
24 Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội 25                 Số 295 - 2015

NHữNg Người tHầy CHuyêN Lý

 “B0K1... Là kí ức về một gia đình 
tuyệt vời…nơi ấy luôn đầy ắp nụ cười, 
tràn ngập tình yêu thương…không chỉ 
giữa các bạn trong lớp mà còn với người 
thầy, người cha - thầy Khang - người đã 
để lại trong lòng những thành viên K1 
ấn tượng sâu đậm. Không cần “đao to 
búa lớn”, không quá hài hước…thầy đi 
vào trong trái tim 16 đứa con bé bỏng 
bằng tất cả tình yêu của mình…khiến 
mỗi thành viên K1 khi nhắc đến thầy đều 
thấy lòng mình thổn thức, yêu thương và 
kính trọng….Ai trong tập thể K1 ngày ấy 
có thể quên được những đêm mưa bão, 
thầy đội mưa đến xem phòng ngủ có bị 
dột không? Ai sẽ quên bao lần thầy chia 
sẻ với học trò từng miếng cơm, manh áo? 
Ai sẽ quên bao lời tâm sự của thầy…nhẹ 

nhàng mà sâu sắc…thầy dạy từ cái ăn cái 
mặc, lối sống hàng ngày, đến chuyện học 
hành thi cử.”.

Chia sẻ của anh Dương khiến tôi nhớ 
lại cái lần 15 năm Chuyên Lý, chúng tôi về 
tham dự buổi lễ kỷ niệm. tối hôm đó trời 
mưa. Các thầy cô giáo đội mưa ngồi dưới 
sân Hội trường ký túc xá Mễ trì để giao 
lưu với các học sinh và cựu học sinh. Còn 
nhớ, có mấy bạn học sinh đã làm mấy 
cái mũ giấy và chạy lên sân khấu đội cho 
thầy Bằng, thầy Hoạch, cô Ngọc, cô Xim. 
Các thầy cô cứ vậy ngồi dưới mưa chia 
sẻ những tâm sự của mình với học trò. 
thi thoảng, họ lại đưa tay lên vuốt những 
giọt nước mưa đọng lại trên mặt.

Sau sáu, bảy năm ra trường, tôi lại có 
dịp quay về Chuyên Lý. Lần này không 
phải chỉ là về để dự một buổi lễ nào đó 

hay về ghé thăm mà là về để làm việc, 
một điều mà tôi vẫn hằng mong ước 
bấy lâu. Về lại Chuyên Lý sao bao năm 
xa cách, tôi thấy nơi ấy có nhiều thứ đã 
thay đổi nhưng có những thứ vẫn được 
tiếp nối truyền thống và vẹn nguyên giá 
trị. Những người thầy của Chuyên Lý vẫn 
giàu tình nghĩa, giàu nhiệt huyết, vẫn 
giản dị và cháy hết mình.

Có lần thầy tới ngồi trên xe máy, nhìn 
thấy tôi đi bộ đến trường, thầy dừng xe 
lại và nói với tôi đủ thứ chuyện. từ chuyện 
dạy như thế nào đến việc tổ chức một 
hoạt động nào đó cho học sinh ra sao, rồi 
có thể định hướng nghề nghiệp cho các 
em, rồi giúp đỡ cho học sinh định hướng 
đi du học như thế nào. Đã đi làm ở một 
vài nơi, tôi ít khi thấy có ông “sếp” nào lại 
“dễ mến” đến vậy.

Nôi ñau ñaùu NgoùNg veà

PHạM NgọC Duy 

Thời gian thấm thoắt trôi đi, tính ra đã gần 20 năm rồi tôi xa Chuyên Lý. 
Khoảng thời gian đã đủ lâu để có thể quên đi nhiều chuyện và cũng đủ dài 
để tôi tích luỹ thêm được nhiều những trải nghiệm cuộc đời. Tuy nhiên, cái 
khoảng thời gian ấy lại không làm tôi quên đi nhiều chuyện về Khối Chuyên 
Lý Tổng hợp, nơi mà tôi đã từng học tập trong suốt ba năm, nơi mà tôi vẫn 
luôn đau đáu dõi theo từng chuyển động dù ở cách xa hàng vạn cây số, và 
là nơi tôi vẫn luôn ngóng đợi những dịp được trở về.

Giaùo duïc
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thầy toản thì trẻ. Cũng từng là học 
sinh Chuyên Lý khóa 12. Quanh năm chỉ 
thấy thầy mặc áo sơ mi sáng màu, quần 
âu. Cái cặp thì lúc nào cũng dày và nặng 
trĩu. toản bận rất nhiều việc. Nhưng cứ 
mỗi khi nói chuyện về hội học sinh hay 
những dự định, kế hoạch mà anh chị 
em định làm cho học sinh, mắt toản lại 
sáng lên đến lạ kỳ. Nhớ có những buổi 
dạy xong tiết thứ sáu của giờ học buổi 
chiều, tôi và toản có khi vẫn gặp nhau 
trao đổi về học sinh. Các kế hoạch giúp 
đỡ học sinh học tập tốt hơn hoặc chuẩn 
bị cho các cơ hội học tập ở đâu đó cho 
các em được ra đời từ những buổi trao 
đổi như vậy.

thường thì cả tuần tôi chỉ tranh thủ về 
Chuyên Lý dạy được một buổi chiều. Dạy 
liền một mạch bốn đến sáu tiết. Đôi khi 
dạy xong thấy mệt, cổ khô, chân tay mỏi. 
Nhưng quả thực là trong suốt thời gian 
đứng trên lớp, trước mặt các học sinh, tôi 
cảm thấy say mê và vô cùng hứng thú. 
Khi đứng trên lớp, tôi có cảm giác mình 
có thể quên hết tất cả mọi thứ đang diễn 
ra bên ngoài, quên hết những gì tối nay 
hay mai kia mình sẽ phải làm nốt. Quên 
luôn cả chuyện trưa nay mình vừa ăn gì 
hoặc sáng nay mình đã làm những gì, 
gặp những ai. Với tôi, đi dạy ở Chuyên Lý 
vừa là công việc vừa là niềm vui. tôi thấy 
vui khi được trò chuyện với những bạn 
học sinh còn rất trẻ, những gương mặt 
rất sáng, rất ngoan nhưng cũng không 
kém phần linh hoạt, tinh nghịch. giờ đây, 
khi tạm xa Chuyên Lý, có lẽ cảm giác tôi 
nhớ nhất và thèm muốn nhất là cảm giác 
được đứng trước các em học sinh và hỏi 
các em xem sắp tới các em định thi vào 
trường nào, thích học hay thích làm cái gì 
trong tương lai.

Ngẫm lại, hoá ra tôi được thừa hưởng 
cái nhiệt huyết, lòng tận tâm, giầu tình 
nghĩa của những người thầy của Chuyên 
Lý đã được hình thành từ những ngày 
đầu thành lập và duy trì xuyên suốt lịch sử 

của Chuyên Lý. Nay tôi lại phải xa Chuyên 
Lý, nhưng tôi vẫn mang theo mình lòng 
nhiệt huyết và đam mê cháy bỏng ấy để 
nghiên cứu về giáo dục với mong muốn 
làm được điều gì đó cho giáo dục nước 
nhà.

NHữNg Người CoN CHuyêN Lý

Học sinh Chuyên Lý đến từ nhiều vùng 
miền khác nhau. Có thể các bạn đến từ 
Hà nội và các vùng phụ cận vẫn chiếm 
đa số, nhưng tôi vẫn gặp nhiều bạn học 
sinh đến từ Phú thọ, thanh Hóa, Quảng 
Ninh,... tôi thấy họ sống xa nhà và đa 
phần đều biết tự lập. Họ đem đến cho 
Chuyên Lý những màu sắc mới mà không 
nhiều các trường tốt ở Hà Nội có được. 
tôi còn nhớ kỷ niệm đi Cúc Phương, nếu 
không có mấy bạn trong lớp đến từ các 
miền quê như Bắc Ninh, thái Bình, chắc 
chúng tôi sẽ chẳng thể nấu được cơm 
bằng bếp củi. Rồi đôi khi, các bạn về quê 
lên chúng tôi lại được thưởng thức những 
tấm quà quê vô cùng ý nghĩa. Ai đó đã 
nói “sự đa dạng làm cho bạn thông minh 
hơn”. tôi thấy điều đó đúng trong môi 
trường giáo dục của Chuyên Lý.

Học ở Chuyên Lý B0, chúng tôi học 
được lối tư duy Vật lý, học được những 

phẩm chất và nhân cách làm người và 
được truyền những ngọn lửa đam mê. 
Những học trò Chuyên Lý sau khi ra 
trường, có những người đi tiếp trên con 
đường Vật Lý, kĩ thuật, có những người 
lại chuyển sang học kinh tế hoặc những 
ngành khác. Nhưng ở ngành nghề nào đi 
nữa, mỗi người cũng đều cảm thấy may 
mắn…may mắn vì được bước đi bằng tất 
cả đam mê của mình. Đam mê – đó chính 
là điều quyết định sự thành công của một 
con người! Nó khiến chúng ta cảm thấy 
mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Nó mang đến 
cho chúng ta khát khao được sống, được 
cống hiến, khát khao vươn lên để cuộc 
sống có ý nghĩa hơn mỗi ngày. Như anh 
trần Hồng Nghị - B0K1 đã nói: “Chúng ta 
hãy cứ sống và cống hiến, cứ chọn những 
nghề mà trái tim, trí tuệ ta mách bảo. Dù 
có khó khăn, vất vả, nhưng ta sẽ cảm 
nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc, sự 
hài lòng, vinh quang của sự “cho đi”. Có 
ai tặng người khác hoa hồng mà không 
nhận lại chút hương đâu”. Những khó 
khăn khi khởi nghiệp là không thể tránh 
khỏi, nhưng nếu ta luôn ấp ủ, trằn trọc để 
hoàn thành tốt công việc, chắc chắn điều 
mình mong đợi sẽ đến, không chỉ đến mà 
còn tồn tại và phát triển lâu dài!
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Đồng ý tưởng như trên, anh Hồ thái 
Hùng-B0K7 cũng đã từng chia sẻ: “Cuộc 
đời có lúc lên, có lúc xuống. Ta không nên 
chỉ vì một cái lúc xuống nhất thời mà thui 
chột ý chí. Và cũng không nên chỉ vì một 
lúc lên mà tự thỏa mãn với bản thân... 
Hãy cứ làm mọi việc bằng niềm đam mê, 
và khi cháy hết mình cho niềm đam mê 
ấy thì dù không đạt được điều ước muốn 
thì vẫn không hối hận mà thậm chí còn 
cảm thấy thỏa mãn với những gì đã làm 
và đã đạt được, thậm chí thấy tự hào vì 
đã dám cháy hết mình cho đam mê đó”.

Và các thế hệ đàn em của Chuyên 
Lý vẫn luôn còn nhớ mãi lời dặn dò của 
anh Cao Hoài Dương-B0K1: “Dù ở lĩnh 
vực nào cũng phải là một ngôi sao sáng 
để mọi người ngước nhìn! Thành công 
của con người không chỉ được khẳng 
định bởi một cái bằng cấp, hay một 
công trình nghiên cứu cụ thể, mà còn 
bởi những ảnh hưởng, những đóng góp 
của họ cho xã hội, cho cộng đồng”. Để 
minh chứng cho điều ấy, tổng công ty 
Phân bón và Hoá chất Dầu khí mà anh 
đang làm tổng giám đốc đã thực hiện 
rất nhiều hoạt động thể hiện trách nhiệm 
xã hội mang đầy ý nghĩa nhân văn như: 

hàng năm trao hàng tỉ đồng học bổng 
cho học sinh sinh viên nghèo học giỏi; 
hỗ trợ nông dân nghèo; chương trình 
khuyến nông - khuyến học - khuyến tài; 
chương trình từ thiện và nhân đạo. Ngoài 
ra, anh cũng không quên thể hiện sự đáp 
đền ơn nghĩa với nơi mình đã từng học: 
hỗ trợ, giúp đỡ, khích lệ các em học sinh 
khoá sau trong học tập và rèn luyện nhân 
cách. Có những quan điểm và việc làm 
tương tự như anh Dương, nhiều anh chị 
em Chuyên Lý khác cũng đã đóng góp 

và cống hiến hết mình cho cộng đồng xã 
hội.

Những con người Chuyên Lý dù đến từ 
nhiều vùng miền khác nhau nhưng đều 
có chung một lối suy nghĩ: sống có ước 
mơ, hoài bão; có đam mê, giàu lòng nhiệt 
huyết; sống có lý, có tình; sống để trở 
thành những con người vừa có tâm, vừa 
có tài, vừa có đức. Những tâm hồn đồng 
điệu đã đưa những trái tim Chuyên Lý 
đến với nhau trong một ngôi nhà chung 
thân yêu. Hằng năm, cứ mỗi dịp 15/10, 
ngày truyền thống Chuyên Lý tổng hợp, 
anh em chúng tôi ở khắp mọi miền của 
tổ quốc cũng như ở khắp nơi trên thế giới 
lại cùng nhau hướng về Chuyên Lý. Dù 
ở Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, hay ở 
Úc, Anh, Mỹ,... chúng tôi đều vẫn nhớ tổ 
chức ngày sinh nhật Khối hằng năm và 
các anh em Chuyên Lý vẫn thường xuyên 
kết nối và hỗ trợ lẫn nhau. tôi vẫn còn 
nhớ một dịp kỷ niệm ngày thành lập khối. 
Những anh em từ K8 - K9 đến K16 - K17 
đang học tập và làm việc tại Pháp tụ tập 
nhau lại trong một tòa nhà của trường 
Đại học Bách Khoa Paris tại Lozere. tối 
xuống, cả tòa nhà vắng lặng. Chỉ có mấy 
anh chị em ra lan can nhóm lửa, nướng 
thịt và cùng chờ để kết nối với buổi lễ 
mít tinh kỉ niệm ở nhà. Khi ấy tôi tự dưng 
thấy, giữa cái tòa nhà rộng mênh mông 
là vậy, dưới cái thời tiết cuối thu đầu đông 
khá lạnh của Paris là vậy mà sao vẫn cảm 
thấy ấm áp trong lòng.

Chúng tôi tự hào rằng, Chuyên Lý 
mình là một tập thể giàu truyền thống 
và đã đạt được bề dày thành tích; một 
tập thể thân thiện, đoàn kết và chan 
chứa tình cảm; một tập thể của những 
con người có trí tuệ, có lý tưởng, có hoài 
bão, có niềm đam mê cống hiến. Chúng 
tôi luôn đem theo niềm tự hào, đem theo 
tình yêu Chuyên Lý trên hành trang của 
cuộc đời.

Giaùo duïc

Tính đến năm 2015, học 
sinh của Khối đã đạt đ¬ược 

hơn 250 giải trong các kỳ 
thi chọn HSG Quốc gia môn 

Vật lý. Trong giai đoạn từ 
năm 1995 đến năm 2005, 

học sinh Khối Chuyên Lý 
thường chiếm tỉ lệ đa số 
trong đội tuyển học sinh 

Việt Nam tham dự Olympic 
Vật lý Quốc tế và đóng góp 

đến 60% số giải cho đội 
tuyển quốc gia (31/53).


