TIỄN ĐƯA GIÁO SƯ NGUYỄN QUANG QUÝNH

Giáo Sư Nguyễn Quang Quýnh
San Jose ( GĐLK BC):
12 thành viên của Gia Đình Luật Khoa Bắc California gồm có Thẩm phán Trần An Bài,
Ls Ngô Văn Tiệp, các ông Nguyễn Vạn Bình, Nguyễn Toàn, Lê Quang Truật, Châu
Minh Hoàng, Hà Kim Tinh cùng các chị Dương Thị Tiến, Nguyễn Bạch Yến, Trịnh Như
Bằng và Vũ Thị Xuyến đã đến tiễn đưa giáo sư Nguyễn Quang Quýnh, nguyên giáo sư
trường Luật Sài Gòn và Học Viện QG Hành Chánh tại nhà quàn Oak Hill, San Jose vào
11 giờ 30 sáng ngày thứ Bảy 3-8-2013 vừa qua. Riêng ông Đòan Phúc Hữu, một thành
viên trong Nhóm vì bận việc nên đến viếng thăm vào 1 giờ trưa cùng ngày.

Phái đoàn Gia Đình Luật Khoa Bắc California
Bước vào nhà quàn, chúng tôi gặp ngay phu nhân của giáo sư Nguyễn Quang Quýnh
đang ngồi trên ghế với gương mặt gầy ốm và u sầu. Kỷ sư Nguyễn Tấn Thọ, ngồi bên
cạnh phu nhân giáo sư Quýnh đã trân trọng giới thiệu phái đoàn với tang gia. Mọi
người trong phái đòan đã lần lượt đến cúi đầu, nắm tay hoặc ôm phu nhân giáo sư
Quýnh nói
lời
phân
ưu.

Ts Trần An Bài nắm tay phu nhân GS Quýnh nói lời phân ưu
Sau khi đốt nhang lạy Phật cùng trước di ảnh của giáo sư Nguyễn Quang Quýnh, mọi
người đã đi đến nhìn mặt và nói lời vĩnh biệt với giáo sư.
Dịp nầy, thẩm phán Trần An Bài đã được mọi người đề cử đại diện cho Gia Đình Luật
Khoa Bắc Cali. nói lời phân ưu . Với lời nói chân tình và xúc động, ông Bài cho biết:
Con rất hân hạnh được các anh chị cựu sinh viên Luật Sàigòn - Huế - Cần Thơ để cử
để nói lời phân ưu cùng Cô và tang quyến. Theo ông Bài thì giáo sư Nguyễn Quang

Quýnh là phụ khảo trong Ban Giám Khảo đã chấm thi văn bằng tiến sĩ Luật của ông
vào ngày 24-6-1974 tại Sàigòn. Ông Bài nói công ơn chỉ bảo của giáo sư Quýnh đối với
ông thật to lớn. Nhờ thầy Quýnh mà ông mới có được những kiến thức và có địa vị tốt
tại miền Nam Việt Nam trước đây. Ông nhận định các sinh viên Luật Khoa Sàigòn luôn
nhớ công ơn của giáo sư Nguyễn Quang Quýnh, một vị giáo sư đáng kính. Những lời
nói chân tình và đầy tình cảm của ông Bài đã làm cho phu nhân giáo sư Quýnh cùng
các
con,
dâu,
rể
của
giáo
sư
Quýnh
đã
rơi
lệ.

Phái đoàn đang đốt nhang lạy Phật cùng trước di ảnh của GS Quýnh

anh Nguyễn Vạn Bình đứng trước quan tài nói lời vĩnh biệt với GS

TS Trần An Bài đại diện Gia Đình LK Bắc Cali nói lời phân ưu
Trong phần cảm tạ, một thứ nam của giáo sư Nguyễn Quang Quýnh, với giọng nói
nghẹn ngào, đứt đoạn đã đại diện tang gia cho biết: Mẹ của tôi cùng các anh chị trong
gia đình tôi rất cảm ơn và xúc động trước sự thăm viếng và lòng qúi mến của các anh
chị đối với Ba của anh. Anh cho biết Ba của anh có cuộc sống rất khép kín, nhưng có lẻ
hôm nay, ông sẽ rất vui khi được các học trò của ông đến tiễn đưa. Anh cho biết, anh
vẫn còn nhớ rõ hình ảnh ông Trần An Bài trước năm 1975 đã đến nhà anh trao cho Ba
anh một tập hồ sơ thật dầy, đó là dự án tiến sĩ của anh Bài để nhờ Ba của anh xem
qua.
Vào 2 giờ trưa, các ông Trần An Bài, Nguyễn Vạn Bình cùng các chị Dương Thị Tiến ,
Nguyễn Bạch Yến cũng đã trở lại nhà quàn để chứng kiến lễ hỏa thiêu cho giáo sư
Nguyễn Quang Quýnh.
Được biết, buổi Hội Ngộ Mùa Thu Luật Khoa Kỳ I được tổ chức vào ngày 16-10-2010
tại nhà hàng Thành Được, Milpitas, California, Ban Tổ Chức của Gia Đình Luật Khoa
Bắc Cali. đã gởi Thiệp Mời đến giáo sư Nguyễn Quang Quýnh mời ông tham dự.
Nhưng vì sức khỏe suy yếu, giáo sư Quýnh đã không đến được, nhưng giáo sư đã gởi
một bức thơ viết tay đến BTC với nội dung như sau:
Stockton, California ngày 30-8-2010
Thân gởi BTC Ngày Hội Ngộ
Tôi cám ơn anh chị em trong BTC đã gởi giấy mời tôi tham dự buổi họp mặt Hội Ngộ
Mùa Thu. Nhưng, tôi rất tiếc vì hồi nầy sức khỏe không được tốt, nên không đến để hàn
huyên và chung vui với các anh chị em được.
Tôi gởi lời chúc các giáo sư cùng toàn thể các anh chị em sinh viên và gia đình một
buổi họp mặt thật vui trong tình thân của gia đình Luật Khoa .
Thân ái
Giáo sư Nguyễn Quang Quýnh.

Giáo sư Nguyễn Quang Quýnh đã ra đi vào ngày 24-7-2013 tại Stockton , Califronia
hưởng đại thọ 91 tuổi. Sự ra đi của ông cũng như sự ra đi của các vị giáo sư Luật
Khoa trước đây như giáo sư Vũ Văn Mẫu, Nguyễn Văn Bông, Vũ Quốc Thông, Bùi
Tường Chiểu, Nguyễn Cao Hách, Mai Văn Lễ, Nguyễn Độ ,Trần Như Tráng, Nghiêm
Xuân Việt, Nguyễn Ngọc Huy , Trần Văn Tuyên , Bùi Tường Huân v,v.. là một sự mất
mát to lớn trong đại gia đình Luật Khoa Việt Nam .
•

Nguyen Vạn Bình

