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NHỮNG BÀI THƠ HAY NHẤT VỀ THẦY CÔ GIÁO 

 

Thơ về ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 luôn là những dòng cảm xúc bất tận 

không bao giờ cạn của các thế hệ học trò dành cho thầy cô của mình. 

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. 20/11 sắp tới gần, hãy dành 

tới thầy cô của mình những bài thơ hay và ý nghĩa nhất. 

Thầy cô là những người dạy cho ta biết chữ, biết thế nào là lẽ phải trên đời, biết 

đối nhân xử thế. Công lao thầy, cô thật không bao giờ có thể kể xiết, có lẽ cả cuộc đời 

này, chúng ta cũng không thể nào đền đáp được hết. 

Dưới đây là những bài thơ hay và ý nghĩa nhất về thầy cô và mái trường, để 

chúng ta cùng bày tỏ lòng biết ơn với các thầy cô của mình trong ngày vui này. 

NGHĨA CÔ THẦY MÃI KHÔNG QUÊN 

Bao năm tháng, nay ta giật mình tỉnh giấc 

Sắp qua rồi những tháng ngày thân thương 

Những ngày vui của 1 thuở đến trường 

Đang trôi dạt theo từng chòm mây trắng. 

Con nhớ lắm những ngày xưa đằm thắm 

Cô dạy con từng nét chữ vần thơ 

Cô đưa con gõ cánh cửa cuộc đời 

Và duyên dáng của một người con gái. 

Tâm hồn con,một nỗi buồn dài 

Cô ôm ấp , xoa đầu khi con khóc 

Vầng trán cô những vần nhăn se sắt 

Âu yếm nhìn chúng con 

Tuổi nhỏ chúng con nào đâu biết ưu phiền 
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Vẫn ngỗ nghịch gọi cô là “trại chủ” 

Và chúng con là những con cừu bé nhỏ 

Cô chăn dắt trên đồng cỏ tri thức bao la. 

Khi những ngày cuối của thời học sinh sắp qua 

Con mới giật mình nhận ra một điều nho nhỏ 

Một tình thương bao la và vô tận 

Cô dành cả cho những con cừu nhỏ-chúng con./. 

Bao năm tháng, nay ta giật mình tỉnh giấc 

Sắp qua rồi những tháng ngày thân thương 

Những ngày vui của 1 thuở đến trường 

Đang trôi dạt theo từng chòm mây trắng. 

Con nhớ lắm những ngày xưa đằm thắm 

Cô dạy con từng nét chữ vần thơ 

Cô đưa con gõ cánh cửa cuộc đời 

Và duyên dáng của một người con gái. 

Tâm hồn con,một nỗi buồn dài 

Cô ôm ấp , xoa đầu khi con khóc 

Vầng trán cô những vần nhăn se sắt 

Âu yếm nhìn chúng con 

Tuổi nhỏ chúng con nào đâu biết ưu phiền 

Vẫn ngỗ nghịch gọi cô là “trại chủ” 

Và chúng con là những con cừu bé nhỏ 

Cô chăn dắt trên đồng cỏ tri thức bao la. 

Khi những ngày cuối của thời học sinh sắp qua 
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Con mới giật mình nhận ra một điều nho nhỏ 

Một tình thương bao la và vô tận 

Cô dành cả cho những con cừu nhỏ-chúng con./. 

 

THẦY VÀ CHUYẾN ĐÒ XƯA 

Lặng xuôi năm tháng êm trôi 

Con đò kể chuyện một thời rất xưa 

Rằng người chèo chống đón đưa 

Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều 

  

Bay lên tựa những cánh diều 

Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên 

Rời xa bến nước quên tên 

Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười 

  

Giọt sương rơi mặn bên đời 

Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông 

Mắt thầy mòn mỏi xa trông 

Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian... 

  

Một mùa thu như bao mùa thu trước 

Nắng hồng lên trong mắt biếc học trò 

Phấn trắng, bảng đen, nét mực thầy vẫn đỏ 

Sao con tìm mà chẳng thấy ngày xưa... 
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Thời gian qua, mùa thu nay có khác 

Bao chuyến đò qua chốn ấy sông sâu 

Nghĩa thầy cô một đời không trả hết 

Dẫu đời con qua biết mấy nhịp cầu. 

Trang giáo án bao năm thầy vẫn mở 

Mà tập bài thầy chấm đã khác xưa 

Chúng con đi, biết khi nào về lại 

Có bao giờ tìm được thuở ngây thơ... 

Mùa qua mùa, bụi thời gian rơi rắc 

Nên tóc thầy một sáng bỗng bạc thêm 

Trời xanh vẫn bình yên ngoài cửa lớp 

Chữ nghĩa tình muôn thuở chẳng nguôi quên. 

 

THẦY 

Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay 

Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng 

Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn 

Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi Bao năm rồi ? 

Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi … 

Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại 

Mái chèo đó là những viên phấn trắng 

Và thầy là người đưa đò cần mẫn 

Cho chúng con định hướng tương lai 

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi 
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Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa 

Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu … 

 

HOA VÀ NGÀY 20/11  

 

Nụ hoa hồng ngày xưa ấy  

Còn rung rinh sắc thắm tươi  

20/11 ngày năm ấy  

Thầy tôi tuổi vừa đôi mươi  

 

Cô tôi mặc áo dài trắng  

Tóc xanh cài một nụ hồng  

Ngỡ mùa xuân sang quá  

Học trò ngơ ngẩn chờ trông...  

 

Nụ hoa hồng ngày xưa ấy...  

Xuân sang, thầy đã bốn mươi  

Mái tóc chuyển màu bụi phấn  

Nhành hoa cô có còn cài?  

 

Nụ hoa hồng ngày xưa ấy...  

Tà áo dài trắng nơi nao,  

Thầy cô - những mùa quả ngọt  

Em bỗng thành hoa lúc nào. 


