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Kính thưa quý bà, quý ông, quý đồng nghiệp và các bạn tân khoa của Trường Đại học Hoa Sen, 

Trước tiên, tôi nhiệt liệt chúc mừng các anh chị Tân khoa, những người chủ của buổi lễ 

hôm nay.  

Sẽ có 765 bạn trẻ Hoa Sen trải nghiệm thời khắc quan trọng này trong đời mình, đặc biệt 

là 127 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi, những bạn đang ngồi ở hàng ghế vinh dự bên 

dưới. Xin quý vị hãy dành cho tất cả các tân khoa một tràng pháo tay thật lớn. 

Cảm ơn quý vị 

 

Các bạn tân khoa của Đại Học Hoa Sen thân mến, 

           Các bạn sắp bước ra khỏi hội trường này để khởi sự nghề nghiệp của mình vào một thời 

khắc khó khăn trong lịch sử dân tộc. Theo thống kê năm nay của trường, cứ 100 tân khoa đang 

ngồi đây, trong hội trường này, có 70 bạn đã tìm được việc làm và đã sắp bắt đầu công việc. 

Trung Quốc đang đe dọa nghiêm trọng tới an ninh quốc gia ở mức độ ngày càng nghiêm trọng. 

Nền kinh tế của Việt Nam yếu ớt và dễ tổn thương. Trong giai đoạn khó khăn như thế, các bạn 

chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của hai người quan trọng luôn đi theo mình. Một người có tên là 

“ý chí kiên định” và người kia có tên là “kiến thức”. Để có được sự giúp đỡ của hai người quan 

trọng này khi cần, thì các bạn phải làm sao để hai người này luôn ở bên cạnh mình. Sự kiên trì 

và ý chí mạnh mẽ của các bạn sẽ giúp các bạn giữ vững lòng tin ở chính bản thân, từ đó có sức 

mạnh vượt mọi trở lực. Sự khát khao hiểu biết, siêng năng đọc sách báo và tự học sẽ nuôi dưỡng 

kiến thức. 

Trong một bài báo trên tờ Young India năm 1920, Mahatma Gandhi, vị lãnh tụ vĩ đại của 

Ấn Độ đã viết: “Sức mạnh không xuất phát từ năng lực thể chất mà nó đến từ ý chí bất khuất 

bên trong”. Mahatma Gandhi quyết tâm thể hiện và đã minh chứng điều mình viết là đúng bằng 

cách áp dụng phương thức phản kháng dân sự bất bạo động để dẫn dắt Ấn Độ đến độc lập vào 

năm 1947. Không ai trong chúng ta có thể sánh được với Mahatma Gandhi nhưng trong mỗi 

chúng ta đều có phẩm chất của Mahatma Gandhi.  

Xin các bạn dành vài khoảnh khắc nhìn lại 4 năm học tập và rèn luyện tại Đại học Hoa 

Sen. Các bạn đã vượt qua mọi căng thẳng và áp lực để hoàn tất đề tài môn học đúng hạn, để đạt 



 2 

chuẩn đầu ra về tiếng Anh hay những năng lực cần thiết khác trong chuyên ngành. Các bạn từng 

phải đứng đợi xe buýt mà xe thì chẳng thấy đâu. Các bạn từng phải làm việc, phải hợp tác với 

vài người mình không thích. Các bạn phải chia tay với một người bạn thân thiết hay có việc khó 

xử trong gia đình. Tất cả những khó khăn trở ngại tưởng chừng ghê gớm đó các bạn đã vượt qua 

để giờ đây các bạn đứng ở đây, cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay, chuẩn bị bắt đầu cho một 

cuộc sống riêng. Tôi tin rằng, nếu các bạn tiếp tục kiên trì vượt khó như thế trong tương lai, 

cuộc sống tự lập của các bạn sẽ thành công như ý. 

Các bạn tân khoa thân mến, 

Kể từ ngày hôm nay, các bạn chính thức gia nhập vào hàng ngũ 13,000 cựu sinh viên, 

học viên Hoa Sen. Cuộc đời sẽ mở rộng cánh cửa chào đón các bạn với nhiều con đường trước 

mắt. Dù chọn lựa con đường nào, tôi luôn hy vọng các bạn sẽ sống theo cách làm cho các bạn tự 

tin, tự hào về chính mình. Các bạn nên quan tâm tới chính trị Việt Nam và quốc tế, tha thiết với 

những giá trị phổ quát của nhân loại về nhân quyền, dân chủ, và tham gia các hoạt động giúp đất 

nước này tốt đẹp hơn. Hãy tránh xa ma túy và mọi chất gây nghiện; hãy lái xe an toàn. Và tất 

nhiên, đừng quên duy trì kết nối với Đại học Hoa Sen. 

Thay mặt cho đội ngũ sư phạm nhà trường, tôi xin vinh danh sự thành công của các anh 

chị, chúc các anh chị mọi điều tốt đẹp nhất trên đường đời. Tôi tin cựu sinh viên Hoa Sen sẽ 

sống xứng đáng như những người Việt Nam tử tế. 

 

                                                         ********* 


