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Giáo Sư Doãn Quốc Sỹ được chúc thọ 100 
tuổi và trang trọng vinh danh 

December 10, 2022 

 

Đằng-Giao/Người Việt 

WESTMINSTER, California (NV) – Lễ chúc thọ 100 tuổi và vinh danh Giáo 
Sư Doãn Quốc Sỹ do năm hội đoàn là Hội Giáo Chức Việt Nam-Nam 

California, Gia Đình Sư Phạm Sài Gòn, Viện Việt Học, Câu Lạc Bộ Hùng Sử 
Việt, và Cựu Học Sinh Bưởi-Chu Văn An đồng tổ chức vào sáng Thứ Bảy, 10 

Tháng Mười Hai, tại Royal Garden Estates, Westminster. 

 
Giáo Sư Doãn Quốc Sỹ (giữa) bên cạnh học trò, bằng hữu trong lễ mừng thọ 100 tuổi 

hôm 10 Tháng Mười Hai. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt) 

 

Từ sớm, ban tổ chức đã xôn xao chuẩn bị; người trang hoàng, người sắp xếp 
bàn ghế, người quán xuyến thức ăn, người chăm lo nước uống. 

Được bao người trân quý 

Ai ai, từ những người đang tất bật làm việc cho kịp giờ, lẫn khách đến sớm, 

ai nấy đều lộ vẻ hân hoan được có mặt tại buổi lễ đặc biệt cho Giáo Sư Doãn 
Quốc Sỹ hôm nay. 

“Chúng tôi không muốn quá nhiều người tham dự, phần vì vẫn lo COVID-19 

và cảm cúm, phần vì gian phòng này có hạn chế số người. Hơn nữa, ông cụ 
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[Doãn Quốc Sỹ] lớn tuổi rồi, đông người quá dễ làm cụ mệt,” ông Nguyễn 
Hữu Chí, học trò cũ và cũng là thành viên ban tổ chức, nói. 

Những người có mặt phần đông ở tuổi 80 đến 85 nhưng còn tinh anh, nhanh 

nhẹn. 
Ông Chí cười: “Tôi 72 tuổi rồi nhưng ở phòng này, tôi là thanh niên đó.” 

Rất nhiều người đến chúc mừng thầy Sỹ, người học ông ở Đại Học Sư Phạm, 

người học ông ở Đại Học Vạn Hạnh, người thì trung tâm Văn Hóa Quân Đội. 

Ông Đặng Trần Hoa hãnh diện nói: “Tôi là học trò của thầy năm 1964, khi 
thầy dạy tại Trung Tâm Văn Hóa Quân Đội. Thầy dễ tính nhưng nghiêm khắc 

trong việc giảng dạy. Tụi tôi, ai cũng quý trọng thầy.” 

“Thầy Doãn Quốc Sỹ đúng là nhà văn của thế kỷ 20,” ông Hoa nói. 

Những học trò cũ của ông đều một lòng kính nể và quý mến ông. 

 
Ông Doãn Quốc Sỹ, giáo sư kiêm nhà văn, cố giấu xúc động trước sự quý mến của học 

trò. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt) 
 

Ông Nguyễn Văn Khanh, cộng tác viên nhật báo Người Việt với chương trình 
“Từ Thủ Đô Với Nguyễn Văn Khanh,” cựu giám đốc Ban Việt Ngữ đài Á Châu 

Tự Do (RFA), cho biết ông học với ông Sỹ năm 1972 tại Sư Phạm Sài Gòn. 

Ông kể: “Lần đầu thầy vào lớp, chúng tôi cùng đứng dậy chào. Thầy nói một 
câu mà tôi không bao giờ quên được: ‘Không cần phải đứng lên nữa. Tôi đến 

đây không phải để gặp học trò mà tôi đến đây để gặp những người bạn đồng 
nghiệp tương lai.’” 

“Ông nghiêm khắc với chúng tôi như một người cha, thương yêu chúng tôi 
như một người mẹ và tận tụy dạy chúng tôi với tư cách của một người thầy 

khả kính,” ông Khanh trân trọng nói. 
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Bà Lê Minh Phú, cựu giáo sinh Sư Phạm Sài Gòn, xúc động đọc lá thư từ Việt 
Nam gửi qua email ngày 15 Tháng Mười Một thật cảm động của tám vị cựu 

giáo sư, trong đó có vị cựu Hiệu Trưởng Đoàn Viết Bửu, chúc mừng Giáo Sư 
Doãn Quốc Sỹ. 

Bà Lê Ngọc Loan, ở Tustin, cho biết bà chưa bao giờ được học với ông Sỹ 

nhưng bà muốn đến đây để tỏ lòng ngưỡng mộ. 

“Tôi đọc rất nhiều sách của ông Doãn Quốc Sỹ và qua đó, tôi quý trọng tấm 
lòng đức độ của ông.” 

 
Gian phòng chật kín dù ban tổ chức hạn chế thông báo. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt) 

 
Cũng vậy, Tiến Sĩ Phạm Thị Huê đến chính vì muốn tỏ lòng mến nể. 

Bà nói với phóng viên Người Việt: “Tôi chưa bao giờ được gặp ông [Doãn 
Quốc Sỹ] nhưng muốn đến đây vì tôi rất thích cuốn ‘Khu Rừng Lau’ của ông. 

Qua cuốn sách này, tôi mới hiểu phần nào đời sống và tâm tư của những 
người phải sống dưới chế độ Cộng Sản.” 

“Nhưng hơn thế nữa, tôi mến ông vì ông có lối viết văn rất trong sáng và tôi 

thấy trong tất cả những tác phẩm của ông đều bàng bạc toát ra tình quê 
hương cũng như tình gia đình, tình người và tấm lòng trung hậu,” bà chia sẻ. 

Chính Tiến Sĩ Phạm Thị Huê, đại diện Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt, khai mạc 

buổi lễ. Bà đề cập đến những đóng góp vô giá của Giáo Sư Doãn Quốc Sỹ cho 
văn học Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại. 

Bà nhấn mạnh: “Trong văn hóa Việt Nam, biết ơn là một điều quan trọng. 

Hôm nay chúng ta đến đây là để tỏ lòng biết ơn một vị giáo sư cũng là một 
nhà văn đáng quý.” 
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Bà nói: “Giáo Sư Doãn Quốc Sỹ sống đến 100 tuổi mà vẫn minh mẫn chính 
nhờ lối sống đạo đức của ông. Suốt cuộc đời, ông luôn khuyến khích tình 

thương, xóa bỏ hận thù và lòng tử tế với mọi người. Ông sống lâu nhờ có sự 
thanh thản trong lòng.” 

Giấu niềm xúc động 

Chào đón Giáo Sư Doãn Quốc Sỹ, bà Nguyễn Khoa Diệu Quyên, đại diện Hội 

Giáo Chức Việt Nam-Nam California, kêu gọi mọi người cùng hát tặng ông 
một nhạc phẩm dân ca mà ông thích nhất là “Trèo Lên Quán Dốc” và nhân 

vật chính của buổi lễ bước vào cùng ái nữ Doãn Cẩm Liên trong tiếng đồng ca 
quê hương. 

Giáo Sư Doãn Quốc Sỹ lộ vẻ cảm động nhưng không nói nhiều. 

Ông không nói gì khi coi một “slide show” tựa đề “Bố” về cuộc đời mình do 

các con thực hiện. 

Ông cũng không nói gì khi nhà giáo Nguyễn Đình Cường đọc bài thơ do nhà 
thơ Trần Mộng Tú viết cho ngày sinh nhật đặc biệt hôm nay: “Tóc Ta trắng 

và lá Thu màu đỏ/ Bầu trời trên cao mây nhẹ nhàng bay/ Lưng vẫn thẳng Ta 
chẳng cần gậy chống/ Một trăm năm coi nhẹ như một ngày…” trong tiếng 
đàn tranh réo rắt. 

 
Ông Nguyễn Đình Cường đọc tặng Giáo Sư Doãn Quốc Sỹ mấy bài thơ với tiếng 

đàn tranh réo rắt. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt) 

 

Sau cùng, trước phần cắt bánh, Giáo Sư Doãn Quốc Sỹ đóng góp bằng một 
câu nói đùa với giọng minh mẫn: “Ông Tú Mỡ (nhà thơ trào phúng Hồ Trọng 

Hiếu), nhạc phụ của tôi, viết về tám người con của ông với hai câu: ‘Năm 
trai, ba gái, tám tên/Trung, Hiền, Thảo, Dũng, Hùng, Chuyên, Vỹ, Cường.’ 

Còn tôi thì cũng bắt chước ông nhưng ‘cân đối’ hơn nên… ‘Bốn trai, bốn gái, 
tám tên/ Thanh, Khánh, Liên, Thái, Vinh (liền), Hưng, Hiển, Hương.’” 
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Buổi lễ chúc thọ 100 tuổi và vinh danh Giáo Sư Doãn Quốc Sỹ diễn ra một 
cách thân mật nhưng trang trọng, xứng đáng với một người thầy có công vun 

trồng kiến thức cho bao nhiêu thế hệ Việt Nam. [qd] 

—–--------------- 
Liên lạc tác giả: ngo.giao@nguoi-viet.com 

Nguồn: https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/giao-su-doan-quoc-sy-duoc-chuc-tho-100-tuoi-

va-trang-trong-vinh-danh/ 
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