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Bài học yêu thương của thầy 
 

Thầy cô - hai chữ thiêng liêng mà chỉ có những học sinh đủ tư cách mới được phép gọi. Họ là 

những người đã dẫn dắt các em đi trên con đường đời của riêng mình, người chắp cánh ước 

mơ cho chúng ta . Mọi người vẫn thường nói thầy cô là người lái đò cho học sinh 
 
. Khi một năm học kết thúc là chuyến đò cập bến .Có lẽ trong chuyến đò đó đã có biết 

bao điều thú vị . Thầy cô dạy cho chúng ta biết rằng trong cuộc sống có rất nhiều khó 

khăn , thử thách nhưng cũng có vô vàn niềm vui và sự bất ngờ . 

 

Hôm nay, nhân dịp kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Thầy gửi tới các con một 

món quà vô cùng ý nghĩa đó là cuốn sách “Bài học yêu thương của thầy”. 

 

“Bài học yêu thương của thầy” là một cuốn sách viết về tình thầy trò, những bài 

học yêu thương chứa chan tình cảm. Với 114 trang gồm 52 câu chuyện, mỗi câu chuyện 

chính là một bài học lắng đọng tình cảm, tính nhân văn trong từng câu chữ, lời văn về tình 

cảm thầy trò thật thiêng liêng thật cao quý. Đối với mỗi người, nghề giáo chính là nghề 

của cái tâm, cái tình. Mỗi thầy cô là người lái đò tận tuỵ, lặng lẽ, âm thầm đưa học trò của 

mình cập bến trí thức tương lai. Cuốn sách như là một minh chứng về công lao to lớn của 

thầy cô người đang ngày ngày đứng trên bục giảng truyền đạt kiến thức cho các em học 

sinh thân yêu. 

 

Vâng ! Nghề thầy giáo thật sự là một nghề cao quý. Cao quý bởi những bài học, 

những triết lí, những tình yêu thương cao cả của người thầy đối với lớp học trò. Mỗi 

câu chuyện đều gợi cho ta bao suy nghĩ, nhiều lắng đọng trong tâm hồn. Đọc câu 
 
chuyện: “Người thầy và những tờ tiền cũ” mới thấy được tình yêu thương của người thầy 

đối vối học trò mình thật lớn lao. Người thầy trong câu chuyện ấy đã ủng hộ, đã thắp lên 

niềm tin, nghị lực cho người học trò của mình để cậu học trò ấy có thể tin rằng mình làm 

được, mình có thể bước đến giảng đường đại học với tất cả nổ lực và lòng tin, có thể thoát 

khỏi cái nghèo đói... Bạn đọc sẽ bắt gặp hình ảnh của một người thầy cương trực với học trò 

của mình nhưng cuối cùng đã đem đến cho cậu học trò ấy những rung cảm thật sâu sắc để rồi 

quyết tâm theo đuổi đến cùng những khát vọng của đời mình qua câu chuyện: “Hãy 



theo đuổi ước mơ của mình”...còn rất nhiều những câu chuyện hay và cảm động đang 

chờ các bạn đón đọc. 

 

Mỗi câu chuyện là những tấm lòng của thầy cô gửi đến học trò thân yêu. Ngoài tình 

cảm thầy trò thể hiện trong sách bạn đọc nhất là những ai đã và đang trải qua thời cắp sách 

đến trường đầy mộng mơ và thơ ngây như tìm lại chính mình, tìm lại những kỉ niệm học 

trò quá đỗi thân thương. Từng trang sách chứa đựng biết bao điều, biết bao những bài học 

yêu thương thật đẹp, thật cảm động để mỗi người chúng ta khi nhìn lại đều tìm thấy mình 

ở trong đó, tìm thấy những mộng mơ tuổi học trò. 

 

Ngày 20/11 lại về - một ngày để mỗi người tự suy ngẫm - suy ngẫm về những công 

lao to lớn của thầy cô mà không nhà văn, nhà thơ nào có thể dùng bút mực tả nên được. 

Thầy mong rằng cuốn sách “ Bài học yêu thương của thầy” thật sự là món quà tuy nhỏ 

bé nhưng chứa đựng tất cả tình yêu, sự kính trọng của các con gửi tới các thầy cô nhân 

ngày nhà giáo Việt Nam và cuốn sách sẽ trở thành một người bạn bổ ích theo chân mỗi 

người học sinh trong suốt quãng đời cắp sách đến trường. 

 

Sách có bán tại các hiệu sách và có tại Thư viện trường THCS Nhân Chính. 
 

Nhân chính, ngày 10 tháng 11 năm 2022 
 

                  THƯ VIỆN  

TRƯỜNG THCS NHÂN CHÍNH 
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Bài học của thầy 
 

Kính thưa các thầy cô giáo, cùng toàn thể các em học sinh! 
 

Cuộc sống hiện đại đôi khi khiến chúng ta lãng quên đi những khoảng thời gian rất 

đáng ghi nhớ, những tình cảm không dễ gì phai nhạt. Có thể nói, một trong những đoạn đời 

thật đẹp là thời học sinh với bảng đen, phấn trắng, là hình bóng bạn bè, thầy cô và kỉ niệm 

trong sáng của tuổi hoa. Rồi đến những năm tháng rất xa sau này, chúng ta sẽ vẫn mãi 

ngậm ngùi mỗi khi chợt nhớ. Giữa bộn bề công việc ta quên rằng cuộc sống cần có sự lãng 

mạn. Giữa no đủ, ta lơ đãng không để ý tới đang có người cần sự giúp đỡ. Đôi khi ta ghen 

tỵ với thành công của người bạn thân, đôi khi ta bỏ quên một người tốt đi ngang qua cuộc 

đời. Mệt mỏi khiến ta dễ đầu hàng và bỏ cuộc mà không nhìn thấy xung quanh bao cuộc 

đời còn bất hạnh hơn ta. 

 

Tủ sách “Sống đẹp” là những bài học giản dị về cách đối nhân xử thế, những câu 

chuyện súc động xoay quanh cuộc sống đời thường gia đình, tình yêu, công việc, trường 

lớp, bạn bè... Ẩn sâu trong nó là tình yêu thương, lòng bao dung, sự hi sinh, lòng kính 

trọng, mà đôi khi ta sống vội vã đã vô tình bỏ qua. Để tỏ lòng biết ơn với những người đã 

cho ta kiến thức, đã vun đắp cho ta những ước mơ, nhân ngày 20/11 ngày Nhà giáo Việt 

Nam, hôm nay Thầy lại xin giới thiệu tới các em 1 cuốn sách trong tủ sách sống đẹp “Bài 

học của thầy” do nhiều tác giả sưu tầm và tuyển chọn được nhà xuất bản Hà Nội xuất bản 

năm 2013, sách dày 191 trang, khổ 13,5 x 20,5cm.. Ở đó có vô vàn những bài học quý báu 

giúp chúng ta nhận thức được rằng sự có mặt của mình trong cuộc đời này là một ưu ái quá 

lớn, chúng ta cần phải biết ơn điều này và cố gắng sống có ích bằng việc tự yêu thương 

bản thân, đeo đuổi ước mơ của mình... 

 

Hãy tự tin vào bản thân mình như Led DJ ở trang 96 và đừng bao giờ như cậu bé 

trong câu chuyện “Con đã nhìn thấy cả thế giới” mà chê bai, khinh rẻ mẹ mình, cậu có biết 

rằng cậu nhìn thấy cả thế giới là từ con mắt của mẹ mình, từ sự hy sinh nhẫn nhịn để cho 

con có được thành công: “Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người, và kiêu hãnh vì những gì 

mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới, bằng con mắt của mẹ, 

thay cho mẹ…” là bức thư trăn trối của một người mẹ gửi lại cho con trai. 



- Hay như lời dạy của một ông giáo già với học trò cũ về ý nghĩa cuộc sống thông 

qua những chiếc cốc đẹp, xấu mà bên trong chỉ là những giọt cà phê như nhau ở trang 128. 

 

- Một “Phương pháp rèn luyện” mà thầy Miagi dạy cho Daniel cách để bảo vệ mình 

và thành công từ những việc nhỏ nhặt nhất. 

 
- Một ánh mắt biết nói của tổng thống Mỹ Thomas Jefferson đã cho một người đàn 

ông lớn tuổi đang đứng co ro trên con đường nhỏ đi nhờ. 

 

Hôm nay Thầy muốn giới thiệu tới các em cuốn sách “Bài học của thầy” bởi trong đó 

chứa đựng thật nhiều những tâm tình, những nỗi niềm không của riêng ai. Mỗi người khi 

lần giở từng trang sách sẽ tìm thấy cho mình tiếng nói sẻ chia, sẽ cảm nhận được bước 

chân thời gian đang đi và dường như quá khứ cùng hiện tại sẽ hiện hữu, để chúng ta nhận 

ra rằng, có một tình cảm lớn đang từng ngày bao bọc lấy ta, nuôi ta lớn và chắp cánh cho ta 

bay, như câu chuyện có thật về ý chí phấn đấu vươn lên đầy hoài bão đã thực sự lay động 

lòng người của tiến sỹ toán học An Kim Bằng, người Trung Quốc, tốt nghiệp Đại học 

Harvard đã kể về nỗi vất vả của mẹ mình để có được thành công ngày hôm nay. Nhưng 

hơn ai hết là sự biết ơn đối với mẹ, sự nỗ lực hết mình để gặt hái thành công và niềm tự 

hào có một người mẹ nông dân mà tiến sĩ An Kim Bằng đã làm được. Khi anh kể về mẹ 

của mình và từ đâu mà anh có được thành công “Dưới khán đài, không biết có bao nhiêu 

đôi mắt đã ướt đẫm, tôi quay về phía người mẹ tóc hoa râm của tôi, cúi người xuống kính 

cẩn…” đó là lời kết cho bài phát biểu của An Kim Bằng trong buổi lễ long trọng được 

Hiệp hội khoa học Trung Quốc và Hội Toán học tổ chức khi anh đoạt huy chương vàng kỳ 

thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 38. 

 

Chúng ta hãy cố gắng học thật giỏi, chúng ta có thể không bằng An Kim Bằng nhưng 

chúng ta có thể tự hào rằng chúng ta đã làm hết sức mình để bố mẹ, thầy cô tự hào vì có 

một người con, một người học trò xứng đáng. 

 

Toàn bộ tác phẩm trên gồm 46 câu chuyện được đúc kết trong từng trang sách, mỗi 

trang sách là một bài học nhân từ về đạo làm trò, làm con về tình cảm ấm áp và trách nhiệm 

- tình thương của mỗi người. Không đặt ra nhiều vấn đề lí luận cao siêu các tác giả 



đã tạo những mạch truyện tự nhiên, giản dị mà sâu lắng. Người đọc qua đó sẽ tự hiểu ra 

nhiều điều và sẽ ngẫm nghĩ đến những gì mình phải làm, nên làm cho hôm nay và mai sau. 

 

Xin chân thành cảm ơn thầy cô và các em đã lắng nghe! 
 
 
 

 

 

 

Nhân chính, ngày 10 tháng 11 năm 2022 
 

THƯ VIỆN  

TRƯỜNG THCS NHÂN CHÍNH 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


