
Về Một Nhân Vật Đàn Anh 

- Nguyễn Văn Sâm - 

Có những người quen lớn tuổi hơn ta, ta coi như người anh trong giao tế, người 

bạn trong sự đối xử, mà không phải là người đàn anh. Đàn anh phải có cái gì hơn 

nữa ngoài tuổi tác và sự giao tình, chẳng hạn như đức độ, tài năng, cách xử thế, 

tấm lòng đối với cộng đồng, đối với người chung quanh, đối với ta.. Khó kể hết tất 

cả những yếu tố gì, và trong số đó, yếu tố nào là quan trọng. Tính chất đàn anh của 

một người nào đó đối với ta được cấu tạo từ từ chầm chậm qua thời gian và qua 

những lần tiếp xúc. Từ đó tiếng anh- tôi nghe như chuyên chở tình cảm thân thiết 

Nn tàng trong âm thanh phát ra, hàm chứa sự kính trọng thân tình. Tôi có tình cảm 

và thái độ đó đối với Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm. Trong tương giao, trong gặp 

gỡ anh Liêm là tiếng tôi gọi Giáo Sư Liêm và tiếng Giáo Sư Liêm gọi tôi chỉ đơn 

giản là Sâm thân tình. Chúng tôi giao tình trong giới hạn, thân tình nhưng không 

thân thiết để bù khú, để suồng sã vì anh là bậc đàn anh đáng kính nễ của tôi từ lâu. 

Anh Liêm ra đời hoạt động trước tôi hơi nhiều. Tôi đi đâu cũng đều gặp anh có mặt 

ở đó trước. Trong danh sách sinh viên ghi danh Cao Học với GS Thanh Lãng ở Đại 

Học Văn Khoa năm 1964, tên anh Liêm có trước tên tôi 1, 2 năm rồi, và cha Lãng 

đã tấm tắc về anh: Liêm hắn là sinh viên thông minh, hắn chỉ cần tốn một chút thời 

gian nữa là xong Cao Học.  

Tôi có thời gian dạy học ở trường Pétrus Ký thì anh Liêm cũng có thời gian làm 

Hiệu Trưởng ở đây và đã thành công trong vai trò nầy. Trong số các sinh viên Cao 

Học mà Cha Thanh Lãng năm 1967 có ý định chọn về làm Phụ Khảo ở ban Việt 

Văn của trường Đại Học Văn Khoa Sàigòn, anh Liêm cũng được đề bạt – nhưng 

Anh không nhận vì lý do nào đó- và nhờ vậy mới tới lượt tôi. Sau nầy anh Liêm 

thường nhắc: “Cha Lãng chọn moi trước Sâm, vì lý do phải đi làm Hiệu Trưởng ở 

Bình Dương và vài lý do khác, moi xin cha được phép từ chối lần đó”. Câu nói 

thiệt bình thường, không ngụ ý tiếc rẽ, cũng không chút gì ganh tỵ. Tôi thích anh 

Liêm từ điều đơn giản đó.  

Khi tôi vượt biển đến đão Tangung Unggat, Indonesia, năm 1979, gia đình một 

người ở sạp trước mặt tôi có bà con xa gần với anh Liêm, và đã nhắc về anh với vẽ 

hãnh diện rằng anh đã lấy bằng Tiến Sĩ Giáo Dục và đang làm việc ở San José, 

CA. Tôi nghe thì nghe vậy, chớ thân mình còn chưa biết đi nước nào, có đâu dám 

mơ ước bước theo chân anh.  

Khi đến Hoa Kỳ thì tôi nghe thấy nhiều tiếng tốt về Giáo Sư Liêm trong những 

sinh hoạt nổi của cộng đồng. Anh viết sách về giáo dục, về văn hoá với cái nhìn 

sâu sắc của người trong ngành, anh viết bài về chánh trị với những vấn đề có tính 

cách đường dài, anh diễn thuyết về những tác giả nổi tiếng của Miền Nam. Anh 

điều hành thành công một vài hội đoàn với đặc san ra đều đặn hằng năm, và thành 



công nhứt đối với tôi là hội Tả Quân Lê Văn Duyệt do anh sáng lập. Hội nầy có cái 

đặc biệt là thờ một vị tướng được tôn trọng của dân Sàigòn Lục Tỉnh và người 

Trung Hoa sống ở Miền Nam. Người Trung Hoa có Quan Công Hầu, đi đâu cũng 

đem theo để lập đền thờ cúng kiến coi như đề cao lòng trung nghĩa, biểu lộ sự ngay 

thẳng, khinh ghét cái xấu. “Ta có Tả Quân Lê Văn Duyệt đã được lòng kính trọng 

của nhiều thế hệ, đã được lập đền thờ ở quê nhà, và được coi như có nhiều linh 

hiển. Tại sao ta không đề cao Ngài và lập đền thờ ở nơi đất mới của người Việt tỵ 

nạn?” Anh Liêm có lần tâm sự với tôi như vậy khi nghe lời bàn tán về cái hội mà 

anh mới vừa thành lập không bao lâu. 

Cho đến nay hội lập được gần 10 năm rồi, là nơi thờ cúng trang nghiêm, là nơi 

giương cao lá cờ dũng khí cương trực trên bình diện lý thuyết, là nơi sinh hoạt văn 

hóa của bất kỳ hội đoàn nào. Cái công của anh Liêm ở chỗ chịu đứng đầu sóng 

ngọn gió với nụ cười hiền nhưng cương quyết để có Hội Tả Quân ở nước người, để 

các thế hệ sanh ra nơi đất khách có dịp hiểu về một công thần cương trực của dân 

Việt mà người Trung Hoa cũng phải tôn kính. 

Những năm gần đây anh Liêm cho tổ chức truy niệm những anh hùng, những nhân 

vật nổi bật của thời Việt Nam Cộng Hoà như các tướng tuNn tiết ngày sụp đổ Miền 

Nam, Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, Phó Tổng 

Thống Trần Văn Hương … và chắc chắn rồi đây anh sẽ còn vinh danh nhiều vị 
khác nữa như các GS Nguyễn Văn Bông, Nguyễn Ngọc Huy, như các ông Trần 

Chánh Thành, Phan Huy Quát, Ngô Đình Diệm, Dương Văn Minh, Trần Văn Văn , 

Phan Quang Đán… Trong cuộc đời thường có thể những vị được truy niệm có lúc 

chánh kiến xung đột, phải đối chọi nhau, nhưng khi họ đã mất, chúng ta chỉ còn lại 

ở họ cái khí tiết, cái dũng cảm, cái lòng đối với dân tộc Việt, họ thành công hay 

thất bại không quan trọng, điều quan trọng là ngọn lửa chính khí trong tim họ tỏa 

ngời ai ai cũng thấy.. Khi tổ chức truy niệm một nhân vật, tôi chắc chắn rằng anh 

Liêm muốn chúng ta nên nhìn trên toàn thể cuộc đời của những vị nầy, hơn là đi 

vào những chi tiết có thể làm người nầy người kia không đồng ý, đánh giá thấp hay 

có những lý chứng để tranh biện. 

Lịch sử được viết lên từ từ theo thời gian. Những buổi truy niệm do Giáo Sư Liêm 

tổ chức là những xác định lịch sử có giá trị, cho tới bây giờ, được đa số công đồng 

tỵ nạn ủng hộ. Việc làm của anh mới mẻ, không vụ lợi chính là cái đáng quý trong 

con người của anh.  

Người hoạt động văn hóa thường có khuynh hướng chọn lựa sự thầm lặng bằng 

sách vỡ được viết ra, riêng anh Liêm hoạt động mặt nổi nhiều hơn, đó là con 

đường lựa chọn đáng yêu của Tiến Sĩ Giáo Dục Nguyễn Thanh Liêm, bậc đàn anh 

đáng mến của tôi. 
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