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                 TRẢI QUA TUỔI TRẺ ĐÚNG NGHĨA NHƯ THẾ NÀO? 

       Những lúc rảnh rỗi, hay khi cảm thấy buồn chán bạn thường sẽ làm gì? Xem 

phim, nghe nhạc, đi dạo,… Còn tôi thường sẽ chọn cho mình một quyển sách. Sau đó 

bật một bản nhạc beat nhẹ nhàng rồi thả hồn vào các trang sách. Chà, nghe thì có vẻ 

bình thường nhưng khi “yêu” sách rồi mới cảm thấy lúc này thư giãn và hạnh phúc 

biết nhường nào. Đối với tôi sách giống như là một kho báu bí ẩn luôn tạo cảm giác tò 

mò, thu hút kỳ lạ. Có lẽ là vì hồi nhỏ ở quê thời gian rảnh không chơi trốn tìm, nhảy 

dây,.. với bọn trẻ trong xóm thì chị em tôi cũng ở nhà đọc sách. Sách hồi đó nhiều lắm 

nào là mượn từ thư viện hoặc là sách do các cô bên nội của tôi hầu hết đều theo ngành 

Giáo viên. Thói quen đọc sách có lẽ cũng hình thành từ lúc đó và theo tôi đến tận bây 

giờ. Gần đây nhất tôi vừa đọc xong quyển sách “ Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?” của 

nhà văn Rosie Nguyễn.  Sau khi đọc xong tôi thật sự muốn lan tỏa cảm xúc tuyệt vời 

về cuốn sách này đến các bạn đặc biệt là những người trẻ. Mặc dù quyển sách cũng đã 

xuất hiện khá lâu trên thị trường rồi, từ năm 2016 nhưng tiếc là đợt đó tôi đang bận 

học để chuẩn bị thi cử, đã dặn lòng là sẽ dành thời gian đọc sau nhưng không hiểu sao 

lại quên bẽn đi mất. Thật may là vừa rồi vô tình mượn được quyển sách này từ một 

người bạn nên tôi đã không bỏ lỡ quyển sách ý nghĩa này và kịp đọc nó ở tuổi đôi 

mươi…Nếu đang có những băn khoăn, trăn trở về tương lai hay đang gặp phải bế tắc 

không biết phải đi đâu dù đang ở độ tuổi nào bạn cũng nên thử đọc quyển sách này 

một lần. 

  “ Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? ” là một quyển sách thuộc thể loại self-help nhưng nó 

không hề cứng nhắc chỉ mang tính răn dạy theo lý thuyết như một số bạn đọc vẫn nghĩ 

mà mỗi trang sách là lời chia sẻ về những trải nghiệm của chính tác giả hoặc những 

người đi trước và từ đó đưa ra những kinh nghiệm, truyền cảm hứng để đọc giả tránh 

được những sai lầm và có được những phương pháp hay trong học tập, làm việc,.. Nhà 

văn Rosie Nguyễn đã chia quyển sách ra làm 5 phần đó xoay quanh 3 chủ đề học, làm 

và đi. Mở đầu quyển sách bạn sẽ bắt gặp phần “ Tôi đã học như thế nào?”, tác giả đã 

chia sẻ về phương pháp học của chính mình từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà 

trường. Điều quan trọng nhất là hình thành thói quen đọc sách thay vì các thói quen vô 

bổ khác. Thật như vậy đọc sách giúp có thêm kiến thức, mở rộng vốn từ, rèn tính kiên 

nhẫn và vô số lợi ích khác. “Rõ ràng là không phải ai đọc sách cũng thành công. 

Nhưng lại có một sự thực rõ ràng khác là những người thành công đọc rất nhiều 

sách.”(Rosie Nguyễn). Thực tế các nhà thành đạt, doanh nhân, tỷ phú thành công như 

Bill Gates, Phạm Nhật Vượng,..khi được hỏi về thói quen dẫn đến thành công ai cũng 

đề cao vai trò của sách. Nhưng đọc sách cũng cần có phương pháp. Nhà văn cũng đã 

đưa ra một phương pháp đọc rất cụ thể mà chính Rosie Nguyễn đã áp dụng thành 

công, vì vậy nếu chưa có một phương pháp đọc sách nào thì đừng lo lắng sau khi đọc 

xong quyển sách này bạn sẽ không phải băn khoăn phải đọc sách như thế nào để hiệu 

quả nữa. Bên cạnh đó khi đi học hay trong cuộc sống nếu không thể hoàn hảo hết tất 

cả các lĩnh vực mỗi người đều cần tìm cho mình một điểm mạnh, cố gắng mài dũa, 

luyện tập lĩnh vực đó thật tốt. Vì chỉ cần thật giỏi trong một lĩnh vực tương lai bạn sẽ 

biết mình sẽ phải làm gì không phải lo vô định nữa. Cũng giống như chú lươn trong 

câu chuyện ngụ ngôn mà tác giả viết mặc dù có thể đứng đầu lớp với số điểm trên 

trung bình tất cả các môn nhưng khi bước ra cuộc sống rất khó để tìm được một ngành 

nghề nhất định vì không giỏi bất kỳ lĩnh vực nào. Sau khi đọc xong quyển sách tôi 
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chợt nhận ra những điều tạo nên thành công không thể thiếu đam mê. Đúng như vậy 

rất nhiều người xung quanh ta dù đã tìm được lĩnh vực mình thích, mình giỏi nhưng lại 

không đủ đam mê để theo đến cùng nên đành bỏ ngỏ ước mơ. Chỉ cần có đam mê, ý 

chí không bao giờ từ bỏ thì mọi khó khăn, thử thách ngoài kia mình đều có thể vượt 

qua. Nếu chưa tìm được một lĩnh vực mình yêu thích, không biết dồn đam mê vào đâu 

để thành công thì chắc chắn mỗi người chúng ta ai cũng sẽ cảm thấy lo lắng, bất an vì 

phía trước là một con đường xám xịt phải không? Nhưng câu trả lời của tác giả là 

không việc gì phải lo lắng, cứ đi và trải nghiệm nhiều công việc, nhiều vị trí khác nhau 

rồi sẽ tìm được sân khấu phù hợp cho riêng mình vì ai sinh ra cũng có một tiềm năng, 

thế mạnh riêng. Cuốn sách này còn làm tôi chợt nhận ra không phải chỉ nghệ sĩ mới có 

sân khấu cho cuộc đời mình mà bản thân mỗi người nếu làm tốt một công việc một 

cách thuần thục với niềm đam mê nhiệt huyết của mình thì cũng không khác gì đang 

tỏa sáng trên “sân khấu” của chính mình. Cũng giống như cô bán hàng ở Đà Lạt trong 

câu chuyện của tác giả, không cần làm gì quá to lớn chỉ là cháy hết mình với công việc 

mà mình đã chọn thì cô cũng đã là một “vì sao” lấp lánh trong cuộc sống này rồi. Cho 

nên để tìm được vị trí tỏa sáng thực sự của riêng mình đôi khi cần đến sự mạnh dạn từ 

bỏ công việc mình đang làm hiện tại nếu nó không mang lại cảm giác thích thú, đam 

mê. Nhưng theo tác giả việc từ bỏ chỉ nên diễn ra khi đã có kế hoạch cho tương lai và 

nếu cảm thấy muốn thay đổi thì nên thay đổi khi còn trẻ vì khi đó chúng ta sẽ có thời 

gian để làm lại từ đầu, không có quá nhiều vướng bận cuộc sống như khi đã qua độ 

tuổi nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm. 

     Đọc xong “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?” tôi mới thấy tuổi trẻ là thời gian cần sự 

nhiệt huyết, đam mê cứ mạnh dạn theo đuổi ước mơ làm theo lý trí mách bảo dù có 

sai, có vấp ngã cũng không có quá nhiều thay đổi lớn như khi điều này diễn ra ở độ 

tuổi đã bước sang khoảng thời gian được gọi là “ tuổi trẻ”. Hầu hết khi còn trẻ thường 

e ngại ánh nhìn của người khác mà bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Quyển sách không trả lời giá 

trị của tuổi trẻ mà tác giả chia sẻ các kinh nghiệm để giúp bạn đọc làm nên giá trị của 

tuổi trẻ vì mỗi cá nhân có một tuổi trẻ khác nhau, giá trị nằm trong tay của mỗi người. 

Chắc hẳn là nhiều bạn cũng đã đọc qua quyển sách này rồi nhưng không sao cả, hơn 

tất cả tôi hi vọng rằng qua những chia sẻ của mình sẽ giúp các bạn có thêm động lực 

để đọc sách và nếu vẫn chưa đọc “ Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?” thì hãy thử đọc vì 

bạn sẽ không bao giờ thất vọng về nội dung của nó, nếu đã đọc rồi thì bạn cũng có thể 

đọc thêm lần nữa vì quyển sách này cực kỳ xứng đáng được đọc qua nhiều lần. 

  

 


