
Thầy cô – người lái đò thầm lặng 

                                                                 Trần Thị Phương Nga – Giáo viên Ngữ văn 

                                            Kính tặng  

                                  Tập thể sư phạm trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức 

 

“Như những người lái đò thầm lặng, 

Như dòng sông chở nặng phù xa 

Như bài hát không lời để suốt đờ bên trang giáo án 

Như cánh buồn trở đầy khát vọng 

Như cuộc đời thầy đơn sơ bên bục giảng 

Thầy lặng thầm nhìn học sinh thân yêu 

Thầy lặng thềm bên trang giáo án cuộc đời....” 

       Mỗi lần nghe bài hát “Người lái đò thầm lặng” với những khúc nhạc du dương, trầm 

bổng cất lên kéo ta trở về với cảm xúc của những tháng ngày 11 trong trẻo với những cơn 

gió đầu đông, hương hoa sữa thơm nồng nàn đầu ngõ. Tháng 11, đối với mọi người có 

thể đây là tháng giống như các tháng khác trong năm, bình lặng, yên ả nhưng đối với các 

thầy cô giáo – người mang trên vai sứ mệnh “trồng người” lại là một tháng đặc biệt – 

đặc biệt bởi lẽ không chỉ là tháng đón nhận sự chuyển mình của thời gian mà đây còn là 

khoảng thời gian nhiều thế hệ học sinh phấn đấu học tập thật tốt để tri ân công lao to lớn 

của các thầy cô giáo, người đã tận tâm giúp đỡ, dìu dắt chúng ta qua những “giông bão” 

của cuộc đời. 

           Có lẽ rằng, trong suốt khoảng thời gian cắp sách đến trường ai cũng có những kỉ 

niệm về mái trường, thầy cô và bạn bè. Người xưa có câu “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” 

(có nghĩa là một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy), thầy cô có một vị trí đặc biệt quan 

trọng trong việc giáo dục, hình thành nhân cách cho học sinh. Sau này, khi kết thúc những 

tháng ngày ngồi trên ghế nhà trường, sự trưởng thành và sự thành công đều có bóng dáng 

của người thầy, cô giáo. Vì thế, thầy cô được ví như người cha, người mẹ thứ hai của học 

sinh, người không có công sinh thành những lại là người có công giáo dục, nâng đỡ để 

sau này ta trở thành những con người có ích cho cộng đồng và xã hội. 

       Người ta thường ví thầy cô như những người lái đò thầm lặng cũng bởi lẽ nghề mà 

thầy cô đã chọn không giống với các nghề khác. Hình ảnh người lái đò chở khách sang 

sông, vượt qua khó khăn thử thách, sóng gió mới có thể đưa được những chuyến đò qua 

sông một cách an toàn. Chính vì thế mà thầy cô giống như những người lái đò chở các 



thế hệ học sinh “qua sông”. Khi một năm học kết thúc là một chuyến đò cập bến mang 

theo hoa thơm, trái ngọt của chính các em dành tặng cho thầy cô, đó là những dòng thông 

báo các em đã thực hiện được ước mơ của mình. Ta có thể thấy rằng mỗi chuyến đò không 

chỉ chở đầy tri thức mà còn là những chuyến đò chở những kỉ niệm, cảm xúc, tình cảm 

gắn bó tình thầy trò. 

 

      Trong suốt hành trình chở khách sang 

sông, để những chuyến đò luôn xuôi chèo 

đòi hỏi người lái đò phải miệt mài, khéo 

léo, những giọt mồ hôi tuôn rơi thấm đẫm 

trên chiếc lưng áo bạc phếch nhuốm màu 

của thời gian. Hình ảnh đó thân thuộc và 

dung dị biết bao, sự bền bỉ, nhẫn nại của 

người lái đò cuối cùng cũng được đền đáp 

xứng đáng. Họ là những người tô điểm 

thêm cho vẻ đẹp của non sông đất nước, 

những việc làm của những con người đó 

tuy thầm lặng nhưng lại có vai trò to lớn. 

Theo nếp của thời gian, có những người 

thầy đã dành có cuộc đời của mình, miệt 

mài bên trang giáo án, miệt mài bên con 

chữ để dạy dỗ biết bao thế hệ học trò không 

quản ngại khó khăn, gian khổ.   
 

           Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã từng nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý 

nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo. Thầy cô không 

chỉ dạy chư mà còn dạy làm người, họ cứ như cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng 

sâu thầm lặng tỏa hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời”. Thầy cô chính là những 

“người truyền lửa”, người truyền cảm hứng, là người thắp sáng niềm tin, sự hy vọng, 

niềm lạc quan cho biết bao nhiêu thế hệ học trò bởi lẽ sự hy sinh thầm lặng của thầy cô 

dành cho học sinh cao như trời bể, không gì có thể so sánh được. 



 
Tiết mục hát và múa “Người lái đò thầm lặng” của giáo viên trong nhà trường 

          Trong xã hội hiện nay, mỗi người đều có thể tạo cho mình nhiều sự lựa chọn, nhiều 

công việc khác nhau để đảm bảo cho cuộc sống. Trong vô vàn những nghề thì nghề giáo 

được coi là một trong số những nghề cao quý và là nghề cao quý nhất trong những nghề 

cao quý.  Đến với nghề dạy học phải chăng đó là một cái duyên. Bản thân tôi cũng vậy, 

đến và sống bằng nghề mình đã lựa chọn cũng phải là một cái duyên. Người ta thường 

gọi là nghề giáo bởi vì cũng giống vô vàn các nghề khác trong xã hội. Được giảng dạy 

dưới mái trường Hồng Đức cũng là cái duyên của tất cả các thầy cô đã và đang giảng dạy 

tại nơi đây. Một ngôi trường được bao phủ bằng một màu xanh của hòa bình, của niềm 

hy vọng và cả một niềm tin vào các thế hệ học sinh trong nhà trường. 

         Có thể nói quãng thời học sinh – thời “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” là quãng 

thời gian đẹp nhất, chất chứa nhiều kỉ niệm về mái trường, thầy cô, bạn bè. Những kỉ 

niệm đó sẽ theo ta trong suốt quãng đường đời, để rồi cũng có lúc ta sẽ quay trở lại trường 

xưa, ngồi phòng học cũ, gặp lại bạn bè, thầy cô để cùng nhau ôn lại những kỉ niệm và có 

thể nói một lời cảm ơn hay một lời xin lỗi thầy cô, bạn bè về những việc làm đã qua của 

mình. Nhưng có lẽ theo ta suốt cả cuộc đời chính là những người thầy, người cô có lòng 

yêu thương dạt dào, vô bờ bến, tận tâm, tận tụy đưa thế hệ học trò đến bến bờ của tri thức. 

                           “Có một nghề bụi phấn bám đầy tay 

                            Ai cũng bảo là nghề trong sạch nhất 

                            Có một nghề không trồng cây vào đất 



                            Mà vẫn cho đời bao trái ngọt hoa thơm” 

Vâng. Nghề dạy học tuy là một nghề vất vả gian truân, những đó là một nghề “trong sạch 

nhất” – là một nghề không giống như những người nông dân vun trồng thì mới có thành 

quả mà là nghề “tuy không trồng cây vào đất” nhưng lại đem cho đời nhiều trái ngọt hoa 

thơm. Sự trưởng thành của học trò làm món quà vô giá đối với công ơn của thầy cô. Nhân 

ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) tôi xin gửi tới những người đồng nghiệp của tôi lời chúc 

sức khỏe, hạnh phúc, mãi vững bước trên sự nghiệp trồng người. 

 

 


