm ngùi xúc động. 

Kỷ niệm của Cha đối với tôi không nhiều lắm, nhưng luôn luôn rõ nét cho đến tận bây giờ đù đã  40 

năm (*). Hôm được tin Cha từ trần tôi bàng hoàng dù trước đó đã được thông báo là tình trạng sức 

khỏe của Cha càng ngày càng bi quan. Trong thánh lễ cầu nguyện, do các cựu sinh viên tổ chức tại 

nhà thờ ở tỉnh Orange (nam California), nhìn chân dung cha bên ánh nến lung linh tôi bỗng thấy mắt 

mình mờ đi trong chốc lát. Khi ngước lên cao thấy tượng Chúa nhân từ, tôi thầm nghĩ một người nhân 

hậu như cha chắc chắn khi lìa đời sẽ mãi mãi bình an trong một cảnh giới chan hòa hồng ân Thiên 

Chúa. 

 

Nguyễn Đình Cường (VK-1961-62) 

**************************** 

(*) Bài này viết sau khi Cha từ trần vào tháng 12 năm 2001 tại Bình Triệu, Việt Nam, hưởng thọ 91 

tuổi.  

 

 

  


