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Thương Tiếc Giáo Sư Nguyễn Cao Hách 

 

Đoàn Thanh Liêm 

Giáo sư Nguyễn Cao Hách vừa mới qua đời tại thành phố San Diego, 

California vào sáng sớm ngày Thứ Tư 21 tháng Chín năm 2011 vào tuổi 94. 

Hội Ái Hữu Luật Khoa tại Nam California đã mở ngay một mục riêng trên 

website của Hội để cho các Giáo sư và sinh viên Luật khoa ở Việt nam thời 

xưa cùng bày tỏ lòng quý mến đối với một vị Thầy khả kính và khả ái, đồng 

thời cũng chia sẻ sự mất mát lớn lao này đối với Bà Giáo sư cùng tang quyến. 

Trên trang website www.aihuuluatkhoa.com, vào sáng hôm nay 22 tháng 9, 

người ta đã thấy các lời phân ưu và ghi lại kỷ niệm của các Giáo sư Vũ Quốc 

Thúc, Châu Tiến Khương từ Paris, Giáo sư Tạ Văn Tài từ Boston và của rất 

đông cựu sinh viên các trường Luật Saigon, Huế và Cần Thơ. 

Là một môn sinh của Thầy tại trường Luật Saigon ngay từ niên khóa 1956 – 

57, sau khi Giáo sư vừa tốt nghiệp văn bằng Thạc sĩ về Kinh tế học tại Pháp 

trở về Việt nam, tôi xin được ghi lại một vài kỷ niệm rất là quý báu thân 

thương đối với một bậc Thầy được sự kính trọng của rất nhiều người tại Việt 

nam trước đây, cũng như tại hải ngọai sau này. 



Chủ đề cho môn kinh tế học của năm thứ hai ban Cử nhân thời đó là vấn đề 

“Phân phối Lợi tức Quốc gia”, Giáo sư Hách đã tham khảo các sách báo bằng 

tiếng Pháp và đặc biệt bằng tiếng Anh để giảng dậy cho sinh viên chúng tôi 

rất nhiều về các lý thuyết mới về tài chánh kinh tế trên thế giới. Ông trưng 

dẫn nhiều đồ thị, các bảng thống kê để minh họa cho bài học, mà vào thời đó 

ở bên Mỹ người ta gọi là theo khuynh hướng Kinh tóan học (econometrics). 

Giáo sư thao thao bất tuyệt đọc cho chúng tôi ghi chép bài, mà không cần 

phải nhìn vào các ghi chú ông đã sọan trước. Ông vừa nhìn vào mấy ngón 

tay, vừa đọc trơn tru không hề ngập ngừng vấp váp bài giảng mà sinh viên 

phải chăm chú theo dõi và ghi chép đến mỏi tay luôn. Giáo sư còn chua thêm 

những danh từ, thuật ngữ mới lạ về kinh tế bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp, 

mà nhờ đó sinh viên có thể dễ dàng tham khảo thêm ở những sách báo bằng 

ngọai ngữ. 

Vào năm thứ nhất, chúng tôi đã được học khai tâm với Giáo sư Vũ Quốc 

Thúc qua lối diễn giảng thật sáng sủa gọn gàng, dễ nhớ dễ thuộc. Nay lên 

năm thứ hai, thì bài giảng của giáo sư Hách lại đi sâu hơn, xa hơn về phần lý 

thuyết kinh tế hiện đại, khiến cho bọn sinh viên chúng tôi vừa say mê thích 

thú, mà vừa phải chú tâm học bài đến hụt hơi luôn. Nhưng mà khi kết thúc 

niên học, chúng tôi đều hết sức biết ơn vị Thầy đã thật tận tâm truyền đạt cho 

mình những kiến thức rất mới mẻ quý báu đó. 

Sau này lên bậc Cao học, Giáo sư Hách lại còn giảng dậy cho chúng tôi bằng 

tiếng Anh những bài học có tính cách nghiên cứu thâm sâu hơn. Lối phát âm 

của Thầy theo giọng Pháp, nên nghe có vẻ hơi cứng cỏi, nhưng quả thật Thầy 

đã giảng giải rất trôi chảy, lưu lóat. Ông còn chỉ dẫn cho sinh viên phải tìm 



đọc thêm hàng lô sách báo bằng tiếng Anh, mà lúc đó chỉ có thể tham khảo 

tại Học viện Quốc gia Hành chánh do Đại học Michigan hợp tác bảo trợ, thì 

mới có đày đủ loại sách báo mới mẻ này. 

Giáo sư Hách dành tòan thời gian cho việc nghiên cứu và giảng dậy, chứ ít 

khi thấy ông tham gia công tác chỉ huy lãnh đạo trong guồng máy hành chánh 

công quyền. Các bài nghiên cứu của Giáo sư được đăng trên nhiều tập san 

chuyên môn, đặc biệt là tạp chí Quê Hương mà ông đã có thời giữ nhiệm vụ 

Chủ bút. 

Sự đóng góp của Giáo sư Nguyễn Cao Hách trong lãnh vực giáo dục đại học 

và nghiên cứu chuyên môn thật là lớn lao, được nhiều thức giả đánh giá cao. 

Trong bài ghi ngắn gọn này, tôi không thể trình bày đày đủ hết mọi chi tiết 

được.Vậy xin để quý vị có thẩm quyền hơn viết về sự nghiệp của vị giáo sư 

thật đáng nể trọng này. 

Bằng những dòng chữ ngắn ngủi và đơn sơ này, tôi xin được bày tỏ lòng quý 

mến và biết ơn của một môn sinh đối với bậc sư phụ hết mực tôn kính của 

mình. 

Xin cầu chúc Giáo sư luôn thanh thản an bình nơi cõi Vĩnh Hằng. 

Và cũng xin gửi lời chia sẻ đến Bà Giáo sư và Tang quyến./. 

California, ngày 22 tháng Chín năm 2011 

LS Đòan Thanh Liêm 
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