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Kính thưa  Quí vị  Quan khách. 

Kính thưa Quí Thầy Cô Giáo 

Cùng các cháu sinh-viên tốt-nghiệp Đại-Học Công-Nghệ Sai Gon , các Tân Cử-Nhân  tham 

dự lễ ra trường ngày hôm nay. 

Kính thưa Quí Vị, 

Tôi hân hạnh lên đây phát biểu đôi lời CHÚC MỪNG các tân Cử Nhân hôm nay hiện diên 

trong khán-phòng với y-phục trang trọng và thật đẹp. 

Ngôi Trường ĐHCN.SG đã tròn 17 năm tuổi (1997-2014) tuổi sung mãn nhất cho sự phát 

triễn mọi mặt , Trường đã  tiễn đưa trên 12 lớp tốt nghiệp với hàng vạn sinh-viên ngời ánh 

mắt tự tin bước vào đời. Các em đã đem vốn kiến thức học hỏi được nơi đây ra thi thố khả 

năng mình khắp nơi , phù hợp với nhu cầu xã-hội . Các sinh-viện tốt nghiệp cao-đẳng ngày 

ấy , đã trải qua  những tháng ngày thử lửa trong thực tế cuộc đời đầy cạnh tranh gay gắt ; 

các em đã từng đem những hiểu biết học hỏi được ở Trường ra cọ xát với cuộc đời…và mới 

thấy ra rằng dẫu học bao nhiêu cũng  thiếu. Và rồi các em can đảm quay về Trường cũ tiếp 

tục mài giũa để hôm nay lại lần nữa tốt nghiệp ở mức độ cao hơn , sâu sắc và hoàn hảo hơn . 

Tôi chân thành cảm phục ý chí sắt đá đó của các tân cử nhân tốt nghiệp đang hiện diện trước 

tôi ngày hôm nay trong hội trường này !  Đã rời tổ ấm ươm mầm tri-thức , đã rời xa khung 

cảnh êm đềm ngày hai buổi vào giảng đường nghe lời các Thầy Cô giảng dạy , và cũng  đã 

lao vào nơi gió cát cạnh-tranh của cuộc đời , rồi nay trở về nơi chốn cũ để rèn luyện . Dù đi 

học nhưng các em cũng không xa rời được công việc đang làm vì nó là cơm áo hằng ngày ; 

chưa nói có nhiều em con cái nheo nhóc, đùm đề…Có thế mới biết giá trị mãnh bằng tốt 

nghiệp ngày hôm nay của các em nó quý giá biết bao !  Nó là ý chí ! Nó là lòng tự tin ! Nó 

là sự quyết tâm khẳng định mình trong xã-hội . Các em đã mài giủa vũ-khí tri-thức chuyên 

môn sắc bén hơn , niềm tin và ý chí vững vàng hơn để lại lao vào cuộc  sống đang chờ đợi 

các em. 

Khác hẳn những em sinh viên trẻ học hành chăm chỉ bốn năm, nay khoát áo tốt nghiệp , họ 

đầy ước mơ hoa mộng cho tương lai . Còn Các em tốt nghiệp liên thông ngoài tri-thức học 

hỏi thêm còn là tượng trưng cho một ý chí : Sẳn sàng vượt lên để thay đổi số phận . Và 

hôm nay đây , trong lễ tốt nghiệp này , là bằng chứng xác minh các em là những người 



chiến thắng số phận . Tôi xin chúc mừng ý-chí và lòng tự tin vươn lên của các em tân cử-

nhân hôm nay . (Xin toàn thể Quan Khách cùng tôi cho một tràng pháo tay ca ngợi ý chí sắt 

đá của các em ). 

Kính thưa quí vị ,  

Các em sinh-viên thân mến, XA HƠN , CAO HƠN, NHANH HƠN ! tiêu đề trong các cuộc 

thi thể-thao , cũng là lời thầm nhủ của những người trẻ tuổi . Bao lâu còn ước mơ đó trong 

quả tim hừng hực sức sống là còn trẻ , còn có cơ hội phục vụ xã hội dù rằng tuổi cao , sức 

yếu. 

Các tân cử nhân hôm nay có đủ tất cả các yếu tố để thành công : TUỔI TRẺ và niềm tin vào 

tương lai. 

Xin Quí vị cho tôi có đôi lời với các cháu TÂN CỬ NHÂN , các cháu đang ngời ngời ánh 

mắt tự tin khi các cháu vừa vượt qua tháng ngày vất vả vừa học vừa làm , một bên lo bôn ba 

vật lộn kiếm sống , một bên phấn đấu để có mảnh bằng tốt nghiệp Đại-Học. Và hôm nay , lễ 

tốt nghiệp này là minh chứng rằng các cháu đã chiến-thắng !. 

Các cháu thân mến , 

Từ kinh nghiệm của một người vào tuổi Cha Chú của các cháu , tôi xin các cháu có đôi lời 

chia xẻ, đôi lời tâm sự với các cháu. Với tuổi trên 70, những tháng ngày  tàn thu này  gần 

năm mươi năm trước tôi cũng trịnh trọng choàng áo tô tốt nghiệp đại-học , mắt ngời sáng , 

đầy tự tin bước vào tương lai !.Với tuổi trẻ như các cháu hôm nay , với con tim rạo rực bốc 

lửa đầy tự tin lao vào thách thức cuộc sống : Nào sá gì chông gai ! – Nào sá gì thử hách ! 

Rồi nửa thế kỉ đã trôi qua ! với vài ba mảnh bằng trên tay, với nhiều chức vụ có lúc  là 

người lao động đem cơ bắp ra để kiếm sống ; đã từng đứng  trên bục giảng đường ; đã từng 

quản lý doanh nghiệp sản xuất XNK với trên ba ngàn công nhân lao động ;  đã từng là Sinh-

Viên xếp hàng ăn cơm xã-hội trong phố phường giữa ngút ngàn khói lửa chiến tranh khắp 

khắp…; đã bao lần trắng tay , bao lần chong mắt thâu đêm lo âu thất nghiệp …Ôi ! biết bao 

cái đã từng trải qua,  có lẻ như mọi người già tôi muốn thi vị rằng : Đếm trên đầu có bao 

nhiệu sợi tóc bạc là đã có bấy nhiêu lo âu, khắc khoải , vui buồn..khi đã dấn thân vào cuộc 

sống  !Bao nhiêu sợi tóc bạc là bấy nhiêu kinh nghiệm để nói chuyện vói các cháu hôm nay 

ra trường , như một món quà tiển đưa một người bạn trẻ ( Giống hệt mình gần nửa thế-kỉ 

trước ) để mai kia tiếp tục vào đời đầy niềm tin và sức sống .Các cháu thân mến, tôi muốn 

nói nhỏ với các cháu đôi điều : 

- Này, các cháu ơi, mảnh bằng tốt nghiệp chỉ là mái chèo cho con thuyền ước vọng của 

mình rẻ sóng về tương lai . Mái chèo mà sơn son thiếp vàng cho đẹp , gác trên chiếc 

thuyền ảo vọng lòe lòe bịp bịp khoe danh, mà thiếu đi những cánh tay gân guốc dùng 

chèo khoát sóng nước đời để lao tới trước thì hởi ơi !!  Mái chèo kia thua loài gổ mục 



, mảnh bằng ấy thua tờ giấy biên nhận của người mua danh bán tước . Các cháu ơi , 

mảnh bằng tốt nghiệp nhất quyết phaỉ được gánh gồng bởi lao-động và sáng tạo 

không ngưng nghỉ của chính mình. 
 

- Các cháu ơi ! Tốt nghiệp là khép cánh cửa ngôi trường nhỏ của tháng ngày rèn luyện 

và mở toang cánh cửa Trường Đại-Học to lớn, kì vĩ hơn đó là Trường đời. Trường 

đời cho cháu rất nhiều và cũng sẽ sẳn sàng lấy đi tất cả . Nơi ngôi trường ấy đòi hỏi  

ý chí , kiên trì và sự khôn ngoan. Nơi ấy việc cháu sai lầm và thất bại  là chuyện 

thường , nhưng điều quan trọng nhất nên nhớ là đừng lặp lại sự sai lầm và thất bại 

mà mình đã gặp. 
 

- Cháu ơi!  Người đời nhìn  giá trị của ta bằng đánh giá kẻ thành công nhiều hơn thất 

baị . Nhưng thật thất bại , gian truân chính là lò luyện cho ta có bản lãnh làm người . 
 

- Điều cuối tôi sẽ tâm sự cùng các cháu là hãy trau dồi khả năng giao tiếp , muốn thành 

công trong thời buổi này dù ở đâu và làm công việc gì cháu phải luôn có sẳn hai công 

cụ trong tay đó là  Công Nghệ Thông Tin và Ngoại Ngử . Muốn thành công không 

thể thiếu hai công cụ ấy . 
 

Kính thưa Quí Vị ,  
 

Mỗi năm , vào cuối thu , tôi thường nhìn thấy hàng hàng lớp lớp các em Sinh Viên  

Trường ĐHCNSG tốt nghiệp tỏa về khắp nơi , lòng tôi bâng khuâng tự hỏi chúng tôi, 

những người làm công tác giáo dục đã làm tròn phận sự của mình: trang bị đủ cho 

các em kiến thức vào đời hay chưa .? Thay mặt HĐQT nhà tường , tôi chúc các cháu 

gặt hái được nhiều thành quả trên đường đời , chúng tôi mong có dịp Các Cháu  trở 

về thăm ngôi trường cũ, thăm các lớp đàn em và hãy kể cho các cánh chim non trong 

tổ cái đẹp lồng lộng của sóng gió Đại-Dương . 
 

Trân trọng cảm ơn. 
 

Nguyễn Quang Tuyến 

(01/11/2014) 

 

  

 

Tham khảo thêm : 

 

(Xin click vào Link sau) 

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn - Trang Chủ 
 

http://www.stu.edu.vn/

