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Tiêu đề: 

CẢM NHẬN VỀ QUYỂN SÁCH  

999 LÁ THƯ GỬI CHO CHÍNH MÌNH – MONG BẠN TRỞ THÀNH PHIÊN BẢN 

HOÀN HẢO NHẤT 

 

“Khi còn sống, con người thường hay cho rằng ngày mai còn dài, thiếu gì cơ hội 

để gặp gỡ nhau, nhưng thực ra, đời người là một phép trừ, gặp nhau một lần cũng là đã 

bớt đi một lần gặp gỡ.” Tôi không nhớ rõ ai đã nói cho tôi điều này, nhưng nó đã khắc 

sâu vào tâm trí mình từ rất lâu rồi. 

Bạn có tin mỗi người chúng ta đến với thế giới này mang một sứ mệnh riêng và 

một khoảng thời gian riêng không? Đến thời hạn, Thượng Đế sẽ sai Thần Chết đến và 

mang chúng ta đi. Vậy vào khoảnh khắc cuối cùng đó, bạn ngẫm lại đã làm được những 

điều gì trong cả cuộc đời mình. Tuy nhiên, khi tôi hỏi điều này với nhiều người trẻ, họ 

thường bảo tôi đã nghĩ quá xa vời. Người trẻ, những con người tràn đầy năng lượng và 

thời gian dư dả, chắc hẳn không bận tâm đến việc một cụ ông cụ bà 90 tuổi nghĩ gì, thanh 

xuân cho họ sức khỏe nhưng liệu bao nhiêu trong số đó hiểu ý nghĩa thật sự của sức trẻ 

và trân trọng nó.  

Cha tôi, một người ít nói nhưng mỗi lời đều vô cùng sâu sắc, bảo tôi rằng : “Còn 

trẻ, nên ngủ ít một chút, đọc nhiều một chút, đi đến nhiều nơi một chút”. Cho đến bây 

giờ, nhìn mọi người đối mặt với đại dịch Covid 19, suy nghĩ về cuộc sống càng sâu sắc 

hơn trong lòng tôi, rằng cuộc sống rất mong manh, và con người cũng vậy. Tình cờ, tôi 

đã đọc được một quyển sách của một người trẻ Trung Quốc tràn đầy năng lượng và lý 

tưởng. Đó là Miêu Công Tử - một tác giả mạng nổi tiếng ở Trung Quốc, một người yêu 

cuộc sống và hiện đang cư ngụ tại Bắc Ninh (Trung Quốc). Tác phẩm 999 Lá Thư Gửi 

Cho Chính Mình – Mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất từ tác giả Miêu 

Công Tử đã mang đến những lời động viên, những lời khuyên nhủ sâu sắc cho các độc 

giả. Ban đầu tôi đã ấn tượng với tựa của quyển sách, thật ra sau khi đọc xong tôi cảm 

nhận nó như một sự hòa quyện của sách kỹ năng sống và một lời khuyên chân thành của 
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một người anh trai với đứa em của mình. Nội dung quyển sách cũng rất đơn giản, bao 

gồm 999 bức thư từ quá khứ, mỗi ngày mỗi ngày gửi đến cho bản thân hiện tại cũng như 

sau này, để không bao giờ phải cảm thấy cô đơn, lạc lõng trên con đường tương lai tràn 

đầy thử thách và những điều mới mẻ. Có đôi khi, chúng ta sẽ cảm thấy cô đơn mà không 

ai tâm sự, cũng như thật sự hiểu được những gì mình trải qua. Lúc này, bạn chỉ cần mở 

một trang sách bất kỳ, sẽ là một lời khuyên chân thành tưới mát cho tâm hồn khô héo, tan 

vỡ, chữa lành và nuôi dưỡng tâm hồn ấy. Quyển sách đánh thức được ước mơ, lý tưởng 

sống của người trẻ và xây dựng cũng như củng cố những tư tưởng non nớt về nỗ lực và 

ước mơ khám phá thế giới, về những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống. Càng đọc những suy 

nghĩ tích cực nảy nở vào trong suy nghĩ chúng ta từ những thứ bình dị hằng ngày đến 

những điều sâu sắc mà chúng ta chưa bao giờ để tâm đến. Niềm tin và kiến thức ấy lâu 

dần ở bên cạnh ta như một người bạn, chia sẽ giúp ta hiểu ra nên làm gì vào những lúc bế 

tắc trong cuộc sống.  

Câu nói tiêu biểu mà em cảm nhận được trong quyền sách là bức thư thứ 238, nội 

dung như sau: 

“Khi còn trẻ, bao nhiêu buồn vui đều sẽ bị thổi phồng lên đến kinh thiên động địa. 

Tới khi lớn lên lại học được rằng, càng đau càng phải ung dung thản nhiên; càng khổ 

càng phải trầm lặng. Trưởng thành chính là biết chôn vùi tiếng khóc trong tĩnh lặng.” 

Có thể với một người nào đó, bức thư này chưa đủ lay động nhưng với chính mình 

nó đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nhận thức và tình cảm của tôi vào lúc tôi 

đối mặt với những thử thách lớn trong cuộc đời. Chẳng hạn như khi tôi vừa đậu vào 

trường Đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tiết lộ với mọi người đó là Đại học Kinh tế - 

Luật, một trong những trường thuộc hệ thống Đại học Quốc gia. Với gia đình, đó có thể 

là một niềm tự hào của đấng sinh thành, dòng họ, nhưng bên cạnh những niềm vui đó là 

những áp lực tôi một mình phải đối mặt.  

Đối với một học sinh ở tỉnh lẻ, chân ướt chân ráo lên thành phố, không người thân, 

không bạn bè, không có gia đình bên cạnh, thì cảm giác cô đơn kia không thể tránh khỏi. 

Cộng thêm, vào lúc đó, tôi gặp gỡ những người bạn mới, những người xa lạ vây quanh và 

áp lực học tập cũng từ đó đè lên vai một sinh viên non nớt. Cảm giác của tôi lúc đó chính 

là xung quanh thì đông đúc, có nhiều người qua lại tấp nập, bạn bè ríu rít trò chuyện còn 

tôi thì như một phiên bản trong suốt, không ai có thể nhìn thấy. Sống từng ấy năm trong 

cuộc đời, lần đầu tiên tôi thật sự cảm nhận được cảm giác cô đơn khi nghĩ về việc thật sự 

tôi đã rời gia đình và đến nơi hoa lệ này. Chỉ có những lúc khó khăn như thế, những bài 

học từ quyền sách 999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình đột nhiên hồi tưởng lại trong tâm 

trí tôi, xoa dịu tâm hồn, đồng thời là nguồn động lực mạnh mẽ giúp chúng tôi vượt qua 

những khó khăn, vấp ngã. Mỗi một bức thư ngắn là một bài học súc tích, cô đọng nhưng 

càng ngẫm nghĩ về từng câu chữ tôi càng thấy ngôn từ, bài học thật sự sâu lắng và hòa 

tan vào nhận thức, từ đó tâm hồn của chúng ta càng cứng cáp, mạnh mẽ, trưởng thành.  

Trên con đường thành công của mình, chúng ta phải trải qua những thất bại. Thất 

bại là một điều tất yếu để thành công. Tuy nhiên khi bạn thất bại, bạn có chắc chắn mình 

đủ mạnh mẽ để đứng lên không? Bạn có chắc chắn bản thân sẽ không vì những đau đớn, 

tiêu cực mà đánh mất chính mình? Những lúc đó, mọi người xung quanh bạn đột nhiên sẽ 
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như xa hẳn đi, không còn cùng bước chung với những gì bạn đang cảm nhận nữa. Nhưng 

chính lúc ấy, người ở bên cạnh bạn chính là một phiên bản nữa của bạn, một cái tôi mà 

bạn đã nuôi trồng, đó là tri thức. Những tri thức về niềm tin bạn đã rèn giũa trong cả một 

hành trình dài, một quãng đường bạn đã rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc, bài 

học chính bạn đã tự mình đúc kết nên khi đọc sách. Đọc sách là tích trữ tri thức cho chính 

mình nhưng không thể ngay lập tức sử dụng được. Tuy nhiên vào những khoảnh khắc 

quyết định trong cuộc đời chính những tri thức đó sẽ nảy nở và giúp bạn đưa ra những 

quyết định đắt giá.  

Vì sao người đọc sách thường thông thái, bởi họ đã chọn một con đường tắt. 

Trong khi những người khác phải trải qua quá trình khổ luyện mới học ra được một điều 

thì những người đọc sách hiểu ra được 10 điều khi đọc một quyển sách và khi họ đối mặt 

với những khó khăn, thử thách thì những vũ khí tri thức đó sẽ là công cụ mạnh mẽ góp 

phần vào chiến thắng của họ. Những người đọc sách là những người làm chủ thể giới và 

những người làm chủ thế giới không ai không đọc sách.  

Chính Thomas Carlyle – nhà triết học, thiên tài bình luận xã hội có tầm ảnh hưởng 

quan trọng đã khẳng định điều đó trong câu nói của ông: 

“ Tất cả những gì con người làm, nghĩ hoặc trở thành được bảo tồn một cách kỳ diệu 

trên những trang sách.” 

Vào thời hiện đại, vai trò của sách cũng không hề giảm mà thậm chí còn được 

nâng cao. Nổi tiếng là câu nói của Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama : 

 “Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc cả thế giới sẽ mở ra cho bạn”. 

Việc chọn một cuốn sách cũng như chọn một người bạn đáng tin cậy, thậm chí 

điều này còn quan trọng hơn. Vì nguồn kiến thức mà quyền sách mang lại sẽ theo bạn 

suốt chặng đường dài và ảnh hưởng tới những quyết định từ nhỏ bé tới lớn lao trong cuộc 

sống của bạn. Nếu bạn chọn một người bạn tồi, họ chắc chắn cho bạn những lời khuyên 

tồi, như nhân gian đã đúc kết trong tục ngữ Việt Nam: “Gần mực thì đen, gần đèn thì 

rạng”. Việc chọn sách cũng vì thể mà đóng vai trò cốt yếu trong quá trình tiếp thu kiến 

thức một cách chắt lọc và đúng đắn. Thế nên chúng ta không thể xem nhẹ việc chọn 

quyển sách để đọc, một việc đơn giản nhưng có ý nghĩa vĩ mô đối với chính bạn. Quyển 

sách 999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình – Mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo 

nhất từ tác giả Miêu Công Tử là một trong những tựa sách hàng đầu được các bạn trẻ từ 

Trung Quốc yêu thích và lựa chọn là một người bạn đồng hành trong tủ sách thành công 

của mình. Việc chọn quyển sách để bắt đầu cho các bạn mới đọc sách cũng là một ý kiến 

tuyệt vời vì nội dung dễ hiểu nhưng cũng không hề kém sâu sắc cho các bạn đã quen với 

việc đọc sách và vốn đã trở thành thói quen. Bạn có thể tìm mua quyển sách tại các nhà 

sách trên toàn quốc hoặc tại thư viện Đại học Kinh Tế - Luật, nơi chứa đựng tri thức của 

sinh viên với nhiều đầu sách quý và bổ ích. 

Tóm lại, mỗi người đều có một câu chuyện riêng của mình và tác động của quyền 

sách đối với mỗi người là khác nhau. Tuy nhiên điều mà chúng ta nhận được từ sách 

chính là tinh hoa, là những điều nhỏ nhoi tích cực tiếp bước cho sức mạnh, niềm tin, khát 

vọng sống, hướng chúng ta đến những điều tốt đẹp. Đọc sách là một thói quen tốt. Đọc 

sách nâng cao giá trị con người. Hãy đọc sách! 


