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“Đồng tIền ĐI tRước là Đồng tIền 
Khôn”

hàng năm, cứ vào dịp 20/11, các bậc 
phụ huynh lại “đôn đáo” lo tìm các món 
quà cho thầy cô giáo của con mình. Đây 
là dịp thể hiện lòng biết ơn, sự trân trọng 
yêu mến đối với những người đang gánh 
các nhiệm vụ cao cả “trồng người”. 

Để mong con lọt vào “mắt xanh” của 
thầy cô không ít các bậc phụ huynh tìm 
tới những món quà vật chất để mua 

tặng. nhiều phụ huynh có tâm lý chung, 
chỉ có tặng quà như thế con mình mới 
“được quan tâm”. Điểm số thời này quan 
trọng, học sinh thì có biết bao nhiêu đứa, 
đứa nào cũng tặng quà. như vậy, chỉ có 
quà “độc” và “đắt” mới mong được 
thầy cô…giúp đỡ. tư tưởng này xuất 
hiện nhiều trong các phụ huynh. Đó là 
lý do mà trước ngày 20/11 hàng tuần, 
hàng tháng, việc tặng quà đã sôi nổi với 
các bậc phụ huynh. 

với những tiêu chuẩn định sẵn: “cô a 
thích mỹ phẩm xách tay. thầy B thích 
thời trang hàng hiệu…” cùng các câu 
hỏi “tặng gì?”, “Mua ở đâu”. “tặng 
như thế nào?” đã được cha mẹ học 
sinh cân nhắc kỹ lưỡng. càng ngày, thị 
trường quà cho ngày 20/11 càng phong 
phú và đa dạng nhưng chiếc phong bì 
dường như vẫn là thứ được nhiều phụ 
huynh chọn lựa. Đây là món quà vừa gọn 
nhẹ, dễ sử dụng lại không mất nhiều 
thời gian. có những bậc phụ huynh 

Không PhảI thầy cô nào 
cũng Muốn Được “yêu”

muốn sang thì  bắc cầu kiều

muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy

câu ca Dao Xưa Đã tRở thành câu cửa MIệng vớI ý nghĩa tôn Kính, thIêng lIêng nhằM 
Đề cao tRuyền thống tôn sư tRọng Đạo. tuy nhIên, tRong Xã hộI ngày nay, câu ca 

Dao Đang Dần Bị BIến Dạng, Méo Mó về ý nghĩa.
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nghĩ thầy cô không thiếu gì nên mua 
một chiếc thiệp, một bó hoa và khéo léo 
kẹp vào đó chiếc phong bì. theo họ, thời 
buổi bây giờ không thể nói là thực dụng 
nhưng cũng phải thực tế một chút. Phụ 
huynh nguyễn Mai hoa (ô chợ Dừa, 
hà nội) cho rằng: “tặng phong bì, các 
thầy cô cần gì thì mua, lại có thêm thu 
nhập”. có những phụ huynh còn “chu 
đáo” đến mức, tìm hiểu sở thích từng 
thành viên và mua quà tặng cho cả gia 
đình thầy cô.

những hệ lụy

các “chiêu thức” tặng càng ngày càng 
được phụ huynh nâng cao. họ cho rằng, 
có tiền là có tất cả thì đương nhiên có 
tiền là sẽ có điểm, có thể lên lớp dù học 
kém, có thể có đạo đức tốt dù vi phạm.

Phụ huynh nguyễn hữu Khoa (hào nam, 
hà nội) buồn bã: chuyện “đi thầy” là 
một nỗi bức xúc lớn. Để khỏi sợ con thiệt 
thòi, mỗi dịp lễ tết tôi phải chạy vạy khốn 
khổ cho món quà tặng thầy cô để cho 
bằng mọi người. 

 về phía thầy cô, có người cũng thực sự 
quan trọng chuyện quà cáp và yêu quý 
hoc sinh theo món quà có “nặng đô” 
hay không? Đó chính là hành động tiếp 
tay cho phụ huynh đang thực hiện một 
hình thức đút lót, làm mất đi phẩm chất 
đáng quý của nghề nhà giáo.

Khi ấy những đạo lý cao đẹp, truyền 
thống sâu sắc đã bị các bậc phụ huynh, 
giáo viên tận dụng vào mục đích riêng 
của mình. như vậy, học sinh nhìn nhận 
vào thực tế đó sẽ bị ảnh hưởng xấu đến 
quá trình phát triển tâm lý, nhận thức các 
vấn đề đạo đức.  ngày 20/11 cũng là dịp 
gần đến những ngày thi cuối kỳ, vì thế 
những hành động của một bộ phận học 
sinh cũng như thầy cô gây ra nhiều hệ 
lụy: gian lận trong thi cử, lười biếng cho 
học sinh. Phụ huynh nguyễn thị hương 
(cầu giấy, hà nội) tâm sự: ngày dẫn con 
đi thăm cô giáo, con mở hộp quà hỏi: 
“sao mẹ lại mang tiền tặng cô giáo”. 
Mình không biết phải trả lời với con như 
thế nào.

Để ngày 20/11 thực sự ý nghĩa

Quà tặng không phải lúc nào cũng đem 
đến niềm vui cho người nhận, mà có khi 
mang đến những tình huống không hay 
cho chính thầy cô giáo. 

chuyện tặng quà đắt tiền hay đưa phong 
bì cho thầy cô dịp 20/11 không phải là 
chuyện xưa nay hiếm nhưng trong số ấy, 
nếu món quà thiếu tế nhị cùng với mục 
đích không trong sáng sẽ làm cho nhiều 
thầy cô bối rối và cảm giác bị xúc phạm. 
Đối với họ, một chiếc phong bì, một món 
quà sang trọng không làm họ giàu lên 
hay nghèo đi mà cái tồn tại là lương tâm 
nghề nghiệp. cô trần thùy linh (giáo 

viên cấp I) tâm sự: tôi cảm động rưng 
rưng với bức tranh học trò ký hoạ mình 
ngộ nghĩnh, với tấm thiệp nét chữ non 
nớt: “cô là thần tượng của em” với một 
bài hát đáng yêu. 

có những thầy cô luôn trân trọng các 
món quà và đối xử với các em công 
bằng, đúng đắn để trong xã hội người 
nghèo vẫn có quyền sánh ngang cùng 
người giàu. thật đáng trân trọng những 
tấm lòng như thế! 

Không phải tất cả những món quà đều 
mang ý nghĩa xấu và đáng lên án gay 
gắt. Điều quan trọng ở đây là tấm lòng 
cũng như mục đích của người tặng và 
nhận quà. tặng quà cũng là một thứ lễ 
nghĩa cần thiết trong xã hội. Món quà 
dù nhỏ nhưng xuất phát từ tấm lòng còn 
quý hơn gấp ngàn lần những món quà 
đắt tiền khác. 

Để ngày 20/11 thực sự là một ngày vui 
vẻ nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa gia 
đình và nhà trường thì từng cá nhân nên 
hiểu lại ý nghĩa sâu sắc của câu ca dao 
xưa.

Đoàn Quyên
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