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trong buổi lễ tri ân và trưởng thành của học sinh trường THPT 

Trần Phú. 

 

Kính thưa quý vị đại biểu, quý phụ huynh, quý thầy cô cùng toàn thể các 

bạn học sinh thân mến! 

Cuộc đời con người tựa như những nấc thang. Ta cứ bước đi mãi hết nấc 

thang này lại lên nấc thang khác. Bởi cuộc sống vốn hoà tan với thời gian, 

luôn trôi đi nhưng không ngừng đổi mới, mãi biến chuyển nhưng muôn đời 

vẫn thế. Nấc thang đầu tiên, cha mẹ đưa con đến cuộc đời này và dạy cho 

con cách bước lên nấc thang tiếp theo. Nấc thang thứ hai, thầy cô đưa con 

đến với tri thức. Nếu cha mẹ đã cho con hình hài, thì thầy cô cho con kiến 

thức. Công ơn to lớn ấy chúng con nguyện khắc ghi. Và hôm nay, nhân 

buổi lễ Trưởng thành và tri ân, cho phép con được đại diện 900 học sinh 

lớp 12 của trường THPT Trần Phú gửi đến thầy cô lời tri ân sâu sắc nhất. 

“Ta đã qua những năm tháng không ngờ 

Vô tư quá để bây giờ xao xuyến” 

Bao mùa hè trước, con cũng vô tư như thế. Hè nắng gắt làm chùm hoa 

phượng vĩ như thắm hơn, ve kêu ran khắp cả sân trường. Ấy vậy mà con 

chẳng màng lưu tâm đến. Nhưng hè năm nay, con đã khác. Khi chú ve đầu 

tiên hát “tháng 4 về”, chúng con đã lo lắng biết bao… Chúng con đón mùa 

phượng thứ 12 trong đời học sinh với  những thanh âm vui, buồn lẫn lộn. 

Bởi con chợt nhận ra chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thôi, con sẽ phải rời 

xa thầy cô, bạn bè và mái trường này. Và đây sẽ là mùa hè cuối cùng trong 

đời học sinh của con. Sự nuối tiếc, bồi hồi ấy có quá muộn ? Có những thứ 

ở bên cạnh con như một điều hiển nhiên khiến con đôi khi vô tâm về giá trị 

của nó. Con phải làm sao khi sắp phải nói lời tạm biệt với kí ức đẹp đẽ cuả 

đời học sinh mà đôi lúc con đã thờ ơ? Không phải do con chưa từng nói lời 

chia tay mà có lẽ là do đây sẽ là lời tạm biệt cuối cùng trong 12 năm học 

qua.  



Kính thưa quý thầy cô! 

Như bao nhạc sĩ, nhà thơ đã viết nên biết bao bài thơ, bài hát hay ca ngợi 

hai tiếng thân thương “thầy cô”. Nhưng đối với chúng con, dù tốn bao 

nhiêu câu văn, bao nhiêu ý thơ, bao nhiêu nốt nhạc cũng không thể nào 

nói hết được những gì mà thầy cô đã làm cho chúng con. Đã có những 

người bước qua cuộc đời con và để lại những ý nghĩa đặc biệt riêng. Thầy 

cô đến với cuộc đời con để giúp con chạm tới một vì tinh tú nào đó trên 

bầu trời, để dạy cho con một bài học, để giúp con nhận ra mình là ai hoặc 

muốn trở thành người như thế nào? Người ta thường nói”một ngày nên 

nghĩa”. Thầy cô đã bên cạnh chúng con biết bao tháng ngày, biết bao 

nghĩa tình. Hằng năm thầy cô đã đào tạo cho đất nước hàng ngàn học sinh 

trưởng thành về nhân cách và kiến thức. Bài học của thầy cô không chỉ 

đem chúng con đến chân trời rộng mở của tri thức, cho con động lực để 

bước lên những nấc thang mới trên hành trình của đường đời. Mà đó còn 

là bài học “làm người”. Với phương châm “dạy làm người trước khi dạy 

chữ, thầy cô đã uốn nắn cho chúng con từng chút một từ những điều nhỏ 

nhặt nhất trong cuộc sống. Chúng con là thế hệ 9x tự tin, năng động, sáng 

tạo. Nhưng chúng con không thể nào đem những cụm từ ấy để thay thế 

cho những điều giản dị mà chúng con làm được trong cách ứng xử, trong 

cách đối nhân xử thế và trong những điều thiêng liêng của đạo làm trò. Bởi 

thầy cô “cả đời là những que diêm, đi nhen nhóm lửa trong tim học trò”. 

Nếu chúng con không có ánh sáng dù nhỏ bé, yếu ớt từ que diêm ấy thì 

làm sao chúng con có được ngọn đuốc lớn, giúp con tìm đường đi đến 

đích trong cái hang tối của cuộc đời. 

Các bạn thân mến! 

Hẳn những kỉ niệm về những năm tháng học trò đang ùa về trong các bạn. 

Chúng như một thước phim quay chậm. Đưa chúng ta về với những kỉ 

niệm vui buồn, có đâu đó trong tiềm thức của bạn là những hạt bụi phấn 

vươn trên mái tóc, những giọt mồ hôi rơi trên trang sách với nụ cười hiền 

của thầy cô? Có nơi đâu trong trái tim bạn đang thầm nhắc về thầy cô với 

những kỉ niệm dưới mái trường này để thấy từng giờ học sao trôi quá 

nhanh?. Hôm nay, chúng ta, các bạn cũng như tôi, cùng ngồi đây, ôn lại 

những kỉ niệm cùng thầy cô, gửi gắm một chút tâm tình của người đi đò 



với người lái đò. Nhưng như thế chẳng thể nào bù đắp được hết công ơn 

của thầy cô đã dạy dỗ, dìu dắt chúng ta. Niềm vui của thầy cô là sự thành 

công của chúng ta, là khi ước mơ hoài bão của chúng ta được thực hiện. 

Và khi ta đã bước lên nấc thang ấy, ta hoà mình vào cuộc đời, liệu có giây 

phút nào ta nhớ đến thầy cô? Có người khách sang sông nào còn nhớ đến 

người lái đò? Mình hi vọng dù mai đây bạn ở đâu, làm gì và trở thành 

người như thế nào, các bạn vẫn sẽ luôn hướng về những người cha, 

người mẹ thứ hai trong đại gia đình mang tên Trần Phú này! 

Các bạn lớp 12 thân mến Hãy gửi đến thầy cô của mình những lời tri ân 

chân thành nhất. Đừng phụ lòng mong đợi của thầy cô. Hãy cầm thật chặt 

chiếc chìa khoá- kiến thức mà thầy cô đã trao cho. Hãy mạnh mẽ bước 

đến cánh cửa tốt nghiệp- đại học và mở toang nó ra, tự tin bước vào bên 

trong cánh cửa ấy. hãy toả sáng vì dù bạn không phải là mặt trăng thì cũng 

là những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời 

Lời cuối, cho phép con được thay mặt cho tất cả các bạn học sinh lớp12 

gửi lời chúc sức khoẻ đến quý đại biểu, quý phụ huynh, quý thầy cô, riêng 

chúc các bạn học sinh có một buổi lễ vui tươi, đầy ý nghĩa.   

Quận Tân Phú, ngày 3/5/2014 

  Vũ Thu Trang 


