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Thành tích thì mỗi bài thi cũng bị bôi đỏ vài ba chỗ chứ không bị bôi đỏ 

toàn bộ, những môn khác chỉ cần tôi thích học thì đều rất tốt, mẹ tôi không biết 

chữ nhưng nhìn vào bài thi bị bôi đỏ thì bà biết là không tốt, bà sẽ nói với tôi: 

“Con xem bảng điểm này sẽ không gửi về nhà mà bưu điện sẽ gửi đến văn 

phòng, ở văn phòng có rất nhiều đồng nghiệp của cha con, thành tích con 

người ta đều rất tốt, còn con thì kém thế này”. Tôi không hề thay đổi sắc mặt 

mà nói: “Kém thì kém, có gì ghê gớm đâu chứ?”, tôi vẫn cảm thấy “Nền văn 

hóa 5000 năm không lẽ lại thua văn hóa 200 năm sao?”, cho nên tôi không 

học, không học thì không học. Cha tôi nhìn thấy tôi cãi lại thì nói với mẹ tôi: 

“Con không học mà em còn ép buộc con làm gì?”, không trách mẹ tôi, ông chỉ 

nói rất bình tĩnh: “Bây giờ con không học, khi nào con muốn học thì con sẽ 

học”. Trong tâm tôi liền cảm thấy cha mình vô cùng vĩ đại, không ai hiểu con 

gái bằng cha. Bởi vì lúc đó tôi không hiểu rõ cái lý này, nếu cô giáo tôi nói: 

“Chúng ta học tiếng Anh xong sau này đến Mỹ kiếm tiền của họ cho nhiều” thì 

tôi chắc chắn sẽ nói: “À đúng, mình phải học cho giỏi để kiếm thật nhiều tiền”, 

vì hồi nhỏ tôi đã lập chí sau này phải làm một nhà doanh nghiệp lớn, vì hồi nhỏ 

có chí hướng như vậy, kết quả lúc nhỏ lợi hại lớn lên chưa chắc đã ra gì. Vậy 

tại sao chúng ta lại nói đến việc này? Tức là cái khó trong nội tâm của học sinh 

là gì, chúng ta phải làm sao để đột phá? Sau khi đã giúp học sinh đột phá cái lý 

đó thì các em sẽ tiến bộ. Cho nên lên cấp ba tôi đến nhà chị tôi ở, chị tôi là giáo 

viên ngữ văn nên trong nhà có rất nhiều sách, lúc đó tôi đã bắt đầu tiếp xúc với 

truyện kí của rất nhiều vĩ nhân và đã thay đổi hướng suy nghĩ một chiều của 

mình, những suy nghĩ một chiều này bởi vì không ai có khả năng thuyết phục 

mình, cho nên nhờ những sách vở này mà đã thay đổi bản thân mình. Sau khi 

đã thay đổi thì chúng ta liền dũng cảm đối mặt thử thách, tiếng Anh rất đơn 

giản, bắt đầu học từ phát âm, học xong phát âm rồi tôi liền học thuộc tất cả các 

bài khóa, trình độ kém quá phải học thế nào? Cứ cắm đầu vào học thì rất khó 

thuộc, nên tôi đã dùng cách ca hát, lúc đó đang thịnh hành những bài hát nào 

thì tôi liền soạn chúng thành những bài đó và học thuộc, cho nên tôi thích nhất 

là tiết này học xong tiết sau cô giáo cho bài kiểm tra tôi luôn làm được 100 

điểm, bởi vì tất cả các bài khóa tôi đã học thuộc hết rồi, còn hát được nữa, chỉ 
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cần a…a…a là tôi sẽ hát ra được và biết nên viết cái gì, sau đó mỗi ngày đều 

lấy đồng hồ ra thử thách chính mình, trong vòng bao lâu phải học thuộc bao 

nhiêu từ vựng đó, tôi rất thích thử thách chính mình, lấy đồng hồ ra xem trong 

vòng bao lâu sẽ học thuộc hết, học thuộc rồi tôi còn tự mình ra đề, trong lúc 

học bài còn tự mình kiểm tra mình, sau khi học thuộc xong liền kiểm tra ngay 

lúc đó, mình sẽ làm được mấy điểm. Cho nên tôi có rất nhiều phương pháp tự 

học, nhưng bởi vì rất nhiều tư tưởng của tôi chỉ dừng lại ở thế giới của mình, vì 

vậy nên học không tốt. Tại sao lại nói về điều này? Bởi vì các em học sinh của 

chúng ta trong thời kì thanh xuân khi các em sắp sửa trở thành người lớn thì rất 

nhiều lúc suy nghĩ của các em rất kì lạ, lúc này chúng ta phải giúp các em đột 

phá. Môn toán cũng vậy, khi lên cấp 3 thì ai cũng ngạc nhiên, học rất tốt, bài 

nào không biết thì sẽ suy nghĩ, cho nên có bài tôi đã từng làm trong 3 tiếng 

đồng hồ, sau khi làm xong thì tôi thấy rất vui, tại sao? Vì tôi đã biết suy luận, 

đã biết giữ bình tĩnh, đã biết dùng phương pháp như thế nào, phương pháp này 

không được thì chúng ta đổi phương pháp khác, phương pháp khác vẫn không 

được thì lại điều chỉnh một chút. Cho nên khi đã bắt đầu đột phá 1 bài toán làm 

trong 3 tiếng đồng hồ, 2 bài làm hết 6 tiếng đồng hồ, sau lần đó tôi thấy rất vui 

vẻ, bởi vì tôi đã có tinh thần đột phá, tôi đã có khái niệm suy luận, tôi đã biết 

suy nghĩ tìm đủ mọi cách để giải quyết vấn đề, đó là cách chúng ta đột phá cái 

khó trong môn toán. Cho nên khi giúp học sinh đối mặt với thử thách nhất định 

phải biết được khó khăn của các em nằm ở đâu, rồi tìm ra chỗ đột phá.  

Điểm thứ ba là thử thách điểm số, chúng ta làm sao để các em chấp nhận 

thử thách điểm số, ví dụ lần này học sinh thi bao nhiêu điểm, tôi sẽ khích lệ các 

em “Lần này chúng ta thi được 70 điểm, lần sau chúng ta đặt ra mục tiêu bao 

nhiêu điểm? Lần này chúng ta thi không tốt thì đặt ra mục tiêu lần sau mình sẽ 

vượt trội bao nhiêu điểm?”. Giúp học sinh xây dựng sự tự tin cho chính mình, 

lần sau sẽ có mục tiêu rõ ràng, khi người ta có mục tiêu, có phương hướng thì 

họ mới có động lực, điều này rất quan trọng. Cho nên chúng ta giúp học sinh 

xây dựng tín tâm, đối diện với khó khăn trắc trở, giáo viên nhất định phải 

thường xuyên khích lệ các em, chứ không phải lúc khai giảng mình đã nói rồi, 

nhưng đến tháng thứ 2 vẫn phải nói tiếp, phương pháp và nội dung cũng phải 

thay đổi, đừng hát mãi một bài, giáo viên ca mãi một bài sẽ không tốt, chúng ta 

phải đổi mới, tinh thần diện mạo đều như nhau nhưng nội dung thì phải đổi 

mới. 

Điểm thứ 5, chúng ta phải giúp học sinh khắc phục sự đối lập trong nội 

tâm, đối lập chướng ngại, nếu quan niệm của các em không thay đổi thì rất khó 

giúp được các em, giống như bình nước này vậy, nắp bình không mở ra thì 
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nước mãi mãi không cách nào rót vô bình được, con người cũng vậy, tâm bạn 

không mở rộng thì không thể có khả năng tiếp thu ý kiến của người khác, sự 

chấp trước cố chấp của bạn sẽ chướng ngại bạn hóa giải rất nhiều khó khăn trở 

ngại, điều này rất quan trọng. Trong quá trình thực tiễn chúng ta nhất định phải 

hạ thấp mình xuống, đứng ở góc độ của học sinh mà nhìn nhận vấn đề thì mới 

có cách để giáo dục các em. Nhất định không được nghĩ mình là trưởng bối, 

mình là giáo viên, rất khó, nhất định phải hạ mình xuống, suy nghĩ của các em 

bây giờ chỉ nằm ở mức này, phải chỉ đạo các em trong phạm vi các em có thể 

tiếp thu, có thể lý giải được, như vậy mới tốt.  

Được, chúng ta xem tiếp điểm thứ 15, tăng cường khả năng chịu đựng 

trắc trở của học sinh, thật ra những phần phía sau của chúng ta đều liên quan 

chặt chẽ với nhau. Khả năng chịu đựng trắc trở của học sinh là thứ rất quan 

trọng, bởi vì cuộc đời là một chuỗi những khó khăn trắc trở lớn nhỏ nối tiếp 

nhau, điều này rất quan trọng, chúng ta phải đối diện, mỗi ngày đều có những 

trắc trở lớn nhỏ nối tiếp nhau, hôm qua có thể sẽ nối tiếp đến hôm nay, hôm 

nay chưa giải quyết được thì nối tiếp đến ngày mai, ngày mai chưa hóa giải 

được thì sẽ nối tiếp đến ngày mốt. Vì vậy thường gặp trắc trở là việc bình 

thường, phải giúp học sinh hiểu rõ, kể cả chính mình, thường gặp trắc trở là 

việc bình thường, nhất định phải hiểu thế nào là trắc trở, đó chính là sự trưởng 

thành và nâng cao trí huệ nhân sinh, vì vậy các bạn nghĩ thử xem, gặp trắc trở 

thì chúng ta sẽ tìm cách đột phá, đột phá rồi thì trí huệ của chúng ta sẽ tăng 

trưởng, tầm nhìn của chúng ta sẽ nâng cao, cho nên đó là sự trưởng thành và 

nâng cao trí huệ nhân sinh, càng là động lực để đột phá. Cho nên đối mặt khó 

khăn trắc trở nhất định phải dũng cảm chấp nhận, chúng ta phải dũng cảm chấp 

nhận, vì đó là ân sủng và cơ hội rèn luyện tốt nhất mà ông trời đã dành cho 

chúng ta. Vì vậy khái niệm này chúng ta phải xây dựng cho học sinh kể cả bản 

thân chúng ta, đó là ân sủng và cơ hội rèn luyện tốt nhất mà ông trời dành cho 

chúng ta. Chúng ta làm giáo viên, hàng ngày học sinh không nghe lời chúng ta 

cũng cảm thấy rất khó khăn, đúng không? Cũng vậy, kể cả trước đây tôi cũng 

vậy, có nhiều em rất khó dạy, vậy chúng ta phải dạy các em ra sao? Đối với 

giáo viên mà nói đó là một sự đột phá, là một sự rèn luyện, rất quan trọng.  

Vậy trong cuộc sống hàng ngày chúng ta phải hóa giải ra sao? Thứ nhất, 

dũng cảm đối mặt khó khăn, tìm kiếm con đường giải quyết. Ví dụ: Sự hình 

thành áp lực, áp lực hình thành như thế nào? Có những người không có hy 

vọng gì về cuộc đời, tại sao họ không có hy vọng? Ở đây chúng ta lấy ví dụ về 

đôi cánh vô hình, mọi người có xem phim này chưa? Rồi, đôi cánh vô hình, 

mỗi năm khi các bạn dạy lớp mới nhất định phải dành thời gian để cho học sinh 



 

4 

của mình xem, đôi cánh vô hình có tác dụng phấn chấn nhân tâm, kể về một bé 

gái sau khi đã mất đi đôi tay của mình thì cuộc đời của em đã thay đổi ra sao, 

động lực sống của em, sau khi mất đi đôi tay em đã tự chăm sóc mình ra sao, 

đã sinh sống thế nào, đã mặc áo ăn cơm kể cả nấu cơm như thế nào, sức mạnh 

của em từ đâu mà đến, em đã đối mặt với sự cố bất ngờ trong đời mình ra sao 

và điều chỉnh nội tâm mình như thế nào? Câu chuyện như vậy, những câu 

chuyện cảm động Trung Quốc, những câu chuyện hay như vậy phải thường 

xuyên cho học sinh xem, xem một lần sẽ khích lệ các em một lần. Có một lần 

tôi đi taxi, đi taxi ở Đài Loan thì có nói chuyện với anh tài xế, anh ấy nói: “Bây 

giờ mặc dù con cái không dễ dạy nhưng tôi có một chiêu”, tôi hỏi: “Chiêu gì?”, 

“Mỗi khi các con không ngoan tôi sẽ kéo chúng đến những cơ sở có những 

người bị thiểu năng trí huệ hoặc thân thể tàn tật, những cơ sở tương tự như trại 

trẻ mồ côi do nhà nước xây dựng”, anh ấy nói cho con mình đến đó xem, đến 

đó làm nghĩa công 1 tuần, giúp đỡ họ, cho họ ăn cơm, dìu họ đi, giúp họ chải 

tóc, cắt móng tay, anh nói, làm một ngày như vậy có thể ngoan ngoãn được 3 

tháng, tại sao ngoan ngoãn được 3 tháng? Vì các em sẽ thấy mình may mắn 

biết bao, còn những bạn nhỏ kia ngay cả việc lo cho bản thân mình cũng rất 

khó khăn, nhưng các bạn ấy vẫn rất mạnh mẽ, muốn đột phá, cố gắng để đứng 

lên, cố gắng tự mình ăn cơm, vì các em nhìn thấy những bạn này có bạn miệng 

bị tật, ăn một miếng cơm mà nước mọt cũng chảy ra, rất khổ sở. Khi mạt học 

nhìn thấy một người mắt bị lồi ra và không có con ngươi, người đó đang ăn mì, 

mì rất nóng, tôi thấy người đó sờ bát mì và cầm lấy đôi đũa thì thật sự là bữa đó 

tôi ăn cơm không nổi, nước mắt cứ chảy dài, tại sao? Tôi may mắn biết bao, 

trong đời này còn có những người khổ sở như vậy, vì họ đã mất đi đôi mắt, 

ngay cả ăn một bữa cơm cũng vất vả như vậy, chúng ta còn có cơ duyên gì mà 

nói bữa cơm này không ngon, nói thế gian này không tốt, nhìn người này 

chướng mắt, nhìn người kia cũng chướng mắt, chúng ta thật sự là không có tư 

cách này. Nhìn thấy những con người đó trước mặt chúng ta thì mới biết mình 

may mắn biết bao, cho nên tâm biết ơn sẽ được sanh khởi. Cho nên chúng ta có 

thể dùng rất nhiều cách để các em cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc, điều này 

rất quan trọng. 

Điểm thứ hai, chúng ta đọc sách để hóa giải khó khăn, giới thiệu những 

quyển sách hay cho học sinh, sách nào hay, sách nào đọc xong sẽ giúp mình tăng 

trưởng năng lượng chánh diện, ở đây tôi giới thiệu một số sách, một là sách 

“Thong dong 100 năm” của Đài Loan, ông cụ này bây giờ qua tết sẽ được 102 

tuổi, năm 96 tuổi cụ thi vào viện nghiên cứu, khi cụ đi báo danh thì những người 

đó nói với cụ, họ quen với cụ, vốn dĩ cụ là chủ quản hậu cần trong trường đại học 

đã nghỉ hưu, người ta quen biết cụ và nói: “Ái chà, cụ sắp chết rồi, cụ sắp chết 
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rồi mà còn báo danh làm gì?”, rất đả kích ông cụ, sau đó cụ đành chuyển qua 

một trường khác, 96 tuổi thi nghiên cứu sinh, 98 tuổi tốt nghiệp, 92 tuổi học đại 

học, 96 tuổi tốt nghiệp, nguyên nhân cụ đi học đại học là gì? Bởi vì trước đây cụ 

có một đồng nghiệp, ông ấy có người con hai ba chục tuổi rồi nhưng vẫn vô công 

rồi nghề, không có phương hướng mục tiêu gì trong đời, suốt ngày đắm chìm 

trong trò chơi điện tử, đắm chìm trong internet, không biết phải làm sao, người 

bạn này mới hỏi Triệu lão tiên sinh, ông cụ họ Triệu, ông ấy nói: “Hay là bác đến 

khuyên con trai con đi, xem có cách nào giúp đỡ cháu không, kéo cháu ra, cứu 

lấy cháu”. Cụ liền đi nói chuyện với anh con trai đó: “Này cháu, bây giờ cháu 

mới chỉ học cao đẳng, chúng ta đi thi đại học được không?”. Anh thanh niên này 

mới nói: “Thi hả? Đi thi thì ông cũng đâu có thi, trừ phi ông cũng thi thì cháu 

mới thi”. Câu nói này khiến Triệu lão tiên sinh kiên quyết: “Được, đi thi”, nhận 

lời xong đến năm 92 tuổi ông cụ đã thật sự cùng anh thanh niên đó đi thi và đậu 

đại học, thi đậu xong đến năm 96 tuổi cụ tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp thì tiếp tục 

thi cao học, năm 98 tuổi tốt nghiệp, chưa bao giờ bỏ một tiết học nào, hàng ngày 

cứ 6 giờ sáng là đi tàu lửa từ Cao Hùng đến Gia Nghĩa học, buổi tối hơn 10 giờ về 

đến nhà, một ông cụ 96 tuổi. Sau đó vì bị ngã nên phải ở kí túc xá trong trường, 

trong 2 năm đã hoàn thành hết chương trình. Sau khi xem xong thì tôi vô cùng 

phấn chấn, bây giờ tôi vừa đúng nửa số tuổi của ông cụ, tôi cảm thấy mình còn 

trẻ cho nên mình phải cố gắng hơn, ông cụ làm được thì tôi tin là những người trẻ 

tuổi như chúng ta không có lý gì mà làm không được. Vì vậy những loại sách này 

giáo viên cần phải tiếp thu nhiều hơn. Ngoài ra còn một quyển nữa là “Những 

câu chuyện tu thân thời cổ đại”, giới thiệu một số thánh hiền nhân nổi tiếng của 

Trung Hoa từ xưa đến nay, các ngài từ nhỏ đến lớn đã tu thân như thế nào, đã 

trưởng thành ra sao, có rất nhiều câu chuyện phong phú trong đó, chúng ta sau 

khi tiếp thu xong có thể giới thiệu cho học sinh đọc. Một quyển nữa là “Thuyết 

uyển” cũng có rất nhiều sự khai mở về đạo lý nhân sinh. Và “Thuyết văn giải tự” 

thì giới thiệu về trí huệ của từng chữ Hán, mỗi ngày trong giờ học chúng ta có thể 

giới thiệu 1 chữ, giới thiệu chữ Hán thì cần phải có thể kết hợp với cuộc sống, ví 

dụ chữ “nham” trong từ ung thư, các bạn xem, một bộ bệnh bên trong có bao 

nhiêu bộ khẩu? 3 bộ khẩu, chúng ta nói: “bệnh tùng khẩu nhập”, bị ung thư, nếu 

bạn rất thích ăn những thực phẩm đen thì bạn đã tiến gần đến ung thư rồi đó. Vì 

vậy các bạn xem chữ này có thú vị không, bên trong có bao nhiêu bộ khẩu? 3 bộ 

khẩu xếp thành một ngọn núi, bạn ăn thực phẩm đen nhiều đến nỗi có thể xếp 

thành một ngọn núi thì có thể bạn sẽ sống chung với ung thư, đúng không? Cho 

nên nhìn chữ này chúng ta thấy có trực quan không? Do đó giáo viên chúng ta có 

thể chuẩn bị nhiều một chút, trí huệ của Hán tự chúng ta có thể hạ bút thành văn, 

rất là thú vị. Chúng ta xem chữ “trí”, thế nào là “trí”? Chúng ta xem chữ “trí” 
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này, các bạn xem, đối với một sự việc chúng ta có thể hiểu rõ ràng giống như ánh 

mặt trời sáng tỏ, đó là có trí huệ. Vì vậy nhìn thấy một chữ Hán chúng ta có thể 

liên tưởng đến cuộc sống thường ngày của mình, cách nhìn của mình đối với một 

sự việc có sáng tỏ như ánh mặt trời không? Chúng ta khiến những chữ Hán này 

sản sanh ra một năng lượng giúp học sinh ngày nào cũng học được những điều 

rất thú vị, để các em sống trong bầu không khí vui vẻ học tập, đây là mạt học lấy 

một số ví dụ ngẫu nhiên. Trí huệ của Hán tự có thể nâng cao hứng thú học tập 

quốc học của học sinh, giáo viên chúng ta phải thường xuyên đọc các sách tra 

cứu và từ điển, các câu chuyện thành ngữ. Hồi còn nhỏ tôi đã rất thích lấy từ điển 

ra đọc, ví dụ bộ ngôn, bộ nhân, bộ thủy, sau khi xem xong thì trong vòng 5 phút 

tôi có thể nhớ được bao nhiêu chữ, dùng cách này để tự mình kiểm tra, chơi một 

mình cũng có thể chơi rất vui. Ví dụ bộ nhân, xem trong 3 phút, 10 phút thì nhớ 

được bao nhiêu chữ? Tự kiểm tra, 3 phút nhớ được bao nhiêu chữ? 5 phút nhớ 

được bao nhiêu chữ? Thậm chí chúng ta có thể tổ chức trong lớp, chia thành 

nhiều nhóm, sau đó lên bảng viết, không được nhìn người khác, trong vòng 3 

phút chúng ta cho từng nhóm lên bảng viết bằng tinh thần đồng đội để thi đua, 

xem nhóm nào phát huy được tinh thần đồng đội và ghi nhớ được bao nhiêu chữ, 

để các em vẫn có việc làm sau khi tan lớp, sợ nhất là việc các em học sinh không 

có gì để làm, như thế các em sẽ làm chuyện xấu, để các em có việc để làm, có thứ 

để học. Ngoài ra có thể cho thi về thành ngữ, tổ chức trong trường hoặc trong lớp, 

giáo viên ngữ văn có thể tổ chức rất nhiều cuộc thi câu chuyện thành ngữ hoặc kể 

chuyện thành ngữ để mọi người đoán, giáo viên bỏ ra một ít tiền để thưởng cho 

học sinh, làm một số phần thưởng nho nhỏ khích lệ học sinh. Đây là những 

phương hướng học tập rất tốt. Thành ngữ thì chúng ta có thể làm chơi thành ngữ 

nối đuôi, vì trước đây nếu học sinh tan học thì đều rất lộn xộn lao xao, cho nên 

khi tan học tôi thường nói: “Được, hôm nay chúng ta xem các em nói được bao 

nhiêu thành ngữ có chữ “nhất”, ví dụ “nhất mã đương tiên” (Một ngựa đi trước 

- Chỉ sự đi trước), “nhất ngữ thành châm”, “nhất diệp tri thu” (Thấy lá biết Thu 

về - Chỉ sự nhìn gần thấy xa), “nhất thất túc thành thiên cổ hận” (Một bước sa 

chân tạo thành mối hận ngàn năm - Chỉ sai một bước là hỏng)…”, trong vòng 5 

phút lớp chúng ta viết ra xem thử được bao nhiêu câu, để các em học sinh cũng 

có thể học được một vài điều khi tan học, các em tiếp thu ý kiến lẫn nhau để liệt 

kê ra rất nhiều thành ngữ. Có những em biết khá ít thành ngữ thì cũng sẽ muốn 

tham gia, sau khi quay về sẽ nói với mẹ mình: “Mẹ ơi, chúng ta cùng học chung 

nhé”, để các em cùng nhau tham học, lần này thì nói thành ngữ có chữ nhất, lần 

sau có thể nói chữ nhị, tam,tứ, thành ngữ có nhị, tam, tứ sẽ không nhiều bằng 

nhất, nhưng chúng ta vẫn có thể cho học sinh suy nghĩ, buổi học tiếp theo cho các 

em lên bục viết, sau nhị tam tứ thì đến ngũ lục thất bát cửu thập, chúng ta có thể 
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cho học sinh tìm kiếm, học tập và lên bục nói cho mọi người nghe mình nhớ 

được bao nhiêu, đây là điểm thứ hai. 

Điểm thứ ba, chúng ta phải thường xuyên khuyến khích học sinh viết 

nhật kí để giải tỏa nỗi sầu muộn trong lòng và luyện cách viết văn, điều này 

cũng rất quan trọng. Học sinh thích viết, thích viết thì giúp các em: "Mỗi ngày 

các em chỉ cần viết 500 chữ, nếu sợ người khác xem thì các em có thể dùng 

phương pháp khác để học", chúng ta khuyến khích học sinh dùng cách viết văn 

để hóa giải nỗi sầu muộn của mình, nếu viết tốt thì khích lệ học sinh ngày nào 

cũng viết, nếu viết được 500 chữ thì đừng gián đoạn, 3 năm sau văn phong của 

các em sẽ rất tốt, nếu như các em viết được 700 chữ, chưa viết xong thì đừng đi 

ngủ, khích lệ bản thân mình kiên trì đến cùng để luyện văn phong cho tốt. Bắt 

đầu từ cấp hai chị tôi đã nói với tôi: "Nếu em tập thành thói quen viết nhật kí 

thì một năm sau em sẽ trở thành người viết văn hay nhất trong lớp", tôi thật sự 

nghe theo, 1 năm sau thật sự thành tích môn văn đã xếp hạng phía trước, viết 

rất hay, lý luận luôn có logic, có trình tự, không sợ viết văn, sau đó đã tập thành 

thói quen viết nhật kí trong cả mấy năm liền, hóa giải nỗi buồn rầu và luyện tập 

văn phong của mình.  

Điểm thứ tư, mỗi ngày đều cầu nguyện, nếu giáo viên có tín ngưỡng, bất 

kể là tín ngưỡng gì thì ngày nào cũng phải cầu nguyện, nếu học sinh cũng có 

tín ngưỡng, nếu các em được sự ảnh hưởng từ gia đình cũng đã có tín ngưỡng 

thì phải khích lệ các em ngày nào cũng cầu nguyện. Nếu ngày nào chúng ta 

cũng đọc tụng kinh điển thì có thể thỉnh cầu sư trưởng của mình, Khổng Lão 

Phu Tử sư trưởng của chúng ta trên trời linh thiêng giúp chúng ta hóa giải 

chướng ngại. 

Điểm thứ năm là chúng ta phải sám hối lỗi lầm và tha thứ cho người 

khác. Trong cuộc đời này, khả năng chống chọi trắc trở của chúng ta không 

nằm ngoài người sự vật, sẽ có người gây khó khăn, chướng ngại cho bạn, 

chúng ta phải biết tha thứ cho người khác và sám hối lỗi lầm của mình, như vậy 

sẽ có thể hóa giải được, điều này cũng rất quan trọng. 

Điểm sau cùng, chúng ta phải nâng cao hiếu tâm và lòng biết ơn của học 

sinh, điểm sau cùng này rất quan trọng, chúng ta đặt nó ở phần sau cùng, là 

điều quan trọng nhất. Hiếu thuận cha mẹ là bước đầu tiên trong đạo làm người, 

thuận cảnh và nghịch cảnh trong cuộc đời có liên quan mật thiết đến hiếu đạo, 

cho nên là một giáo viên, trong ngày đầu tiên nói về sự nâng cao sư đức, hiếu 

thuận được xếp vào điều đầu tiên, cho nên giáo viên phải làm tròn sự hiếu 

thuận, là một người con chúng ta đã làm tròn chữ hiếu hay chưa, điều này rất 
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quan trọng. Cho nên trong tâm chúng ta phải thường giữ lòng biết ơn, nếu 

thường có lòng biết ơn thì chúng ta sẽ có được sự hoan hỉ giống như được tắm 

trong gió xuân. Cho nên các thầy cô phải nên thường xuyên tranh thủ cơ hội để 

kể về sự khó khăn của cha mẹ, làm cha làm mẹ đều rất vất vả, kiếm tiền nuôi 

dưỡng gia đình, giúp đỡ người trong nhà, chăm sóc người trong nhà, không hề 

dễ dàng gì, nhất là sự kì vọng đối với con cái, các bậc phụ huynh luôn có kì 

vọng rất lớn đối với con cái của mình, cho nên là người làm con chúng ta phải 

biết ơn đối với tâm thuần tịnh này của cha mẹ. Chúng ta làm sao để giúp đỡ 

học sinh sanh khởi lòng biết ơn đối với cha mẹ, rất quan trọng, có lòng biết ơn 

các em mới học tập nghiêm túc, điều này rất quan trọng. Vậy chúng ta nên làm 

thế nào? Khi thực hành, thường bắt đầu từ sự hiếu kính của mình đối với cha 

mẹ, các bạn hiếu thuận với cha mẹ ra sao, chúng ta trên suốt chặng đường này 

nhất định sẽ có rất nhiều cảm nhận, mình đã hiếu thuận với cha mẹ ra sao, đem 

thể ngộ của mình ra chia sẻ cùng học sinh, thường kể những câu chuyện về 

hiếu đạo, ví dụ xương của cha mẹ có màu sắc khác nhau, nói lên sự vĩ đại của 

người mẹ. Chúng ta có nghe qua câu chuyện này chưa? Nghe rồi. Vậy câu 

chuyện này chúng ta có thể kể khi vừa nhận một lớp mới, để học sinh có thể 

biết được sự vĩ đại của người mẹ, vì mẹ phải cho con bú, dòng sữa mà chúng ta 

bú từ mẹ cũng giống như máu của mẹ vậy, cho nên xương của người mẹ có 

màu khác với người nam, xương của người mẹ thì hơi sẫm màu, hơi bị đen.  

Điểm thứ hai, chúng ta có thể dùng nội dung của những câu chuyện giáo 

dục đức hạnh của Trung Hoa kết hợp với cuộc sống để tường thuật và diễn giải 

về tầm quan trọng của hiếu đạo, hiếu đạo có ảnh hưởng lớn bao nhiêu đối với 

cả cuộc đời chúng ta, chúng ta muốn thành tựu sự nghiệp thì trước tiên phải có 

tâm hiếu thuận, nếu không có tâm hiếu thuận thì đời này sự thành tựu của 

chúng ta sẽ rất có hạn, điều này rất quan trọng. 

Điểm thứ ba, chúng ta phải hiểu rõ cuộc đời này có vô số người đang âm 

thầm cống hiến cho chúng ta. Ngoài cha mẹ ra, còn có sư trưởng, trường học, 

quốc gia, sĩ nông công thương, có rất nhiều người đang âm thầm cống hiến cho 

chúng ta, ví dụ chúng ta đi trên đường, con đường này từ đâu mà có? Là nhờ 

rất nhiều người nộp thuế đã bỏ tiền ra, nhà nước dùng đó mà xây dựng, trong 

đó còn có rất nhiều công nhân, rất nhiều kĩ sư thiết kế xây dựng mới có được 

một con đường rộng rãi như vậy. Trên thế gian này chúng ta nhìn thấy rất nhiều 

người còn sống trong cảnh pháo lửa, so với họ thì chúng ta hạnh phúc biết bao, 

phải giúp học sinh sống trong thế giới biết ơn, chỉ khi nào đã biết ơn thì các em 

mới tha thiết với việc học, nếu không sẽ rất khó, học sinh suy nghĩ lung tung, 

đầu óc ô nhiễm rất nghiêm trọng, chỉ cần trên tay có điện thoại thì sẽ bị ô 
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nhiễm đặc biệt nghiêm trọng, nói những chuyện không tốt với bạn bè, đọa lạc 

rất nhiều, có rất nhiều nguyên nhân giáo viên phải hiểu, những nguyên nhân 

nào đủ để khiến các em đọa lạc, chúng ta phải ra sức phòng ngừa. Cho nên 

chúng ta phải khích lệ học sinh, bây giờ chúng ta có thể làm được gì cho xã hội, 

cho quốc gia? Tất nhiên là chúng ta chưa có khả năng, nhưng bây giờ cố gắng 

học tập, sau này chắc chắn sẽ có khả năng. Cho nên nhất định phải suy nghĩ sau 

này mình có năng lực báo đáp xã hội không? Khích lệ các em suy nghĩ cho kĩ, 

suy nghĩ được rồi thì tâm biết ơn, tâm hiếu thuận cha mẹ mới có thể sanh khởi, 

sau khi sanh khởi chúng ta còn phải giúp các em vững vàng, điều này rất quan 

trọng, chúng ta giúp học sinh củng cố hiếu tâm và củng cố tâm biết ơn, phải 

giúp đỡ các em. Cho nên là một giáo viên, hôm nay mình đã nói rồi nhưng 

ngày mai khi bước ra khỏi lớp học có thể các em sẽ bắt đầu đọa lạc. Vì vậy là 

một giáo viên nhất định phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần, dạy dỗ các em không 

mệt mỏi, điều này rất quan trọng. 

Lời kết sau cùng của chúng ta, xem một chút, học sinh hiện nay tư tưởng 

bị ô nhiễm rất nghiêm trọng, chỉ cần trên tay các em có điện thoại, chỉ cần các 

em thường lên mạng thì chúng ta rất khó kiểm soát không để học sinh của mình 

bị ô nhiễm, do đó việc dạy học của giáo viên sẽ ngày càng gian nan, mọi người 

thấy có đúng không? Thật sự là như vậy. Vì thế nâng cao khả năng giảng dạy 

của giáo viên là việc vô cùng quan trọng, đúng chưa? Làm sao để luôn nâng 

cao bản thân mình và nâng cao mức độ cẩn trọng khi chuẩn bị bài là một sự 

khảo nghiệm trên bục giảng, cho nên là một giáo viên thì chúng ta phải dũng 

cảm chấp nhận sự rèn luyện trong công tác giảng dạy, chúng ta theo đuổi công 

trình vĩ đại này thì phải một lòng một dạ làm một kĩ sư tâm hồn ưu tú của nhân 

loại, luôn luôn dạy dỗ tốt những em học sinh có duyên với chúng ta, mọi người 

thấy có đúng không? Cho nên tiết học này mặc dù nói ra có thể mọi người sẽ 

thấy khó lòng làm được, phải không, rất khó làm một giáo viên xuất sắc, nhưng 

bất luận thế nào, với tâm nguyện này chúng ta phải luôn luôn cố gắng, chỉ cần 

cố gắng thì tình thương của chúng ta sẽ phát huy tác dụng rất lớn, kinh nghiệm 

chúng ta tích lũy được tôi tin là công phu của chúng ta sẽ ngày càng lớn mạnh, 

sau này đối diện với học sinh khả năng giảng dạy của chúng ta sẽ ngày càng 

tiến bộ, chúng ta sẽ tràn ngập niềm vui trong quá trình dạy học, bởi vì các em 

học sinh dưới sự dạy dỗ của chúng ta, chúng ta nhìn thấy sự trưởng thành của 

các em, tâm chúng ta có thấy được an ủi không? Có. Cho nên sự an ủi này 

chúng ta phải xem đó là niềm an ủi lâu dài, hàng ngày đều luôn vui vẻ giảng 

dạy, làm một giáo viên vui vẻ, được không? Được, vậy thì chúc mọi người luôn 

luôn thuận lợi trong công tác giảng dạy, cảm ơn mọi người! 
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