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Huỳnh Thị Trang 

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn 
 

Đã 38 năm trôi qua kể từ ngày tôi khoác lên mình tấm áo sinh viên Trường 

Đại học Cần Thơ, tôi vẫn nhớ mãi cảm xúc khó quên của ngày khai trường 

năm ấy. Đó là ngày khai giảng năm học đầu tiên trong cuộc đời sinh viên của 

tôi: năm học 1984-1985.  

Xuất thân là một học sinh cấp 3 trường huyện, tôi không thể nào giấu 

được sự tò mò và ngạc nhiên khi đặt chân vào Hội trường Rùa nơi tổ chức lễ 

khai giảng. Lúc bấy giờ, tôi thầm nhủ: Đây là giảng đường đại học của tôi, một 

giảng đường to đẹp và hiện đại, là nơi mà bao học sinh cấp 3 như tôi hằng ao 

ước. Một cảm giác bồi hồi khó tả khi tôi chợt nhớ đến 2 câu thơ: 

“Anh chưa bước chân vào trường đại học 

Chưa lên giảng đường chưa mặc áo sinh viên” 

(Giang Nam, 1961)  

Tôi đã là sinh viên. Trong tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Đó là cảm xúc 

vừa tự hào vừa xúc động đến nổi sắp rơi nước mắt. Cảm xúc vui mừng của 

một học sinh cấp 3 vừa vượt qua 2 kỳ thi cam go (thi tốt nghiệp và thi tuyển 

vào đại học) để “bước chân vào trường đại học”. Cảm xúc sau 12 năm đèn 

sách và công sức của bậc sinh thành đã vun vén cho tôi có được thành quả 

như mong ước. Cảm xúc nghèn nghẹn của một tân sinh viên được ngồi trong 

giảng đường khang trang và hiện đại trong khi bao người dân đang vật lộn với 

những khó khăn, chật vật do khan hiếm lương thực và đợt lũ tràn về Đồng 

bằng sông Cửu Long năm 1984. Tôi còn nhớ như in hình ảnh hai bên Quốc lộ 

1 từ tỉnh Tiền giang đến Cần Thơ, nước trắng xóa, nước tràn lên quốc lộ, nước 

ngập vào nhà dân, nước tàn phá mùa màng, nước đổi màu vàng vườn cam, 

vườn nhãn … người dân miền Tây vô cùng khổ sở!   
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Lễ khai giảng bắt đầu. Nhạc Quốc ca trỗi lên cũng là lúc lòng tôi lâng lâng 

khó tả. Tôi đã nghe và hát bài Quốc ca nhiều lần, nhưng tiếng nhạc của các 

nhạc công Quân khu 9 lần này sao mà hay, sao mà hùng hồn và giàu dạt quá! 

Tôi đứng nghiêm trang, lắng nghe từng nốt nhạc. Niềm tự hào, sự hân hoan 

và phấn khởi lại ùa về trong tôi: tôi là người Việt Nam. Tôi đang bước vào 

ngưỡng cửa đại học để chuẩn bị kiến thức cho mai này phục vụ quê hương. 

Tôi lại nghĩ đến các bạn học sinh khác, kém may mắn hơn tôi, không được dự 

lễ khai giảng như tôi ở một giảng đường đại học hiện đại này. Tự dưng trong 

tôi lại có sự quyết tâm mãnh liệt rằng tôi phải chăm chỉ học tập để xứng với cái 

vinh dự tôi đang có so với các bạn học sinh khác. Tôi không biết có bao nhiêu 

sinh viên đang dự lễ như tôi có được cảm giác giống tôi lúc này: Cảm giác tự 

hào và quyết tâm cao độ! 

Cảm xúc và quyết tâm này càng tăng lên gấp bội khi lời chức mừng và 

nhắn nhủ của Thầy Hiệu trưởng Trần Phước Đường vang lên. Thầy chúc 

mừng các tân sinh viên và ân cần khuyên chúng tôi hãy cố gắng học tập và 

rèn luyện cho xứng danh là sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, hãy cố gắng 

học tập, vươn lên để bảo vệ, cống hiến, giữ gìn và phát triển đất nước ngày 

càng giàu đẹp, vững mạnh hơn. Bốn năm theo học tại trường, tôi không ngừng 

trau dồi để không phụ lòng mong mỏi của Thầy. Tôi tốt nghiệp ra trường làm 

Cô giáo và may mắn được quay trở lại Trường Đại học Cần Thơ phục vụ các 

thế hệ sinh viên qua vai trò là cán bộ thư viện và hiện nay là giảng viên. Nếu 

có ai đó hỏi tôi “Điều gì đã thôi thúc tôi phấn đấu không ngừng?” Tôi xin thưa 

đó là quyết tâm và nhiệt huyết tôi có được trong buổi lễ khai giảng đầu tiên tại 

Trường. Không gì có thể làm tôi phấn đấu hơn ngoài bản thân tôi đã tự hứa 

với lòng ngay buổi lễ hôm ấy. Tôi thầm nhủ ước chi Trường Đại học Cần Thơ 

có được một giảng đường to hơn Hội trường Rùa để tất cả tân sinh viên đều 

được dự lễ khai giảng đầu tiên trong đời sinh viên, được nuôi dưỡng ước mơ 

và hoài bão ngay từ những ngày đầu bước chân vào ngưỡng cửa của trường 

đại học. 
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Một năm học mới bắt đầu: năm học 2022-2023. Lần khai giảng của năm 

học này sẽ khắc ghi dấu ấn về sự phát triển mới của nhà trường: Công bố 

thành lập 4 Trường và 1 Khoa thuộc Trường Đại học Cần Thơ. Tôi thầm ước 

sẽ có rất nhiều tân sinh viên được tham dự lễ có được những cảm xúc và suy 

nghĩ hơn tôi trong khí thế hân hoan và long trọng đánh dấu mốc sự kiện trọng 

đại này. Tôi mong ước rồi 30-40 năm sau cũng có những cựu sinh viên nhắc lại 

ký ức ngày khai giảng hôm nay và động lực phấn đấu như tôi và hơn thế nữa… 

         Cần Thơ, ngày 09/10/2022 


