
NGƯỜI THẮP LỬA TRONG TÔI 

 

     Những ám ảnh, sợ hãi về môn Toán không biết từ bao giờ biến mất trong tôi, 

và cũng không rõ tự bao giờ tôi lại có cảm giác háo hức chờ đến giờ học  Toán 

đến vậy. Mải mê, hứng thú và được khích lệ là cảm giác tôi nhận từ cô trong mỗi 

giờ học toán. Sự tiến bộ về môn Toán đã giúp tôi tự tin và  điều quan trọng nhất 

là tôi tìm thấy niềm vui, sự đam mê trong toán. Tôi thật may mắn khi được học 

môn Toán với cô - Cô Duyên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Tôi còn nhớ rất rõ buổi học đầu tiên của năm học lớp 6 năm ngoái. Thức 

dậy từ sáng sớm, háo hức  tới trường nhưng lòng vẫn luôn lo sợ vì hôm ấy tôi phải 

học môn Toán - môn học mà tôi không hề thích suốt 5 năm cấp 1 và cả bây giờ. 

Đây là môn học mà tôi khá trong tất cả các môn vì tôi rất ít khi được điểm 10! 

Tiếng trống báo hiệu tiết học đầu tiên vang lên, tôi uể oải ngồi vào chỗ của mình, 

chờ đợi cô giáo dạy Toán mới. Cô giáo bước vào với nụ cười tươi nở trên môi. 

Đó chính là cô Chử Thị Bích Duyên. 

     Tôi chẳng có mảy may cảm tình nào với cô Duyên. Nhưng thời gian đã làm 

cho mọi việc thay đổi. Chúng tôi dần nhận thấy sự ân cần, tận tụy và đặc biệt là 

niềm say mê, nhiệt huyết trong mỗi giờ dạy của cô Duyên. Cô kiên nhẫn chỉ bảo 

cho chúng tôi từng lỗi nhỏ vì sai một li sẽ đi một dặm; cô giảng bài mới cho chúng 

tôi mà như muốn đưa cả vào đó tình yêu môn Toán.  Những bài toán hay, lí thú, 

những kiến thức mở rộng, nâng cao mà cô đưa ra làm tôi thấy hấp dẫn và thực sự 



bị lôi cuốn. Trong giờ học, cô Duyên luôn nghiêm khắc đúng mực nhưng cũng 

không thiếu tính hài hước. Những câu chuyện vui về toán học, những liên hệ dí 

dỏm, nhẹ nhàng làm cho chúng tôi cười vui vẻ và cũng nhớ bài thật lâu. Ánh mắt 

dịu dàng động viên, nụ cười rạng rỡ khích lệ của cô giờ  đây là động lực cho các 

bạn lớp tôi tích cực học tập.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Sau một năm học cô và lên lớp 7. Tôi thấy cô nghiêm khắc nhưng thương yêu 

học trò và như muốn truyền hết cho trò tình yêu với bộ môn. Cô Duyên là  vậy! 

Lớp tôi yêu cô vì cảm nhận ở cô những tình cảm đó. Lúc này, mỗi giờ Toán qua 

đi với tôi thật nhanh, tôi thích những bài hình học, tôi háo hức muốn khám phá và 

tìm ra những cách giải hay hơn cho từng bài đại số, tôi trân trọng tất cả những tiết 

Toán do cô dạy. Tôi còn muốn được làm thêm nhiều bài hơn. Tôi thấy tự tin và 

thực sự rất sung sướng khi nhận được những bài kiểm tra điểm 9, 10 từ cô. Cũng 

từ cô mà tôi nhận ra rằng, Toán cũng như những môn học mà tôi yêu thích, đều 

cần sự tỉ mỉ, cần mẫn và quan trọng là tình yêu, niềm say mê với nó. Và giờ đây, 

tôi tìm thấy niềm đam mê trong Toán. Tôi thật may mắn khi được là học sinh của 

cô, được ngồi nghe cô giảng bài và… được đón nhận niềm vui thực sự của mỗi 

ngày tới trường. 

       Vẫn còn những lúc mất trật tự, những lúc mải chơi, những lúc làm cô buồn 

nhưng tôi cũng như toàn thể các bạn học sinh lớp 7A1 yêu cô nhiều lắm. Đã từng 

có những yêu cầu khắt khe, đã từng có những nhắc nhở, phê bình nghiêm khắc 

nhưng đối với tôi, cô là một trong những giáo viên  dành nhiều tình yêu cho lớp 

tôi nhất. Thật hạnh phúc khi chúng tôi có một người thắp lửa như cô! 
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