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IRVINE, California (NV) – Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm vừa qua đời lúc 1 giờ 50 phút chiều 

Thứ Tư, 17 Tháng Tám, tại bệnh viện Kaiser, Irvine, bà Nguyễn Thị Phương, hiền thê của ông 

xác nhận với nhật báo Người Việt. 

Bà Phương cho biết, Giáo Sư Liêm được đưa vào bệnh viện tối Chủ Nhật, sau khi thấy mệt trong 

người, và không đi tiểu được. 

Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm là cựu hiệu trưởng trường trung học Petrus Ký, và là sáng lập viên 

Lê Văn Duyệt Foundation. 

Ông vừa cho ra mắt sách “Sự Thật Đời Tôi” tại Little Saigon hôm 6 Tháng Tám. 

Trong buổi ra mắt này, cựu Thẩm Phán Phạm Đình Hưng, một người cùng thế hệ với giáo sư, cho 

biết, ông Liêm là người miền Nam gốc Mỹ Tho trong một gia đình khá giả có điền sản nên được 

ăn học đến nơi đến chốn. Ông tốt nghiệp thủ khoa trường Cao Đẳng Sư Phạm Sài Gòn, cử nhân 

giáo khoa văn chương, và tiến sĩ đại học Iowa State University, Hoa Kỳ. Giáo Sư Liêm cũng là 

một nhân viên hành chánh cao cấp của VNCH, từng là hiệu trưởng nhiều trường trung học, 

chuyên viên hạng I Phủ Tổng Thống (ngang bộ trưởng), và thứ trưởng Văn Hóa Giáo Dục và 

Thanh Niên. 

Cựu Đốc Sự Châu Văn Để, trưởng ban tổ chức buổi ra mắt sách “Sự Thật Đời Tôi” của tác giả 

Nguyễn Thanh Liêm, cho biết: “Tuổi trẻ Việt Nam trong nước cũng như tại hải ngoại biết đến 

Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm là một nhà văn hóa, dĩ nhiên, nhưng khi họ đọc qua những tác 

phẩm của ông, họ thấy ông không những là một nhà văn ‘đa hiệu’ mà còn là một nhà thơ chan 

chứa tình dân tộc.” 

Ông Để cũng nhắc đến những hoạt động rất hăng hái của giáo sư trong các phạm vi văn hóa, văn 

học và cùng chung vai sát cánh với những tổ chức tranh đấu trong cộng đồng để mong cho đất 

nước và dân tộc Việt Nam được sống no lành, an vui hạnh phúc. 

Giáo Sư Liêm không chỉ tham gia vào các hội giáo chức, cổ nhạc, đền Hùng… mà còn đích thân 

thực hiện nhiều công tác khó có ai bì kịp như việc lập ra tổ chức Lê Văn Duyệt Foundation, Ngày 

Văn Hóa Việt Nam, Ngày Tôn Sư Trọng Đạo, thành lập và xuất bản tạp chí Đồng Nai-Cửu Long 

rất giá trị. Trên phương diện truyền thông, giáo sư cũng chăm chút các chương trình do chính ông 
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thực hiện, cùng các hoạt động chính trị khác trong cộng đồng, ví dụ như đã hợp lực với cựu Thủ 

Tướng Nguyễn Bá Cẩn đệ nạp hồ sơ “Thềm Lục Địa Việt Nam” lên Liên Hiệp Quốc trước thời 

hạn tối hậu là ngày 13 Tháng Năm, 2009. 

Ông Để cho biết, Giáo Sư Liêm sinh ngày 21 Tháng Mười Một, 1933. (Đ.D.) 

Nguồn: nguoiviet online 

 

 

                                           

              “Lên Xuống Dốc Đời” – bài thơ của GS Nguyễn Thanh Liêm 

                Trên đường thẳng thời gian vô biên giới, 

                 Kiếp con người chỉ một chấm nhỏ nhoi. 

                 Vậy mà sao người ta cứ mãi đua đòi, 

                 Làm chi nữa cho đời thêm ngắn ngủi? 

                 Hãy thư thả mặc cuộc đời dung ruổi, 

                 Mặc bước đi xuống dốc như chạy nhanh. 

                 Cứ tưởng như mình tóc hãy còn xanh, 

                 Đầu có bạc nhưng lòng son chẳng bạc. 

TIỂU SỬ Giáo Sư, Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm 
        (do chính Ông biên soạn) 

Sinh ngày 12 tháng 3 năm 1933 (Theo khai sanh là ngày 20 tháng 11, năm 1934) 

Pháp Danh: Quảng Trí Thành (do Hòa Thượng Thích Nguyên Trí làm lễ tại Chùa Bát Nhã, 

ngày 27 tháng 12, năm 2015) 
1956      Tú Tài II (Pháp, Philosophy) 

1958      Tốt Nghiệp Cao Đẳng Sư Phạm, Giáo sư Petrus Ký Sài Gòn 

1962      Cử Nhân Văn Chương Việt Hán, Hiệu Trưởng trường Trịnh Hoài Đức, Bình 

Dương 

1963      Hiệu Trưởng Petrus Ký Sài Gòn 

1964      Chánh Thanh Tra Trưởng Ban Soạn Đề Thi 
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1967      Chuyên Viên Số Một Chuyên Viên Phủ Tổng Thống Việt Nam 

1971      Phụ Tá Đặc Biệt, ngang hàng Thứ Trưởng, đặc trách Trung Tiểu Học và Bình Dân 

Giáo Dục Việt Nam 

1975      Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục 

1979      Ph. D. Research and Evaluation, Iowa State University, Iowa. 

1979      Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Chương Trình Học và Tài Liệu Giáo Khoa, 

University of Iowa. 

1984      Giám Đốc Chương Trình Anh Văn cho Gia Đình (Family English Literacy) – Sở 

Giáo Dục quận Santa Clara, CA 

1985      Trưởng Ban Biên Tập nguyệt san Tin Tức Đông Dương (Indochinese News), 

Stockton, CA 

1986      Cố vấn nhân dụng Sở Xã Hội quân Santa Clara, CA 

1999      Về hưu 

2000      Dạy thêm một ít giờ ở Long Beach City College, CA 

2003      Nghỉ hẳn 

– Hội Trưởng cựu học sinh trường Petrus Ký Nam Cali 

– Cố vấn Đặc Biệt hội ái hữu cựu học sinh Petrus Ký Nam Cali, và Bắc Cali 

– Cố Vấn hôi ái hữu cựu học sinh Nguyễn Đình Chiểu và Lê Ngọc Hân, Mỹ Tho 

– Cố Vấn hội Vĩnh Long, Mỹ Tho, … 

– Chủ Tịch hội Lê Văn Duyệt Foundation 

– Chủ Tịch Phong Trào Đoàn Kết Việt Nam Cộng Hòa 

– Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền Việt 

Nam 

– Chủ Tịch Hội Nghị Diên Hồng Thời Đại 

– Chương trình “Người Đẹp Việc Đẹp” trong VHN TV, Hội Thảo trong chương trình VHN 

TV  
 

 

                                    

Xin báo tin cho các thầy cô và anh em cựu học sinh Petrus Ký: 

Thầy Nguyễn thanh Liêm vừa trút hơi thở cuối cùng lúc 3:40 PM ngày Aug 17, 2016 tại bệnh 

viện Nam Cali. 

Cáo phó và thiệp tang sẽ đến sau. 

Xin các anh em cầu nguyện cho thầy. 

Cám ơn các anh em. 

GS Đào Kim Phụng (8/17/2016) 
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                                            Nguồn: http://www.ledinh.ca/ 
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Tin buồn: Chia Tay Thầy Liêm! 

 
Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm, sinh ngày 12 tháng 3 năm 1933 (nhưng theo khai 

sanh là ngày 20 tháng 11, năm 1934), tại làng Tân Mỹ Chánh, quận Chợ Gạo, tỉnh Mỹ Tho, 

có Pháp danh là Quảng Trí Thành, đã mệnh chung hôm nay, ngày 17 tháng 8 năm 2016, 

(nhằm ngày 15 Tháng 7 năm Bính Thân), lúc 1:50 trưa, tại nhà thương Kaiser Permanente 

Irvine. Giáo Sư Liêm được đưa vào bệnh viện hôm tối Chủ Nhật, 14 tháng 8 vừa qua vì ông 

thấy mệt trong người, và theo bệnh lý ông bị bịnh về tim mạch lâu nay. 
Giáo sư Liêm học ở trung học Le Myre de Vilers rồi lên Petrus Ký. Giáo sư Liêm tốt nghiệp 

Cao Đẳng Sư Phạm, có bằng Cử Nhân Giáo Khoa Việt Hán, và sau này lấy bằng Tiến sĩ ở 

Mỹ (Ph.D.về Research and Evaluation in Education). Ông đã từng làm hiệu trưởng trường 

trung học Trinh Hoài Đức, Bình Dương, và trường Petrus Trương Vĩnh Ký, Sài Gòn, rồi 

làm Chánh Thanh Tra Trưởng Ban Soạn đề Thi, trước khi về Bộ Giáo Dục giữ chức vụ Phụ 

Tá Đặc Biệt ngang hàng Thứ Trưởng đặc trách Trung Tiểu Học và Bình Dân Giáo Dục từ 

tháng 6 năm 1971. Ông cũng là Chủ Tịch Hội Đồng Cải Tổ Chương Trình, và Chủ Tịch Hội 

Đồng Cải Tổ Thi Cử. Trong những ngày cuối của chế độ VNCH ông là Thứ Trưởng Bộ 

Giáo Dục bên cạnh giáo sư Tổng Trưởng Nguyễn Duy Xuân. 

Giáo Sư Liêm đã tận tụy hoạt động trong các sinh hoạt cộng đồng, từ lãnh vực văn hóa như 

trong các Hội Giáo Chức, Hội Cổ Nhạc, Hội Đền Hùng,… Lễ Kỳ Yên Vía Đức Tả Quân Lê 

Văn Duyệt, Ngày Văn Hóa Việt Nam, Ngày Tôn Sư Trọng Đạo, sáng lập và ấn hành đặc san 

Nghiên Cứu Văn Hóa Đồng Nai-Cửu Long, gồm nhiều bài vở biên khảo giá trị. 

Ông còn là Chủ Tịch Hội Lê Văn Duyệt Foundation, Phong Trào Đoàn Tết Việt Nam Cộng 

Hoà, trong Hội Đồng Cố Vấn Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền Việt 

Nam, ông sinh hoạt cùng với cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn đệ nạp hồ sơ “Thềm Lục Địa 

Việt Nam” lên Liên Hiệp Quốc trước thời hạn tối hậu là ngày 13 Tháng Năm, 2009. 

Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm còn là nhà văn biên khảo. Những tác phẩm của ông đã được 

xuất bản như Giáo Dục Ở Miền Nam Tự Do Trước 1975; Nguyễn Thanh Liêm Tuyen Tap: 

Văn Hóa – Giáo Dục – Nhân Bản; Sự Thật Đời Tôi – Hồi Ức Nguyễn Thanh Liêm và loạt 

sách gồm 12 đặc san Nghiên Cứu Văn Hóa Đồng Nai-Cửu Long gốm nhiều bài viết của ông. 

Ngoài ra, tổ chức văn học Văn Đàn Đồng Tâm cũng đã ấn hành Tuyển Tập ”Kỷ Niệm về 

Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, Nhà Văn Hoá Giáo Dục Nhân Bản Việt Nam”, sách dày 422 

trang, hơn 40 bài viết của 38 tác giả biết về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, tác phẩm cũng 

đăng một sộ bài viềt tiêu biểu cho văn phong của ông. 

Hôm vừa rồi, vào thứ Bảy ngày 13 tháng 7, Nhóm bạn hữu văn nghệ sĩ đã tổ chức buổi họp 

mặt đón tiếp nhà thơ Yên Sơn từ Houston sang Nam Cali, mọi người chung vui hàn huyên, 

ca hát thầy Liêm lắng nghe, ông chỉ cười khi sân khấu nhắc về tên ông nhiều lần. Hôm tuần 

trước trong phone ông hỏi thăm về Tuyền Tập Hồ Biểu Chánh, thầy như nhiều người mến 

mộ văn phong Hồ Biểu Chánh, tôi trình bày cho thầy nghe mọi việc tiến hành tốt đẹp, bài 

vở về nhiều rồi, tôi email lô đầu đã được layout vào sách cho thầy xem. Vì ông là cố vấn cho 

tác phẩm này, và ông sẽ trao tác phẩm cho đại diện gia đình của nhà văn Hồ Biểu Chánh. 

Hôm ở Hống Ân thầy có bàn về tác phẩm cuồi cùng STĐT. Thầy nhờ nhóm chúng tôi tiếp 

tay vận động RMS Bắc Cali. Toi hứa năm nay tháng 10 lên Bắc Cali, sang năm 2017 nếu 

sức khoẻ cho phép nhóm bạn chúng tôi tại Texas vận động RMS tại 2 nơi là Dallas và 

Houston, thầy rất vui. Tôi bắt tay tiễn thầy ra về và nhắc thầy ráng giữ sức khoẻ tốt đẹp, 

thầy hứa thầy sẽ cố gắng. Hôm nay trong điện thoại điện đàm với hai cô Phương và cô 

Phụng, được tin thầy ra đi tôi rơi lệ lòng. Mới đây mà… sao kỳ vậy thầy ơi? Thầy hứa sẽ cố 

gắng… Em nghe rõ mà…  nhưng cuối cùng buồn thật. Thầy trò mình chia tay nhau để rồi 

sẽ gặp lại ở nơi nào, một cõi khác vậy. 

 

Trần Việt Hải, 8:20PM, ngày 17/08/2016. 
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“Quả là Sanh Có Hạn, Tử Bất Kỳ. 

Trong bối cảnh như thế nầy chúng tôi khám phá ra “Ý Nghĩa Và Giá Trị của Cuộc Sống mà 

GS. Nguyễn Thanh Liêm đã làm khi còn tại thế.” trong đó có Quý Anh Chị cho dù Danh Kỳ 

Thinh bất kiến kỳ hình. 

Cám Ơn Mr. Mrs. Hoa Thế Nhân & Mr. Châu Văn Để & Mr. Trần Ngọc Tôn & GS Võ 

Kim Sơn & Mr. Mrs. GS Nguyễn Trí Lục người luôn luôn sát Cách Cùng GS Liêm trong 

mọi tình huống cho đến ngày nay. 

Kính Chúc Quý Anh Chị Vui Vẻ, Khỏe Mạnh, Bình An trong bối cảnh ” Kẻ còn vương vấn 

bụi trần, Người Chuyển Nghiệp Bình Yên ! Không Biết Ai buồn hơn Ai ?” 
Trong niềm tin Death không phải là cuối đường hầm của cuộc sống mà là giai đoạn chuyển 

tiếp sang next better life và hưởng tất cả những phúc lộc mà con người đầu tư khi còn tại 

thế. Cho phép chúng tôi mượn cơ hội nầy Tâm Thành Cầu Nguyện cho GS Người Thanh 

Liêm người mà chúng tôi biết từ khi ở Việt Nam cho đến ngày nay cho dù chúng tôi không 

có cơ hội sinh hoạt gần gủi với Ông Nguyễn Thanh Liêm như Quý Anh Chị. Đôi dòng tâm 

sự nầy cũng đại diện cho nhóm người biết GS Nguyễn Thanh Liêm dưới mái trường Petus 

Ký, Trung Học Trịnh Hoài Đức trước và sau 1975 ( Death is not the End. Death is an other 

fact, aspect, dimension of life. God plans for humans to step on next circle of healthy, happy 

life.)” 

 

Nguyễn Viết Đức 

 
 

                                          

 

 

Nhớ về Thầy Nguyễn Thanh Liêm! 

Thầy về cõi tịnh bình yên 

Giấc mơ phục quốc nỗi niềm ước ao! 

Suốt đời trọn chữ thanh cao 

Thầy là ngọn đuốc thắp vào tim tôi. 

Từ trường mẹ đến trường đời 

Bóng Thầy che mát bao lời quê hương! 

KÍNH CẦU NGUYỆN THẦY NGUYỄN THANH LIÊM AN NGHỈ. 

CHÚNG EM TỰ HÀO ĐƯỢC LÀM HỌC TRÒ CỦA THẦY 

NGAY CẢ THỜI GIAN TỊ NẠN XỨ NGƯỜI! 

Lê anh Dũng (Cựu Học Sinh Petrus Ký) 

 

 

                                      

 

 

 

 



8 

 

 

Thương Tiếc GS Nguyễn Thanh Liêm 

  
Tin buồn nhận được hỡi ơi 

Giáo sư Liêm đã xa rời trần gian 

Dải mây chùng thắt khăn tang 

Thân bằng quyến thuộc bàng hoàng xót thương 

Thầy trò Petrus Ký buồn 

Hàng cây nghiêng ngả mái trường gọi tên 

Ngậm ngùi thương giáo sư Liêm 

Người thầy kính mến bậc hiền từ tâm 

Học trò thành đạt xa gần 

Nhớ ơn thầy dạy muôn phần kính yêu 

Người đi đời xót xa nhiều 

Nén nhang ngùi thắp khói hiu hắt trời 

Âm dương giờ cách đôi nơi 

Vần thơ thương tiếc nghẹn lời tiễn đưa 

Ngoài trời lại đổ cơn mưa 

Hồn thiêng người cũng như vừa bay ngang 

Mong hồn vui cõi Vĩnh Hằng 

Áo trần rũ sạch đa đoan bụi đời 

Cõi xa lấp lánh trăng trôi 

Nghĩa tình gửi lại nhớ thời trường xưa 

 

18 tháng 8. 2016  

Trầm Vân (Cựu Học Sinh Petrus Ký) 

 

                                        

 

 

Nhớ đến thầy Liêm, với tôi, là nhớ đến 2 điểm: 
 

1. Bastos xanh. Thầy, với điếu thuốc tỏa khói trên môi, là hình ảnh có lẽ độc đáo nhất với 

mọi học trò. 

2. Giọng miền Nam, phát âm chuẩn xác, rõ ràng, chậm rãi, bổng trầm tùy lúc. Nên, khi 

Thầy giảng Kiều, đứa nào cũng chăm chú nghe. Với những đứa trò chỉ vừa mới vào Trung 

học (nếu không lầm, lúc đó bọn mình đang ở đệ 6), Thầy đã mở ra trước chúng kho tàng 

quyến rũ, đầy màu sắc của văn hóa dân tộc. 

Hầu như, ai học P.K., đều là môn đệ của Thầy. 

Nén hương lòng kính dâng lên Thầy! 

Kính nguyện hương hồn Thầy sớm siêu thoát. 

Đứa trò đệ 6 của Thầy. 

 

Nguyễn-hòa-Trước 
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Thật là đau buồn khi được tin thầy NGUYỄN THANH LIÊM qua đời. Tôi không thể tin 

như vậy vì nhìn thấy lại hình ảnh Thầy và các bạn trong ngày sinh nhật, cũng là ngày ra 

mắt sách của Thầy ngày 6/8/2016. 
Tôi nhớ lại hình ảnh của Thầy trong năm 2015 khi tôi đến đến Hoa Kỳ vào tháng 8, tôi 

không nghĩ  đây là lần cuối cùng gặp lại Thầy! Giờ đây người Thầy khả kính đầy tình cảm 

đã ra đi để lại cho chúng ta bao nhiêu luyến tiếc. 

Tôi xin cám ơn các bạn có díp gần gủi hàn huyên với Thầy. Cùng hiệp ý với các bạn tôi xin 

chia buồn với gia đình Thầy và nguyện cầu hương hồn Thầy sờm về miền cực lạc. 

Nguyễn Văn Mùi – (cựu học sinh Petrus Ký  1956 – 1963) 

 

                                    

 

 

NGUYỆN CẦU CHO THẦY NGUYỄN THANH LIÊM ĐƯỢC RA ĐI BÌNH AN. 

XIN ĐƯỢC CHIA BUỒN CÙNG TOÀN THỂ TANG QUYẾN. 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

PTK  HÀ VĂN SANG, VIRGINIA 
 

 
           

Sinh Hoạt Văn Hóa Tại San Jose: Tuyển Tập Nguyễn Thanh Liêm 

          Lê Bình – 22/04/2016 – Vietbao online 
 

Sau nhiều tháng chuẩn bị, Tuyển Tập Nguyễn Thanh Liêm của Giáo Sư Tiến sĩ Nguyễn 

Thanh Liêm đến từ Orange County Miền Nam Cali., đã được cho ra mắt công chúng vào 

lúc 1:30PM ngày Chúa nhật 17/4/2016 tại Hội Trường Học khu Franklin-McKinley, San 
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José, do Hội Cựu Học sinh trường Petrus Ký Bắc Cali đã tổ chức thành công tốt đẹp. 
Có khoảng trên 150 quan khách và đồng hương đến tham dự.Trong số quan khách có Cựu 

Đề Đốc Trần Văn Chơn 97 tuổi, Cựu Dân Biểu VNCH Phan Thiệp 94, Giáo sư Lưu Khôn, 

Nhà báo Thanh Thương Hoàng, cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, cựu Đại Tá Trần 

Thanh Điền, cựu Đại tá Vũ Văn Lộc, cô Vân Lê UCV Dân Biểu địa hạt 27 CA, GS Nguyễn 

Trung Chí, nhà thơ Trường Giang, nhà thơ Chinh Nguyên, nhà văn Chu Tấn, nhà văn Diệu 

Tần, và đông đảo cựu Học sinh Petrus Ký, và giới truyền thông báo chí Bắc Cali. 

Trước giờ khai mạc, GS Nguyễn Thanh Liêm đã ký sách cho người tham dự. Rất đông 

quan khách và đồng hương vây quanh để chào thăm hỏi sức khoẻ của vị giáo sư khả kính, 

mua sách, và chụp hình chung kỷ niệm. Các đài truyền hình Việt ngữ địa phương đã phỏng 

vấn, và ghi lại những hình ảnh thân thương, gần gủi mang đậm nét “Tôn Sư Trọng Đạo”. 

 

Lễ chào cờ khai mạc diễn ra lúc 2:00pm. Sau đó, Bác sĩ Trần Văn Nam Hội Trưởng Cựu 

HS trường Petrus Ký Bắc Cali chào mừng và giới thiệu một số quan khách, ông giới thiệu 

thật chi tiết tiểu sử của Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, một tiểu sử khá dài, ghi lại những 

hoạt động của tác giả trong công việc góp phần vào việc giáo dục tại miền Nam Việt Nam-

nền giáo dục đặt trên nền tảng Nhân Bản và Khai Phóng. Tiếp theo là Nhà báo Thanh 

Thương Hoàng, Giáo sư Lưu Khôn giới thiệu tác phẩm Tuyển Tập Văn học Nguyễn Thanh 

Liêm mang chủ đề chính về nền Giáo dục Nhân bản của chính thể Việt Nam Công Hoà và 

nền Văn hoá Miền Nam với những nét cá biệt của vùng Nam Kỳ Lục tỉnh Đồng Nai Cửu 

Long. 

Nhá báo Thanh Thương Hoàng giới thiệu về tác phẩm. Đó là một quyển sách “Khá đồ sộ và 

nặng ký về nội dung và hình thức”, sách dày 578 trang, mang chủ đề tổng quát về các lãnh 

vực: Giáo Dục, Văn Hóa, Tôn Giáo, Chính Trị, Tìm hiểu về Đồng Nai-Cửu Long…v.v. GS 

Lưu Không phát biểu về những điểm nổi bật của tác phẩm trong 3 khía cạnh Giáo Dục, 

Nhân Bản, Khai Phóng của nền văn hóa Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là vùng Nam Kỳ trên 

môt địa bàn rộng lớn thuộc lưu vực sông Đồng Nai và Cửu Long Giang. 
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Thêm sau đó là vài phát biểu cảm nghĩ về cuốn sách, với ý kiến của Cựu Đại Tá Trần 

Thanh Điền, Đại Tá Vũ Văn Lộc và nhà báo Lê Bình. 

Xen kẻ trong chương trình có ca nhạc phụ diễn. Cuối cùng là phần chia xẻ tâm tình của 

Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm. Ông cho biết sau mấy lần mổ tim, một lần bị stroke nhẹ cho 

nên ông phải viết ra giấy để đọc, vẫn còn khó khăn. Câu chuyện ông kể khoan thai, nhẹ 

nhàng ấm cúng trong một tinh thần vì tha nhân, vì một thiết tha với nên giáo dục Nhân 

bản. Ông cho biết việc ông cần phải làm và làm cho đến cuối đời. Trong thời gian qua, ông 

đã liên tục tổ chức mỗi năm: Ngày Tôn Sư Trọng Đạo, và một số sinh hoạt văn hóa…v.v. 

Trong tháng Sáu ông sẽ cho ra tác phẩm (có thể là cuối cùng) “cuộc đời của tôi”. Tập sách 

khoảng gần 200 trang, kể lại tử lúc còn nhỏ đến hôm nay…làm gì, ở đâu….nhưng “Sẽ 

không viết về chuyện tình cảm của tôi”. Cũng nên biết thêm GS Nguyễn Thanh Liêm có 

thời gian (15 năm) sinh sống tại Bắc Cali, là hội trưởng Hội Petrus Ký Bắc Cali. 

Ông luôn muốn dành cho sự tiếp nối của thế hệ con cháu khỏi lạc nguồn, như sự giáo dục 

thấp kém của chế độ Cộng sản trên quê hương Việt Nam ngày nay. 

Buổi RMS chấm dứt lúc 4:30pm. BTC mời ông đến quán Nguyễn ở Milpitas để dùng bữa 

chiều trước khi ông lên đường về lại Nam CA. 



12 

 

                      

   

Cảm nhận về “Tuyển tập Nguyễn Thanh Liêm” 

 
Tình trạng giáo dục ở Việt Nam hiện nay (với kiến thức của học sinh, sinh viên tốt nghiệp 

thấp hơn nhiều so với các nước chung quanh, kèm theo một trình độ đạo đức, luân lý ở mức 

độ đáng lo ngại) đã khiến nhiều bậc phụ huynh cùng nhiều thức giả lên tiếng bày tỏ mối lo 

âu. Ngay cả ở trong nước, nhiều lời than phiền với hàm ý luyến tiếc đã nhắc tới “giáo dục 

thời Việt Nam Cộng Hoà.” Nhưng Việt Nam Cộng Hòa thuộc về quá khứ đã 40 năm (1975-

2015). Giáo dục thời ấy như thế nào, cách tổ chức ra sao, tôn chỉ cùng tinh thần có điểm gì 

đáng chú ý, ít ai còn nhớ rõ. 

Nhân loại đang sống trong một thế giới với khá nhiều bất trắc. Tương lai cư dân trên địa 

cầu sẽ đi về đâu? Các ý niệm tự do, dân chủ phải chăng sẽ thắng thế để nhân loại cùng xây 

dựng những xã hội dân chủ tiến bộ, cùng sống trong hòa bình, như nhà chính trị, kinh tế 

học Francis Fukuyama đã phác họa trong cuốn The End of History and the Last Man xuất 

bản năm 1992? Hay những khác biệt về văn hóa và tôn giáo sẽ càng ngày càng trầm trọng, 

đưa tới những xô xát thật lớn như nhà chính trị học Samuel Huntington đã dự phóng một 

cách lo ngại trong cuốn The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order xuất 

bản năm 1996? Trong một thế giới đầy bất trắc như thế, tương lai đất nước và dân tộc Việt 

sẽ ra sao? 

Sau biến cố 1975, hơn ba triệu người Việt lìa quê hương tới định cư tại nhiều quốc gia khác 

nhau trên thế giới (một số lượng đáng kể ở trên 30 quốc gia). Trong tiến trình hội nhập vào 

những môi trường xã hội và văn hóa khác với quê hương cũ, người Việt, nhất là gia đình 

Việt, có những vấn đề gì? Trẻ em Việt sẽ có những khó khăn cùng tiềm năng ra sao? Đó là 

những câu hỏi mọi người Việt đều quan tâm. 

Với một lãnh thổ dài và hẹp, ba miền của Việt Nam có nhiều nét khác nhau. Miền Nam là 

vùng đất tương đối mới. Văn hóa đồng bằng sông Đồng Nai – Cửu Long có những điểm gì 

khác miền Trung, miền Bắc? Ngay các địa phương của miền Nam cũng có những sắc thái 

khác nhau. Số người hiểu rõ những chỗ khác nhau ấy để có thể trình bày lại một cách vừa 

thấu đáo, uyên bác, vừa giản dị, dễ hiểu, không nhiều. 

Với hơn 30 năm trong ngành giáo dục của miền Nam (20 năm dưới chính thể Việt Nam 
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Cộng Hòa), qua các giai đoạn là học sinh, sinh viên, giáo sư, Hiệu trưởng Trung học, lãnh 

đạo ngành giáo dục ở trung cấp, rồi cao cấp, giáo sư Nguyễn Thanh Liêm đã chứng nghiệm, 

quan sát, suy nghĩ, và đã viết rất nhiều. Những bài “Giáo dục ở Nam Việt Nam từ xưa tới 

hết Đệ Nhất Cộng Hòa,” “Giáo dục Việt Nam từ đầu thập niên 1970 đến tháng 4 năm 1975” 

cung cấp những thông tin giá trị từ một “người trong cuộc” rất có thẩm quyền. Bài “Vai trò 

của các trường Phan Thanh Giản, Nguyễn Đình Chiểu, Petrus Ký, Gia Long hồi tiền bán 

thế kỷ XX” cho ta những kiến thức vừa mang tính cách giáo dục vừa mang tính cách lịch 

sử. Bài “Một vài ưu tư về giáo dục ở Việt Nam” mang nặng tâm huyết của một người lúc 

nào cũng thiết tha với giáo dục và luôn luôn nghĩ tới quê hương. 

Những bài “Trật tự thể giới thế kỷ 21,” “Chiến lược của Hoa Kỳ,” “Trung Quốc trước khúc 

quanh nguy hiểm” … đưa ta tới với một thức giả đọc và suy nghĩ rất rộng. Nhà giáo dục 

cũng là một trí thức uyên bác, cần hiểu rõ môi trường sống cùng địa bàn sinh hoạt của 

mình cũng như của dân tộc mình trong hiện tại cũng như trong tương lai. 

Những bài “Trẻ em Việt Nam trong tiến trình xã hội hóa vào xã hội, văn hóa Mỹ” và “Vấn 

đề văn hóa giáo dục cho con em ở hải ngoại” được viết với kiến thức chuyên môn của một 

Tiến sĩ ngành Giáo dục am hiểu xã hội Hoa Kỳ, nhưng vẫn mang tâm thức một nhà văn 

hóa, giáo dục của dân tộc Việt Nam. 

Tác giả càng tỏ ra uyên bác khi viết về văn hóa miền Đồng Nai – Cửu Long. Từ những bài 

tổng quát như: “Những biến đổi trong văn hóa Việt Nam,” “Tìm hiểu văn hóa Đồng Nai – 

Cửu Long,” “Lối vào văn hóa Đồng Nai – Cửu Long,” “Vị trí của Đồng Nai – Cửu Long 

trong lục địa Đông Nam Á” cho tới những bài riêng về mỗi địa phương như lịch sử khai phá 

vùng Gia Định; Tây Ninh; Bà Rịa – Vũng Tàu; Định Tường – Mỹ Tho; Vĩnh Long; Rạch 

Giá – Hà Tiên; Cà Mau …, tất cả đều cung cấp những kiến thức giá trị và hữu ích. Không 

riêng gì người Việt từ các miền Trung và Bắc, ngay cả nhiều người sinh trưởng ở miền Nam 

cũng sẽ thấy những công trình biên khảo ấy hấp dẫn và lý thú. 

Tác giả đã viết những bài ấy trong hơn mười năm qua, ở tuổi 70 tới 80, và chọn lọc, đưa đi 

in khi đã trên 80. “Văn chương chi sự, thốn tâm thiên cổ.” Câu chuyện văn chương, tư 

tưởng, vẫn là tấc lòng gửi lại muôn đời. Một nhà văn lớp trước có câu, “Hướng ngàn thuở 

gửi hoàng hôn tùy bút.” Được đọc trước bản thảo do vị niên trưởng khả kính trao cho, 

nguời viết những dòng này không tránh khỏi bâng khuâng. Sau một cuộc đời sinh động, 

Nguyễn Công Trứ được “cáo lão hồi hưu” ở tuổi 70, và sau khi về hưu, ông thung dung, 

nhàn tản với “hàn cốc, thanh sơn” trong tâm trạng: 

Được mất dương dương người thái thượng 

Khen chê phơi phới ngọn đông phong 

Khi ca, khi tửu, khi cắc, khi tùng 

Không Phật, không tiên, không vướng tục... 

Cùng mang họ Nguyễn, cùng sinh ra ở nước Việt Nam, xét về phương diện tinh thần, 

Nguyễn Thanh Liêm ở tuổi trên 80 đã không được hưởng những ung dung, thanh thản của 

Nguyễn Công Trứ ở tuổi 70. Không ai có thể nói là Nguyễn Công Trứ không nặng lòng với 

quê hương, đất nước. Nhưng tại sao ông có được những năm thật sự “hưởng nhàn” so với 

một trí thức họ Nguyễn khác ra đời sau ông 150 năm? Có lẽ đó là cũng là hoàn cảnh và nỗi 

niềm không của riêng Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm mà còn chung cho thế hệ chúng ta, 

những người Việt trưởng thành trên đất nước trong nừa sau của thế kỷ 20. 

Trần Huy Bích (Tháng 3-2015) 
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                                            GS Trần Huy Bích & GS Nguyễn Thanh Liêm 

 

  

 

Hội Lê Văn Duyệt Foundation Tổ Chức Ra Mắt Sách “Sự Thật Đời Tôi” của TS Nguyễn 

Thanh Liêm – 11/08/2016 – vietbao online 

Westminster (Bình Sa)- – Hội Lê Văn Duyệt Foundation tổ chức ra mắt Tác Phẩm “Sự 

Thật Đời Tôi” và mừng sinh nhật 83 tuổi của Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm vào lúc 

1 giờ chiều Thứ Bảy ngày 6 tháng 8 năm 2016 tại hội trường thành phố Westminster, 8200 

Westminster Blvd, Westminster, 

Tham dự buổi ra mắt sách có rất đông qúy vị nhân sĩ, cựu viên chức chính quyền thời Việt 

Nam Cộng Hòa, qúy vị Giáo Sư, Văn Thi hữu, qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn 

thể, các cơ quan truyền thông và đồng hương thân hữu. 
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Nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do Chiến hữu 

Nguyễn Phục Hưng phụ trách. 
Sau đó Đốc Sự Châu Văn Đễ thay mặt Ban tổ chức lên chào mừng và cảm ơn sự tham dự 

của tất cả qúy vị và đồng hương thân hữu, ông tiếp: “Một lần nữa chân thành cảm ơn tấm 

thạnh tình của quý liệt vị đã dành cho Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm và Hội Lê Văn 

Duyệt Foundation. Chúng tôi trong suốt thời gian qua.” Ông cho biết, lẽ ra ngày sinh nhật 

của giáo sư là ngày 21 tháng 11 nhưng vì tình trạng sức khỏe của giáo sư suy kiệt, nên với ý 

kiến của quý vị trong Hội Giáo Chức của các trường Đại Học và Trung Học Việt Nam, của 

Nhóm Văn Nghệ Cổ Nhạc San Diego, của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, của các Hội Đoàn và 

đặc biệt của Lực Lượng Cựu Chiến Sĩ VNCH Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ đã cùng nhau 

phối hợp tổ chức buổi ra mắt hồi ức và mừng sinh nhật của giáo sư trước ngày sinh nhật. 

Trong dịp nầy Đốc Sự Châu Văn Đễ cũng ca ngợi Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm là 

một nhà văn “đa hiệu” và một “nhà thơ” chan chứa tình dân tộc. Sau cùng, thay mặt ban tổ 

chức, Đốc Sự Châu Văn Đễ cầu chúc giáo sư Nguyễn Thanh Liêm thân tâm thường an lạc. 

 

Tiếp theo, cựu Thẩm Phán Phạm Đình Hưng lên giới thiệu về tác phẩm “Sự Thật Đời Tôi” 

Và giáo sư, nhà văn Nguyễn Văn Sâm có bài nhận định về sách “Sự Thật Đời Tôi”. Hai vị 



16 

 

nầy cũng đã phân tích một số đoạn trong cuốn sách mà GS. Liêm đã viết ra để minh chứng 

được những việc làm của GS. Liêm đối với nền giáo dục nhân bản thời Việt Nam Cộng Hòa. 

Tiếp tục chương trình, ông Phạm Văn Tú, thành viên ban tổ chức mời GSTS Nguyễn Văn 

Liêm lên có đôi lời cám ơn quan khách. Mặc dù không được khỏe nhưng GS cũng đã cố 

gắng nói mấy lời cám ơn quan khách và thân hữu đã đến với ông, đặc biệt cám ơn Đốc Sự 

Châu Văn Đễ và các thành viên ban tổ chức đã giúp ông ra mắt cuốn hồi ức, cám ơn Thẩm 

Phán Phạm Đình Hưng và giáo sư Nguyễn Văn Sâm đã có những lời giới thiệu rất chân 

tình, cám ơn cô Cao Minh Châu, ông Hoa Thế Nhân, ông Phạm Văn Tú, MC Vũ Đan, MC 

Mai Lan, CLB Tình Nghệ Sĩ, các hội viên Lê Văn Duyệt Foundation, các anh chị em cựu 

học sinh Trịnh Hoài Đức Bình Dương, Petrus Ký, Lê Văn Duyệt Saigon và các cựu học sinh 

khác đang hiện diện trong hội trường này. Nhiều bạn bè thân hữu đã sắp hàng để chờ GS. 

Ký sách làm kỷ niệm. 

Sau lời cảm ơn của Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, Đốc Sự Hoa Thế Nhân và Giáo Sư Cao 

Minh Châu lên giới thiệu cuốn hồi ức “Sự Thật Đời Tôi”. Sau đó, sách được mang đến trao 

tận tay người mua. 

 

Tiếp theo chương trình mừng sinh nhật giáo sư Nguyễn Thanh Liêm. Phần này do MC Vũ 

Đan điều hợp và MC Mai Lan phụ trách chương trình văn nghệ. 

Trong dịp nầy, Đốc Sự Châu Văn Đễ mời tất cả thành viên Lê Văn Duyệt Foundation lên 

sân khấu để cùng với ông có lời chúc sinh nhật thầy Liêm. Mọi người quây quần xung 

quanh GS Liêm rồi cùng hát bài Happy Birthday Thầy. Hai người con nuôi của GS Liêm là 

cô Cao Minh Châu và Vũ Đan tặng quà cho “bố”, và sau đó nhiều người khác thay phiên 

nhau tặng quà mừng sinh nhật giáo sư. 

Chương trình văn nghệ do Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và các ca sĩ thân hữu trình diễn 
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Ngoài cuốn Hồi Ức, trước đó, GS Liêm đã cho xuất bản các cuốn sách: Trường Trung Học 

Petrus Ký và Nền Giáo Dục Phổ Thông, Giáo Dục Ở miền Nam Tự Do Trước 1975, có 

nhiều bài viết trong báo. Ông là chủ biên Tập San Đồng Nai Cửu Long và Tuyển Tập 

Nguyễn Thanh Liêm. 
GSTS. Nguyễn Thanh Liêm, cựu Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục và Thanh Niên, hiện là viên 

chức cao cấp nhất về ngành giáo dục của chính quyền VNCH còn tại thế. Ông cũng từng là 

Hiệu Trưởng các trường trung học Trịnh Hoài Đức Bình Dương, Petrus Ký Saigon, Chánh 

Thanh Tra, Trưởng Ban soạn đề thi Bộ Giáo Dục, Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục và 

Thanh Niên VNCH, Cố Vấn Đặc Biệt Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Petrus Ký Nam và Bắc 

California, Chủ Tịch Lê Văn Duyệt Foundation, Chủ Tịch Phong Trào Đoàn Kết 

VNCH…… 
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      Cảm nghĩ về sách “Sự Thật Đời Tôi – Hồi Ức Nguyễn Thanh Liêm”  

Nhìn dòng chữ trên bìa trước sách mới, một tác phẩm của GS. Nguyễn Thanh Liêm vừa 

được xuất bản, cái đề tựa sách được in dưới hình của tác giả, một người đàn ông rất điển 

trai trong bộ semi-complet, áo vest màu xanh dương lợt và quần xanh dương đậm, hai mầu 

bắt mắt cho phong thái phục sức trang nhã, lịch lãm của tác giả. Sách in bìa cứng, dày 280 

trang, in trên giấy dày láng, bìa sau là tiểu sử thu gọn của tác giả. 

Tôi chú ý nhiều về cách tác giả cho tên tựa. Trong sự suy nghĩ của tôi có hai yếu tố “Sự 

Thật” và “Thanh Liêm” đã bổ túc cho “Hồi Ức Đời Tôi”. Tác giả là một vị “quan văn” có 

lúc làm cho Phủ Tổng Thống, và làm Thứ Trưởng về Văn Hóa Giáo Dục nhưng sự đức độ 

của ông bám sát theo cái tên tiền định của ông. Còn yếu tố “Sự Thật” có nghĩa là nói về 

những việc có thật, không ngụy tạo, thêu dệt ra. Trong phạm trù ngôn ngữ học “Sự Thật” 

là từ ngữ ghép chính và phụ. “Sự” là phần chính của từ ngữ này, trong khi “Thật” là phần 

phụ bổ túc rõ nghĩa cho phần chính. Cho nên “Sự” là diễn biến, diễn trình mà ta quan sát 

thấy, sự việc diễn ra chứng kiến được, còn phần “Thật” là đúng như thật, chân thực. Cho 

nên chữ “Sự Thật”dùng trên sách cho thấy những diễn biến trong chuyện kể trong hồi ức là 

đúng như thật, được mô tả như trạng thái chân tâm của sự kiện đã diễn ra. Tác giả kể hết 

sự thật về cuộc đời và gia đình mình. 

Tác phẩm này là một loại hồi ức hay tự thuật những sự việc đã xảy ra, dù ông là một hành 

chánh gia hay “quan văn” ở cấp khá cao trong xã hội, tôi muốn nói ông là một gương mặt 

của quốc gia, của cộng đồng hay của công chúng, một “public figure”, nhưng sách này khác 

với những “political memoirs” thường thấy ở xã hội Hoa Kỳ mà cửa hiệu Barnes & Noble 

hay Amazon.com online bày bán như: Madam Secretary: A Memoir, by Madeleine 

Albright; No Higher Honor: A Memoir of My Years in Washington, by Condoleezza Rice; 

My Life – by Bill Clinton; All the Best, George Bush; My Life in Letters and Other 

Writings, by George H.W. Bush; Barack Obama’s Dream’s from my Father, by Barack 

Obama; Duty: Memoirs of a Secretary at War, by Robert Gates; A Reagan Cabinet 

Memoir, by Terrel H. Bell; Law and Justice in the Reagan Administration: The Memoirs of 

an Attorney General, by William French Smith… 

Tác phẩm này tác giả viết với mục đích để làm kỷ niệm tặng cho gia đình ông, rồi cho bạn 

bè, thân hữu, đồng nghiệp, nhân viên cũ, giới học trò,… Nó không mang mục tiêu chính trị 

như nhiều sách hồi ức hay hồi ký khác. 

Như vậy trong 80 trang đầu của bề dày 280 trang tôi thấy có những chủ đề sự thật, viết 
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bằng chân tâm, ví dụ như ở trang 3, tác giả ghi kính dâng cho tứ thân nội ngoại và song phụ 

mẫu, viết cho các con cháu, và rồi hai dòng kế khá nhạy cảm, “sensitive categories” là: “Gởi 

GS. Đào Kim Phụng” và phần cuối thì “Gởi DS. Nguyễn Thi Phương”. Như vậy hai người 

phụ nữ này là ai vậy ? Bạn bè Petrus Ký của tôi như Phan Tất Đạt San Jose, Hồ Lịch 

Australia, Chu Quốc Hưng Australia, Nguyễn Trung Kiên Germany, Dương Anh Dũng 

Germany, hay Nguyễn Ngọc Linh San Jose,… không biết gì cả. GS. Đào Kim Phụng dạy 

Anh Văn ở các trường trung học Nguyễn Trải, Petrus Ký và các trường huấn luyện sinh 

ngữ như Hội Việt Mỹ và USAID trong chương trình chuẩn bị Anh văn cho những nhân sự 

được học bổng của USOM, USAID. Những năm sau cùng trước khi di tản vào tháng 4 năm 

1975, GS. Phụng là chuyên viên của trung tâm soạn chương trình học liệu South East Asia 

Regional Center for Instructional Material Development. 

Hai giáo sư Liêm và GS. Phụng đã chia tay nhau. Sách chỉ đề cập thoáng qua, hôn nhân nay 

biến thanh tình bạn cũ qua sự liên hệ con cháu 

Còn DS. Nguyễn Thị Phương hiện nay là hiền thê của GS. Liêm, cô Phương là một dược sĩ 

lo thuốc men cho bệnh nhân và kiêm “thầy thuốc” riêng cho thầy tôi. Chị cựu Hội trưởng 

Gia Long Quế Hương nhận xét cô Phương là người đẹp của sân trường Gia Long, vợ chồng 

tôi ghé thăm thầy cô và thấy rằng cả hai sống trong căn tháp ngà Bali rất hạnh phúc. Tác 

giả sách có duyên nợ với sân trường Gia Long, ông chỉ chọn học trò Gia Long và lại âm vận 

tên “Ph.” mà thôi. Đây là sự thật nhiều người ở xa có thể chưa biết. 

Ở trang 17 tác giả đính chánh sự thật về ngày sanh bởi sự việc khi ở với ông ngoại, ông 

ngoại làm khai sanh ngày DL 3 tháng 4, năm 1933 ở làng Phú Túc (Mỹ Tho), thân mẫu của 

tác giả cho biết ngày đúng là ngày 12 tháng 3, năm 1933 DL. Nhưng khi về ở bên nội, làng 

Tân Hội Mỹ (Mỹ Tho), rồi làm giấy khai sanh mới với ngày 20 tháng 11 năm 1934. Sự thật 

thì ở xứ ta khi ở nhiều thời kỳ do chiến tranh loạn lạc, chạy nạn và tình trạng tổ chức giấy 

tờ của hệ thống khai hộ tịch tùy tiện, cho nên ngày sanh thường sai sự thật. Nhưng hiện tại 

tác giả chọn ngày sau cùng do ông nội khai, tức sinh nhật vào ngày 20 tháng 11, năm 1934. 

Đọc đoạn văn sai ngày sanh tôi bỗng nhớ một trường hợp khác. Như trường hợp Nhạc sĩ 

Anh Bằng kể tôi nghe ông sinh năm 1927, gia đình chạy giặc Tây, xứ sở loạn lạc, nên khi 

làm khai sanh mới bản hộ tịch cho ông sanh sớm hơn một năm, tức ông sanh năm trên giấy 

tờ 1926. 

Trường hợp của người viết bài chia chung số phận, ngày đúng không xài, nhưng xài ngày 

của người ta. Ngày sanh thật đúng ra là ngày 3 tháng 11 năm 1953, thân mẫu tôi đi làm 

khai sanh cô thơ ký lẫn lộn khai sanh 2 đứa trẻ là tôi và một cô gái, cô thơ ký lấy ngày của 

cô gái cho tôi, tức ngày 7 tháng 12 năm 1953. Hóa ra cô gái kia may mắn hưởng tiền già 

Obama sớm hơn tôi một tháng vì cô thơ ký lẫn lộn. Mẹ tôi yêu cầu cô thơ ký sửa lại, cô bảo 

mộc đã đóng dấu, xếp lỡ ký tên xong rồi, ông xếp bận lắm, “chuyện nhỏ” cứ cho cháu bé 

sau này ăn tiền hưu trễ như ông thầy Liêm của cháu vậy. Dòng này tôi cám ơn lục sự cho tôi 

nghỉ hưu trễ hơn thực tế. Trang 17 này là dịp tác giả đính chánh cho rõ ngày sanh cho biết 

sự thật lên giấy trắng mực đen. 

Sự thật khác tôi ghi nhận ở trang 70 (mục Thanh Niên Tiền Phong) đến trang 79 (mục 

Khóa Học của Việt Minh) cho thấy tác giả bị hoàn cảnh thời cuộc lôi kéo khi Nhật đảo 

chánh Pháp năm 1945 (tác giả được 12 tuổi), người Việt nhân cơ hội đó nổi lên chống giặc 

Tây, Việt Minh mà những phần tử theo CS trà trộn đã lợi dụng phong trào yêu nước đấu 

tranh chống Pháp. Tác giả là nhạc trưởng một ban nhạc thiếu nhi, mang tên Đời Sống Mới. 

Đọc sách này tôi mới biết tác giả chơi violon và guitar. 

Khả năng học vấn vững nên ông học nhảy lớp. Đầu thập niên 1950 tác giả thi đậu vào 

Collège Le Myre De Villers. Bạn đồng môn là GS. Lâm Văn Bé bên Canada đã kể rằng GS. 



21 

 

Liêm học rất siêng và giỏi. (xem tham khảo #1). 

Tác giả theo thân phụ lên Saigon, và vào học Petrus Ký lớp đệ nhất (première classe), niên 

khóa 1953-1954. Tác giả kể nhiều kỷ niệm về ngôi trường Petrus Ký. Tốt nghiệp trung học, 

vào học đại học ngành Sư Phạm. Ra trường trở về dạy tại Petrus Ký. Có lúc lên làm Hiệu 

Trưởng tại đây. Trang 122 kể về mục ông làm Tổng Thơ Ký Hội Đồng Thi Tú Tài II. Tác 

giả cho biết ở trang 126-129 đã đậu Cử nhân Giáo khoa và Cao học Văn Chương Việt Nam. 

Tác giả cho biết có quen mấy cô bạn gái, nhưng không nên duyên. Trong khi song thân 

không muốn tác giả ở cảnh “cha già con mọn”, nên sớm có con nối dòng dõi, tác giả vốn là 

con một nên lấy vợ. Tác giả đã 25 tuổi mà chưa có vợ. Ở niên kỷ thuở trước con trai mà 30 

mà chưa yên bề gia thất xem như “quá date”. Đọc sách thầy tôi, tôi càng buồn cho phận 

mình vì khi cưới vợ sanh con đầu lòng năm 40 tuổi. Năm 47 chở con trai tôi đi học, xong 

một buổi chiều, xe tôi vừa trờ tới trường rước con, tôi mục kích thấy con tôi xô cô bạn gái 

học cùng lớp té lăn cù, tôi hoảng hồn chạy xuống đỡ cô bé Mỹ tóc vàng hoe lên, cô khóc 

ngất. Tôi hỏi Nam tại sao làm như vậy, Nam nói: “She said you’re my grandpa, I hate 

her!”. 

À, tôi giật mình bổ ngửa mình ở thế hệ ông nội của các cháu nhỏ. Bởi thế con tôi vẫn muốn 

bố nó trẻ thôi. Mẹ cô bé Mỹ đến rước con, tôi xin lỗi bà muốn gẫy lưỡi, và thuật lại những gì 

xảy ra, bà cười xòa. Nam xô ngã Liz vì cô bé la to: “Nam, your grandpa comes!”. Tôi không 

trách Liz khi tóc tôi chấm muối tiêu, chống gậy thì không grandpa là gì. Trong khi ở tuổi 80 

thầy Liêm tóc điểm bạc, nhưng nhân dáng beau trai phương phi, không cần gậy như tôi 60. 

Tôi nhớ rõ như vậy. 

Tóc thầy điểm bạc phong sương 

Mấy cô gái trẻ các trường khen “beau”! 

Rồi ngọn gió tình yêu thổi đến, tác giả gặp cô Phụng, cô học rất giỏi, thi Tú Tài hạng cao, và 

được giải khen thưởng của Tổng Thống phủ. Cô Phụng là người đồng hương gốc cùng làng 

Phú Túc, thích đàn violon, và có nét duyên dáng khiến thầy tôi xao xuyến ưng ngay. Thầy 

cô sống chung có hai người con, Thùy Linh là con gái lớn và con trai Bửu Lâm. Cả hai đỗ 

đạt bằng cấp cao và đã có gia đình. Hai người con này hiện gia cảnh hạnh phúc với các con 

học vấn giỏi giang. 

Sự thật của sách ở trang 141, tác giả cho biết Bình Dương nơi ông nhận nhiệm sở Hiệu 

Trưởng trường Trịnh Hoài Đức, là tỉnh theo Cách Mạng 01/11/1963 sớm nhất. Bình Dương 

nơi đóng đô của Sư đoàn 5 Bộ binh do Đại tá Nguyễn Văn Thiệu là Tư Lịnh Sư Đoàn. Ông 

Tỉnh Trưởng tỉnh Bình Dương và vị Tư Lịnh Sư đoàn 5 BB đều theo phe Cách Mạng của 

ông Dương Văn Minh. 

Trang 151 cho biết tác giả làm Chánh thanh tra và Trưởng ban soạn đề thi Tú Tài. Sang 

trang 156, tác giả kể về mục “Bài Thi Trắc Nghiệm Đầu Tiên” mà tác giả đề nghị lên ông Bộ 

trưởng giáo dục cho thử nghiệm vì lối thi Tú Tài như hệ thống Pháp cho bài viết (essay) có 

khuyết điểm là đề thi không khảo sát nhiều chủ đề của học trình như lối thi trắc nghiệm 

(multiple choice). Giám khảo có thể chấm bài theo thiên kiến, chủ quan, hay giám khảo 

không đọc bài của thí sinh kỹ, xem qua loa rồi cho điểm đại vào. Hơn nữa lối thi cũ khó đáp 

ứng nhu cầu gia tăng nhân tài. 

Sự thật thì công trạng của tác giả ở công tác lợi ích của sự đổi mới này. Xin xem tham khảo 

bài #2 (GS.Trần Bang Thạch đọc tác phẩm Kỷ Niệm với Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm). 

Trang 158 vì nhu cầu thời chiến, tác giả gia nhập quân đội. Trang 160 ông được biệt phái 
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làm chuyên viên Phủ Tổng Thống, ông lo về văn hóa, soạn thảo diễn văn cho Tổng Thống. 

Biến cố Tết Mậu Thân xảy ra tác giả vào khóa 2/68 Thủ Đức. Phần tâm tình bạn của tác giả 

vào quân đội nhiều năm lên cấp Đại tá, như Đại tá Võ Văn Cẩm (Chánh Võ Phòng Tổng 

Thống phủ), xem trang 170. 

Trang 170 tác giả thú nhận có mối tình cũ, ông thầy kể chuyện xưa. Cô Ng. vẫn còn độc 

thân, khi ấy tác giả đã có gia đình, họ hẹn nhau ở Nhà Thờ Đức Bà, cả 2 đều ngoại đạo, 

nhưng gặp nhau để ôn kỷ niệm xưa. Mối tình dang dở, không trọn vẹn đó thầy viết sách kể 

tình cũ tặng cô bạn gái, rồi trao sách cho cô Ng. để từ đó tình chết theo thời gian. Tôi vốn 

mê love story, mỗi lần xin bài nhà văn Nguyễn Thanh Liêm, thì ông chỉ cho bài biên khảo, 

thực lòng tôi muốn thầy tôi cho chuyện tình như roman mà thôi. Khá tiếc. Một chuyện tình 

cũ thầy tôi kể lại toạc trên giấy trắng mực đen thật đúng với cái tựa của quyển hồi ức này. 

 

Nguồn: https://tranquanghai1944.com/2016/08/20/phan-anh-dung-bien-soan-va-tong-

hop-tuong-niem-giao-su-tien-si-nguyen-thanh-liem-1933-2016/ 
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