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Westminster: Mùa hè với những ngày nắng gắt vẫn tiếp tục nhưng hôm nay có phần dịu hơn ở nhiệt 
độ ngoài 90 F. Trong dịp nhóm bạn và anh Việt Hải đón mừng thi sĩ Yên Sơn đến từ Houston, được 
tổ chức vào chiều thứ 7 ngày 13 tháng 8, 2016, tôi thật may mắn đã đến thăm dự. Buổi tiệc tai 
Restaurant (Bò Bảy Món) Hồng Ân. BTC mời khách tham dự từ 01 đến 5 PM. 
 
-  Đặc biệt hân hạnh là sự có mặt của Cô Phương và Thầy Nguyễn Thanh Liêm. Cô và Thầy đến rất 
đúng giờ, lúc ấy khoảng 01: 00 PM. Thầy chống nạng đi khoan thai bên phu nhân, cũng là một hình 
ảnh đẹp đẽ và thật hạnh phúc. Tôi đã được gặp Cô Phương và Thầy Liêm vào ngày Ra Mắt Sách 
Hồi Ức "Sự Thật  Đời Tôi" của GS/TS. Nguyễn Thanh Liêm vào đúng 1 tuần trước, ngày thứ bẩy 6 
tháng 8, 2016. Ngày RMS hôm ấy, Thầy Liêm rất bận rộn ký tên vào sách, khách đông, chắc là sách 
được hưởng ứng nhiều lắm. 
 
- Hôm nay tôi và anh Việt Hải được ngồi chung bàn với Thầy và Cô Liêm, GS. Đào Đức Nhuận, GS. 
Trần Mạnh Chi, ba ca sĩ Ngọc Quỳnh, Lâm Dung và Kim Loan. Phải là có duyên mới được đổi  bàn 
ngồi cùng Thầy Liêm suốt gần 4 tiếng đồng hồ. 
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- Tôi hỏi thăm Thầy về sức khoẻ. Thầy cho biết vẫn bình thường và rất vui sau buổi RMS tuần vừa 
qua vì rất thành công. Tôi nói rằng tôi không phải là học trò của Thầy. Tôi hân hạnh được gặp Thầy 

qua nhiều Buổi Họp Mặt nhưng hôm nay là cái duyên được ngồi kế bên Thầy Liêm để được nghe và 
nói chuyện cùng Thầy. 

Thầy Liêm và tôi nói chuyện về việc học, việc làm và đời sống tại Mỹ. Thầy là hiện thân của người tài 
năng và đạo đức cao. Thầy đã từng giữ địa vị cao quý như Thứ Trưởng Giáo Dục và Văn Hoá trong 
chánh phủ VNCH nhưng tánh tình Thầy rất hoà đồng với mọi người. Thầy nói chuyện khoan thai, từ 
tốn và luôn lắng nghe người đối diện. 
 
Hôm nay sắc diện của Thầy có thể nói là trung bình, giọng nói điềm đạm, ôn tồn. Thầy kể về những 
kỷ niệm gắn bó của Thầy với các học trò, đặc biệt là các học trò hiện đang ở khắp Năm Châu. Trong 
câu chuyện, tôi có nhắc đến tên anh Quách Vĩnh Thiện đang sống tại Pháp. Thầy nhớ rõ về những 
học trò ở các nơi đã thành danh rạng rỡ. Thầy nói rằng sau biến cố 1975, nhiều học trò đã thành 
danh trên khắp thế giới. Thầy cũng được gặp nhiều học trò đang sống thành công trên đất Mỹ. 
 



 Thầy Nguyễn Thanh Liêm đúng là "The Teacher of Teachers". 
 
Các bạn say sưa hát và ngâm thơ, không khí vui và ấm cúng.  Sau khi Kim Loan hát xong đến gần 
Thầy chụp hình. Kim Loan và Nga đều nói qua nói lại cho vui: chúng tôi là Nàng Dâu Quảng Nam. 
Thầy khen Kim Loan hát hay, giỏi và ngoan. Thầy Nguyễn Thanh Liêm nói rằng Thầy cũng là gốc 
Quảng Nam, 5 đời trước của Thầy tổ tiên sinh sống ở Quảng Nam. 
 
Anh MC Khiếu Long có ý kiến là các bạn tụ họp gần sân khấu để cùng hát đồng ca bài "Việt Nam 
Quê Hương Ngạo Nghễ", chống giặc phương Bắc xâm lăng. Vì Thầy Liêm, anh Việt Hải và Nga là 
nhóm “chuyên đi chậm” (do stroke), nên các anh chị em đã đến chung quanh bàn của Thầy Liêm hát 
vang bài hát hùng tráng này. Thầy Liêm vỗ tay, tỏ ra rất vui phấn khởi, hòa đồng với mọi người. 
 
Không khí thân mật lôi cuốn mọi người ở lại, Thầy Liêm cũng ở lại đến phút chót 4:30 PM. Tiệc vui 
rồi cũng tàn, mọi người lưu luyến chia tay nhau. Hình dáng Thầy với những cái bắt tay giã từ thân 
mật. Than ôi, đâu ai biết đó là những lời vĩnh viễn giã biệt. Tiếng hát vang tưởng chừng vẫn còn 
nghe quanh đây nhưng đời sống diễn ra thật phù du và thật vô thường, chúng tôi bàng hoàng khi 
nhận được tin Thầy Liêm đã ra đi vào ngày 17 tháng 8, 2016. 
 
Bao luyến tiếc từ tấm lòng của những người học trò hoặc không phải là học trò của Thầy.  
 
THẦY LIÊM RA ĐI để lại trong lòng kẻ hậu sinh một hình ảnh cao quý của một Nhà Giáo Dục - an 
EDUCATOR - khả kính và đôn hậu. Thầy Liêm là một người tài đã hiến dâng cho đất nước Việt Nam 
nền giáo dục vững mạnh. Thầy đã có công góp ý mới, xây dựng nền giáo dục và để lại thế hệ sau 
những anh tài trên khắp Năm Châu. 
 
Nhiệm vụ của Thầy Liêm nơi trần thế đã hoàn tất mỹ mãn. 
 
Kính chúc Thầy Liêm thanh thản trong Hành Trình Trở Về Tây Phương Cực Lạc Phật Quốc. 
 
 
Gina Nga Nguyễn (Bà quả phụ Lê Trọng Nguyễn) 


