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 Xin chào bạn! ☺ Cảm ơn vì đã mở bài viết này và đọc nó. Cảm 

ơn bạn lần nữa vì like, share, comment cho bài thi của mình 

trên fanpage “Cao Đẳng Sài Gòn” nhe! 

 Sau đây là những dòng review của mình về quyển sách 

“Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu”. Thật ra, đây là một 

trong những cuốn sách mà mình thích từ trước đến giờ và ngày 

sau vẫn vậy. Đó là quyển sách mà cô chủ nhiệm cấp 3 dạy môn 

Văn của mình đã nói với cả lớp năm 11 rằng “Mấy đứa về tìm 

cuốn sách này đọc đi hay lắm! Trong đây có nhiều câu rất hay 

dùng để làm văn nghị luận đó!” Cô cười rồi nói tiếp là “Trưởng 

thành đến bao giờ? Khi nào hết trưởng thành? Ngay cả người 

lớn vẫn đang còn phải trưởng thành.” Nhờ đến cô mà mình đã 

tìm mua và đọc nó. Cũng chính nhờ cô và cuốn sách này suốt 

mười mấy năm mình mới biết đến cây mao trúc là cây gì.HiHi. 

 Mỗi lần nhìn đến hình ảnh của bìa sách thôi thì mình đã cảm 

thấy vui khoẻ như cây mao trúc và lạc quan với màu xanh lá đầy hi vọng rồi! Cuốn sách có tất cả 

4 phần, mỗi phần là các câu chuyện ngắn về trưởng thành, chênh vênh, đắn đo,... được giáo sư 

Kim kể với giọng văn nhẹ nhàng, bình thản; những dòng chia sẻ bình dị, đời thường, rất thật 

nhưng vô cùng giá trị, ý nghĩa. Qua các mẫu chuyện ngắn mình cảm thấy tác giả như đang nói 

hộ lòng mình. Những trang viết đầy đồng cảm và thấu hiểu. Mọi người sẽ bắt gặp đâu đó những 

dòng suy nghĩ mà bản thân chắc ít nhiều đã nghĩ đến một lần trong đời. Những vấn đề thường 

ngày chúng ta gặp phải nhưng lại dễ dàng bỏ cuộc cho qua với nhiều lí do mà đáng ra ta có thể 

thay đổi được. Hay những nỗi lo của bất cứ một người trẻ nào trước ngưỡng cửa cuộc đời. Trong 

họ có vô vàn suy nghĩ về việc trưởng thành, về tương lai phía trước, về niềm hạnh phúc. Nhưng 

thành người lớn rồi những suy nghĩ đó có còn không? Tất nhiên là vẫn còn vì nó phụ thuộc vào 

chính ta, cách nhìn nhận, đánh giá, thái độ của bản thân đối với mọi điều trong cuộc sống. 

 Thật sự mình rất chạnh lòng khi đọc về những con người, những hoàn cảnh trong cuốn sách 

này. Những câu chữ nhẹ nhàng nhưng lại mang một sức mạnh rất lớn, chạm sâu vào hiện thực 

của trái tim mình_còn rất yếu mềm và non nớt khi bước vào đời. Tuy vậy, giáo sư Kim không 

phải chỉ nói, viết suông mà còn đưa ra những minh chứng cụ thể nhất, những nhân chứng có 

thực trong cuộc đời mà mọi người có thể biết đến đến họ. Tác giả đưa cho ta những câu chuyện 

thực tế, nói cho tuổi trẻ, “người đang chao đảo bên ngưỡng cửa trưởng thành”, người đã trưởng 

thành, hay qua trưởng thành những điều quen mà lạ đến ngỡ ngàng. Tựa sách "Trưởng thành 

sau ngàn lần tranh đấu" cũng đã thể hiện phần nào về những bấp bênh, gian khó, vấp ngã, trải 

nghiệm, đau khổ,... trong cuộc sống. Nhưng đứng trước những khó khăn đó, bản thân mỗi người 

phải có ý chí, nghị lực để vượt qua và tự tạo hạnh phúc, thành công cho mình.  

 Đây là câu chuyện nhỏ trích từ sách được bác Kim kể về cây mao trúc mà mình thích nhất vì nó 

ẩn ý nhiều điều ý nghĩa: “Người ta nói hạt mao trúc rơi xuống đất, chỉ mọc lên một cây măng nhỏ 



rồi hoàn toàn không có chuyển biến gì trong suốt 5 năm trời. Thế rồi từ khoảng cuối năm thứ 5, 

cây lớn vọt lên với tốc độ đáng kinh ngạc, một ngày cao thêm tới vài chục centimet, cho tới khi 

đạt tới chiều cao gần 25 mét. Như vậy, không phải là mao trúc không hề lớn lên trong suốt 5 năm 

trời. Mà thực ra, trong lòng đất, cây đã đâm rễ, cần mẫn bền bỉ chuẩn bị cho cú nhảy vọt sắp tới. 

Và rồi khi đến lúc, cây lớn vọt lên, nhanh hơn, cao hơn bất cứ loại cây nào.” Cuối cùng nếu bạn 

đang muốn tìm một cuốn sách tiếp thêm chút động lực thì hãy tìm đến nó nhé! Mình rất biết ơn 

và trân trọng tác giả đã viết nó, cả cô giáo cấp 3 vì nhờ đó mình biết đến và có nhiều bài học ý 

nghĩa. 

“Hãy kiên cường như cây mao trúc.”  

“Hãy sống như cây mao trúc, để vươn cao cần có sự chuẩn bị thật chu đáo.” 

 Lời cuối mình rất cảm ơn bạn vì đã đọc bài viết này! Chúc bạn luôn vui! ☺ 

Nguyễn Châu Bích Thuỳ 
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