
Chuyện bên lề về lễ tang  

THẦY NGUYỄN THANH LIÊM - TÌNH "SƯ ĐỆ" ! 

 

Những ngày cuối tháng Tám năm 2016, toàn thể môn sinh Pétrus Trương Vĩnh Ký 
trong và ngoài nước nhận hung tin: Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm đột ngột ra đi! 
Nếu luận về đời người thọ yểu, thì quả thật Thầy của chúng ta cũng đã là đại thọ. 
Nếu luận về công đức và di sản mà "Sư Phụ" để lại cho hậu thế, quả thật là mênh 
mông! 

Ngay trong thời gian Thầy Nguyễn Thanh Liêm còn sống và làm việc, Thầy cùng 
có mặt với chúng ta ở mọi hoàn cảnh nghiệt ngã của dân tộc. Từ trong nước cho 
đến khi tị nạn xứ người, tiếng tăm và hình ảnh của Thầy đã là mẫu mực một người 
dấn thân, luôn đi đầu và có mặt mọi nơi trong cuộc đấu tranh cho tổ quốc Việt 
Nam tương lai được tự do độc lập, chống quân xâm lược phương Bắc và bọn Việt 
gian tay sai Cộng Sản bán nước! Thầy ra đi, để lại hậu thế một di sản quý giá về 
văn học và gương sáng về công cuộc đấu tranh không mệt mỏi giữa chính và tà! 
Những sách vở, huấn từ, những bài giảng, những diễn văn của thầy trên bục giảng 
thời xưa cũng như ở hải ngoại suốt bốn mươi mốt năm qua, là những bài học quý 
giá cho chúng ta làm hành trang. 

Báo chí, truyền thanh truyền hình và sách vở từ trong nước và hải ngoại đã nói 



nhiều về lý lịch và công đức Thầy Nguyễn Thanh Liêm. Những dòng  nầy, người 
viết chỉ gói gọn trong tình cảm thầy trò gắn bó nhau, từ thuở ngồi nghe thầy giảng 
văn ở ghế nhà trường, cho đến khi cùng sinh hoạt hội đoàn, cùng biểu tình, cùng 
đấu tranh nơi hải ngoại! 

 

Các Giáo Sư Pe1trus Ký viếng tang 

Hội Ái Hữu Petrus Ký có thông báo chương trình họp mặt ngày 4 tháng 9 năm 
2016 để toàn thể thầy cô và cựu học sinh có dịp hàn thuyên tâm sự. Nhưng một 
chiều cuối tháng Tám, Thầy Nguyễn Thanh Liêm đột ngột ra đi. Cho nên ngày 4 
tháng 9 cũng là ngày hội họp thầy trò Petrus Ký, nhưng thay vì vui sum họp, lại là 
ngày đau buồn tiễn đưa vị thầy khả kính trong tiếc nhớ ngậm ngùi! 

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Petrus Ký cùng với một số thiện nguyện viên mặc áo 
trắng quần xanh (thời học trò), mang huy hiệu trường; lập thành một toán phục vụ 
đặc biệt trong ba ngày tang lễ. Nhà quàn Peek Family, phòng số 1, lúc nào cũng có 
một số anh em cựu học sinh PK mang nơ màu tím, thay mặt tang gia tiếp khách, 
phục vụ và sắp đặt công việc trong ngoài. Những hình ảnh sinh hoạt của Thầy 
Nguyễn Thanh Liêm được trưng bày rất trân trọng. Quan khách vốn là thân hữu 
của Thầy, viếng linh cữu, đều cảm động về tình thầy trò gắn bó thân tình của Đại 
Gia Đình Pétrus Ký! 



 

Cựu Học Sinh PK phục vụ tang lễ 

Hầu hết các quan chức VNCH cùng thời với Thầy, đang sinh sống ở quận Cam và 
các nơi xa đều đến viếng cùng tiễn đưa linh cữu. Chức vụ cuối cùng của Thầy là 
Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục VNCH. Vì thế nên Thầy được trân trọng phủ lá quốc kỳ 
với hàng quân danh dự gồm Thủy Lục Không Quân và tiếng kèn mặc niệm lúc 
động quan! Đây là lễ nghi Quốc Táng giành cho một quan chức cấp quốc gia! 

Những điếu văn, những phái đoàn từ các hội Ái Hữu, Cộng Đồng, viên chức địa 
phương kéo dài ba ngày. Các lời chia buồn từ khắp nơi tới tấp gởi lên internet và 
các báo chí địa phương, những nén nhang tiếc nuối liên tục trong ba ngày 2,3,4 
tháng  9 và cuối cùng là một dòng người im lặng bước theo quan tài, tiễn đưa một 
con người "kiệt xuất" - GS -TS NGUYỄN THANH LIÊM về cõi tịnh độ Niết Bàn!  

 

Cử hành tang lễ & tang gia 

Người đi đầu hai tay mang hình Đức Phật là đồ đệ PK Lê Thương, PK Trần Côn - 
Thái Đắc Chánh (PK) mang hoa; theo sau là Hòa Thượng Thích Nguyên Trí ( 
Chùa Bát Nhã) và tăng đoàn  hộ niệm. Con trai của Thầy ( Bửu Lâm) hai tay mang 
bát nhang. Kế đến là hai PK Tôn Tường Vũ và Trần Sơn bưng trái cây. Di ảnh của 
Thầy được trân trọng giao cho cháu ngoại và chén cơm cúng trên tay chính người 



con gái Thầy là Thùy Linh! 

Quan tài phủ quốc kỳ, hai bên là hai hàng đệ tử: Hoa Thế Nhân, một cựu học sinh 
PK, Nguyễn Bích Uyên (Gia Long), Nguyễn Phương Lan (Gia Long), Lâm Mỹ 
Hoàng Anh (PK), Trần Vĩnh Trung (PK), Bùi Đẹp và Nguyễn Thành Điểu 
(TTCCS/VNCH hải ngoại). Người sau cùng - lần đầu tiên lẻ bạn, đưa người yêu 

dấu về cõi hư vô - là Bà Quả Phụ Nguyễn Thanh Liêm, nhũ danh Nguyễn Thị 
Phương! 

 

Quan tài và các Tử Đệ 

Kẻ viết bài đi theo quan tài phía xa xa; nhìn dòng người kéo dài phía sau, hầu hết, 
toàn những gương mặt thân yêu ngày cũ. Ngoại trừ các niên khóa học đàn em, hầu 
hết là những bạn học, bạn tù, chiến hữu, đã từng cùng ngồi tù từ Nam ra Bắc... 
Ngày xưa thân ái hiện rõ trong đầu với bao kỷ niệm về bạn bè cùng học thời gian 
thầy Nguyễn Thanh Liêm làm hiệu Trưởng trưởng Pétrus Ký. Những ngày xưa ấy 
sao thân thương, sao vô tư, vui đùa và hạnh phúc, mà bây giờ là những năm tháng 
tủi hờn cho dân tộc trước họa diệt vong dưới ách nộ lệ giặc Tàu và giặc bán nước! 



 

Lễ nghi Quốc táng 

Ôi! Thầy Nguyễn Thanh Liêm đã vĩnh viễn ra đi, mang theo nỗi buồn vong quốc, 
mang theo nỗi uất hận khôn nguôi với bao ước mơ thầy chưa đạt, tâm nguyện chưa 
thành, còn dang dở phải mang xuống tuyền đài! Thầy là tấm gương sáng cho các 
thế hệ noi theo về đủ mọi phương diện, mà hình ảnh Thầy hăng hái kêu gọi mọi 
người đấu tranh cho Việt Nam thoát vòng nô lệ và áp bức là bài học mà lũ học trò 
chúng em luôn khắc cốt ghi tâm, nguyện hết lòng tận lực gắng sức; dù biết rằng 
"Lực bất tòng tâm!” 

 

Học trò cùng đứng với Thầy Dương ngọc Sum 

Xin thành kính nguyện cầu hồn thiêng Thầy Nguyễn Thanh Liêm sớm tiêu diêu cõi 
Tịnh Độ Niết Bàn! 

Học trò letamanh (5-9-2016) 

 
 


