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CẢM NGHĨ VỀ THẦY CÔ GIÁO NHỮNG ‘‘NGƯỜI LÁI ĐÒ’’  

ĐƯA THẾ HỆ TRẺ CẬP BẾN TƯƠNG LAI 

 

Tôi không thể nào định nghĩa được tình thầy trò là gì! Phải chăng  tình thầy 

trò có thể làm thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần nhỏ? Đó là một tình 

cảm mà bạn có thể tìm thấy được tại một khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống. 

Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng đã có một thời gắn bó bên mái trường, được học 

tập dưới sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của các thầy cô. Xúc động làm sao mỗi khi nhớ 

về hình ảnh những người giáo viên đã luôn ân cần dạy dỗ chúng ta nên người. 

“Cha mẹ cho ta hình hài, thầy cô cho ta cả tri thức” 

Quả đúng là như vậy, công lao của thầy cô là to lớn biết nhường nào. Mà có 

lẽ là cả cuộc đời này, chúng ta cũng không thể nào đền đáp được hết. Chính các 

thầy cô là những người lái đò đưa những thế hệ học trò cập bến tương lai. Làm sao 

tôi có thể quên những ánh mắt ấm áp, dịu hiền của thầy cô – những ánh mắt luôn 

dõi theo hình bóng của từng đứa học trò bé nhỏ trong suốt cả quãng đời cắp sách 

đến trường. Hình ảnh những người cô giáo trong tà áo dài thướt tha. Những người 

thầy với vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị nhưng ẩn sâu bên trong nét mặt nghiêm 

khắc ấy lại chứa đựng cả một khoảng trời yêu thương rộng lớn đã để lại trong tâm 

trí những người học trò chúng tôi không biết bao nhiêu kí ức khó phai.  

Không chỉ vậy, điều gây ấn tượng nhiều nhất với tôi chính là nụ cười của các 

thầy, cô giáo. Đặc điểm này không hẳn là kiêu sa, cũng chẳng đặc biệt gì nhưng tôi 

lại vô cùng trân trọng những nụ cười ấy. Vì đó chính là sự động viên, khuyến khích 

mỗi khi tôi đạt điểm cao; là nguồn động lực giúp tôi vươn lên trong học tập. Mỗi 

khi tôi phạm lỗi, vẫn là khuôn mặt thân quen ấy nhưng giờ đây đã không còn những 

nụ cười vui vẻ của ngày nào mà thay vào đó lại là một ánh mắt nghiêm nghị. Mặc 

dù thầy cô không la hay trách mắng gì nhưng tôi như đọc được một chút buồn bã và 

thất vọng thoáng qua những đôi mắt kia. Những lúc như vậy, sao mà tôi cảm thấy 

ân hận quá! Ân hận vì chính tôi đã làm các thầy cô cảm thấy thất vọng. Nhưng cũng 

nhờ điều đó mà tôi nhận ra được những lỗi lầm thực sự của mình để sữa chữa.  

Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra được một điều: không phải lúc nào các thầy 

cô cũng cười với chúng tôi nhưng chỉ cần những người thầy, người cô cười – một 

nụ cười yêu thương thì trong tôi bỗng dâng trào một niềm vui sướng, giống như tôi 

vừa làm được một điều gì rất lớn cho thầy cô. Sao lại có thể quên những nụ cười 

hạnh phúc, hay những nụ cười vỗ về, an ủi. Thầy cô ơi! Các thầy cô có biết rằng 

những nụ cười của các thầy cô lại chính là ngọn lủa hồng sưởi ấm những trái tim 

nhỏ bé non nớt của đám học trò chúng con hay không? Chỉ bao nhiêu đó cũng đã 

làm chúng con cảm thấy là mình quá may mắn hơn rất nhiều đứa trẻ khác. Bao gánh 
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nặng về cuộc sống, công việc, gia đình và cả những đứa con thơ dại chúng tôi như 

chất chồng lên đôi vai của những người giáo viên. 

Thật không thể nào có thể diễn tả được hết nỗi biết ơn sâu nặng của tôi đối 

với các thầy cô – những người luôn miệt mài bên những trang giáo án, truyền đến 

học trò chúng tôi những bài học hay và bổ ích; những người đã không quản nhọc 

nhằn giúp xây dựng một thế giới huy hoàng, một tương lai tươi sáng bằng con 

đường học vấn.Thế giới của tri thức nhân loại mới rộng lớn và bao la làm sao! 

Nhưng chính những người thầy người cô đã dẫn dắt chúng tôi bước vào một thế 

giới mà đối với thế hệ học sinh dường như là hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm. 

Ôi! Nhớ làm sao cái ngày đầu tiên khi mới bước vào ngôi trường Gia Cẩm 

thân yêu này, tôi cũng như bao cô cậu học trò khác, vẫn luôn mang bên mình một 

nỗi lo sợ, e ngại , có nhiều lúc cứ khép nép bên người thân, tưởng chừng như tôi 

vừa mới quay trở về cái ngày khai trường của năm tiểu học – ngày mà những đứa 

trẻ hồn nhiên, ngây thơ bắt đầu làm quen với những điều thú vị trong một thế giới 

diệu kì mới, là sự việc chứng tỏ một bước tiến của đời người. 

Và rồi từng ngày trôi qua, tôi đã quen dần với mái trường này, nơi mà chúng 

tôi thường gọi là ngôi nhà thứ hai. Hình ảnh người thầy cô ân cần, tận tụy dạy cho 

chúng tôi không chỉ về kiến thức mà cả về những kĩ năng sống cần thiết không biết 

tự bao giờ đã trở thành một ấn tượng khó phai trong kí ức những cô cậu học trò tinh 

nghịch ngày nào! Thầy cô đã dày công dạy dỗ chúng tôi nên người, giúp chúng tôi 

biết thế nào là lòng nhân ái, tính khoan dung độ lượng. 

Tôi không thể giải thích vì sao tôi lại có cảm giác ngôi trường Gia Cẩm yêu 

dấu chính là ngôi nhà thứ hai của tôi, còn tất cả mọi người trong trường đều là 

những người thân quen của mình. Phải chăng là do tôi đã tìm được một cảm giác 

vui vẻ và sự tự tin ở nơi đây? Không phải ai khác mà chính các thầy cô – những con 

người mà ông trời đã ban tặng cho thế giới này, mang bên mình một trọng trách vô 

cùng quan trọng. Đó là truyền đạt sự hiểu biết rộng lớn của mình cho những thế hệ 

học trò chúng tôi sau này. Tôi rất biết ơn tất cả những gì mà thầy cô đã chỉ bảo, giúp 

tôi có được một tầm hiểu biết rộng lớn về cái thế giới mênh mông xung quanh 

mình. Không chỉ vậy, thầy cô còn chính là sợi dây vô hình nối kết tình bạn của 

chúng tôi. Chính các thầy cô đã tạo nên những khoảng thời gian giúp những đứa 

học trò gặp gỡ, tìm hiểu nhau hơn. 

Thầy cô cũng như là cha mẹ của chúng tôi. Dần trưởng thành theo thời gian, 

giờ đây tôi mới hiểu rằng làm giáo viên chưa hẳn là sung sướng. Đâu phải cuộc 

sống của người thầy, người cô chỉ dừng lại ở việc đến trường, đứng trên bục giảng 

dạy học thôi đâu. Khi trở về bên mái ấm gia đình, người giáo viên lúc nào cũng 

canh cánh bên mình nỗi lo về những đứa học trò của mình, miệt mài bên từng trang 
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giáo án đến khuya, có lúc nào được tận hưởng trọn vẹn những giây phút sum họp 

ấm cúng bên gia đình đâu chứ! 

Tôi nguyện khắc ghi trong tim những công ơn lớn lao của thầy cô giáo với 

niềm kính trong nhất. Thầy cô ơi, những kiến thức được thầy cô đúc kết thành 

những tinh hoa của nhân loại qua bao thế hệ đã giúp con nhận ra rằng: những gì mà 

ta thu thập được từ kho tàng kiến thức rộng lớn sẽ tan biến đi vào một khoảng 

không gian trống một khi chúng ta nhụt chí và lùi bước. Thầy cô đã gieo những hạt 

giống của trí tuệ vào tâm hồn trong sáng của những đứa học sinh, là người cầm bó 

đuốc tri thức của nhân loại soi đường chỉ lối cho thế hệ học trò. 

Ôi! Tôi ước sao mình mãi là đứa học trò yêu dấu của thầy cô, mặc dù biết là 

không thể được. Tuy vậy, tôi vẫn cầu mong là các thầy cô sẽ mãi tiếp tục dẫn dắt 

nhiều thế hệ măng non bước qua cánh cửa dẫn đến một vùng đất kì diệu. Thầy cô 

ơi! Con không biết phải bày tỏ tình cảm của mình như thế nào nữa?! Con chỉ  muốn 

cảm ơn các thầy cô vì tất cả những điều hay, điều bổ ích mà thầy cô đã truyền đạt 

đến thế hệ học sinh chúng con. Những người lái đò của một tương lai rộng mở…. 

Theo: myngo 

 


