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CLB đọc sách trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức xin giới thiệu với các 

bạn cuốn sách gối đầu giường của biết bao bạn trẻ, cuốn sách khơi nguồn cảm hứng cho 

tuổi trẻ chúng ta. Cuốn sách “TUỔI TRẺ ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU” của tác giả Rosie 

Nguyễn, NXB Hội nhà văn. 

 Không ai trên đời có hai lần tuổi trẻ. Trong khi nhiều người trong tuổi trẻ lạc lối, 

mất phương hướng, lãng phí thời gian thì họ không biết rằng những gì họ đang làm hay 

không làm hôm nay sẽ ảnh hưởng rất nhiều trong cả cuộc đời còn lại. Tuổi trẻ - chính là 

khoảng thời gian mà bạn xây dựng, gieo trồng chứ không phải là khoảng thời gian hưởng 

thụ. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để học hỏi, bước đi và làm thật nhiều thứ. Hãy 

đọc nhiều hơn, lăn lộn nhiều hơn và thực hành nhiều hơn. Tuổi trẻ đã qua sẽ không bao 

giờ trở lại, hãy sống như thể ta chỉ còn lại một ngày để sống. 

 

        Trong cuốn sách, nhà văn cùng đã đưa ra những lập luận mang tính thuyết phục các 

bạn trẻ chúng ta hãy sống đúng với nhiệt huyết của tuổi trẻ mà tạo hóa đã ban tặng. 

“Nếu như bạn hối tiếc vì không nắm bắt cơ hội nào đó, chẳng có ai phải mất ngủ 

Bạn trải qua những tháng ngày nhạt nhẽo với công việc bạn căm ghét, người ta chẳng hề 

bận lòng. 

Bạn có chết mòn nơi xó tường vớ những ước mơ dang dở, đó không phải là việc của họ. 

Suy cho cùng, quyết định là ở bạn. Muốn làm gì hay không là tùy bạn. 



Nên hãy làm những điều bạn thích. Hãy đi theo tiếng nói trái tim. Hãy sống theo cách 

bạn cho là mình nên sống. 

Nhưng cũng giống như lũ cá, hay những ngọn núi. 

Nếu bạn xuống nước khi bơi không giỏi, bạn có thể bị chết đuối. 

Nếu bạn đi rừng khi không đủ kinh nghiệm, bạn có thể bị lạc. 

Nếu làm gì đó chưa chuẩn bị kĩ, bạn sẽ phải trả giá. Thời gian, tiền bạc, sức khỏe, thậm 

chí là cả mạng sống”. 

Quyết định là ở bạn. Nên trách nhiệm cũng là ở bạn. 

Hãy lựa chọn điều mình muốn và chịu trách nhiệm cho những gì mình làm. 

      Đó thực sự là những lời khuyên 

chân thành của nhà văn dành tặng cho 

các bạn trẻ. Tuổi trẻ là khoảng thời gian 

đẹp nhất của đời người. Nhưng đó cũng 

là thời gian thử nghiệm. Người ta trưởng 

thành qua nhiều lần làm thử, vấp ngã, 

làm lại và cứ như thế tiếp tục. Phải bắt 

tay vào thử thì ta mới biết được mình hợp 

với cái gì. Phải làm thì ta mới biết mình 

có khả năng hay không. Nếu ta cứ ngồi 

nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, 

không làm gì cả thì làm sao biết được cái 

gì. Ít ra thử và thất bại thì có được bài 

học. 
 

 

 Ai có trải qua rồi mới hiểu, tuổi trẻ ngắn ngủi biết bao nhiêu.Thời gian một đi 

là không trở lại. Điều đáng quý nhất của tuổi trẻ là thời gian nhưng một số bạn trẻ lại 

không biết tận dụng một cách hiệu quả. Nhà văn Rosie Nguyễn đã đưa ra một số giải 

pháp giúp các bạn trẻ phát huy nhiệt huyết của mình như: đầu tư cho sức khỏe, đọc 

sách, học trực tuyến, tự học, làm thêm và đi du lịch. 

 Những quyển sách định hướng cho người trẻ rất nhiều song có lẽ đây là cuốn 

sách giúp cho các bạn trẻ khá nhiều và là cuốn sách hay mà các bạn nên đọc. Mỗi lần 

chông chênh trên đường đời, hi vọng rằng đọc “TUỔI TRẺ ĐÁNG GIÁ BAO 

NHIÊU” các bạn sẽ thêm vững chãi tinh thần và xác định đúng hơn ước mơ, niềm 



đam mê của mình để theo đuổi nó, để có một tương lai tỏa sáng như bạn đã từng ước 

mơ. 

 

 

 


