
CHO VÀ NHẬN 
 
Một người đàn ông bị lạc giữa một sa mạc rộng lớn. Ông 
mệt lả và khát khô, sẵn sàng đánh đổi bất kỳ cái gì chỉ để lấy 
một ngụm nước mát.  
 
Đi mãi đi mãi, đến khi đôi chân của ông đã sưng lên nhức 
nhối, ông thấy 1 căn lều: cũ, rách nát, không cửa sổ. 
Ông nhìn quanh căn lều và thấy ở 1 góc tối, có 1 cái máy 
bơm nước cũ và rỉ sét. Tất cả trở nên lu mờ đi bên cạnh cái 
máy bơm nước, người đàn ông vội vã bước tới, vịn chặt vào 
tay cầm, ra sức bơm. Nhưng không có 1 giọt nước nào chảy 
ra cả. 
 
Thất vọng, người đàn ông lại nhìn quanh căn lều. Lúc này, 
ông mới để ý thấy 1 cái bình nhỏ. Phủi sạch bụi cát trên 
bình, ông đọc được dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng cách 
lấy viên đá cào lên: “Hãy đổ hết nước trong bình này vào cái 
máy bơm. Và trước khi đi, hãy nhớ đổ nước đầy lại vào 
chiếc bình này”. 
 
Người đàn ông bật cái nắp bình ra, và đúng thật, trong bình 
đầy nước mát. Bỗng nhiên, người đàn ông rơi vào 1 tình thế 
bấp bênh. Nếu ông uống ngay chỗ nước trong bình, chắc 
chắn ông có thể sống sót. Nhưng nếu ông đổ hết nước vào 
cái bơm cũ rỉ, có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ sâu 
trong lòng đất - rất nhiều nước.  
 
Ông cân nhắc khả năng của cả hai sự lựa chọn: nên mạo 
hiểm rót nước vào máy bơm để có nguồn nước trong lành, 
hay uống nước trong cái bình cũ, và coi như không đọc được 
lời chỉ dẫn? Dù sao, lời chỉ dẫn không biết đã ở đó bao lâu 
rồi, và không biết có còn chính xác nữa không...... 
 
Nhưng rồi cuối cùng, ông cũng quyết định rót hết nước vào 
cái máy bơm. Rồi ông tiếp tục nhấn mạnh cái cần của máy 
bơm, một lần, hai lần ….chẳng có gì xảy ra cả! Tuy hoảng 
hốt, nhưng nếu dừng lại, ông sẽ không còn một nguồn hy 
vọng nào nữa, nên người đàn ông kiên trì bơm lên xuống, 
lần nữa, lần nữa …. nước mát và trong lành bắt đầu chảy ra 
từ cái máy bơm cũ kỹ. Người đàn ông vội vã hứng nước vào 
bình và uống. 
 
Rồi ông hứng đầy bình, dành cho người nào đó có thể không 
may mắn bị lạc đưòng như ông và sẽ đến đây. Ông đậy nắp 
bình, rồi viết thêm 1 câu dưới dòng chữ có sẵn trên bình: 
“Hãy làm theo chỉ dẫn. Bạn phải cho trước khi bạn có thể 
nhận.” 

 

NHỮNG MÓN QUÀ VÔ GIÁ! 
  
Có những món quà bạn không cần phải mua nhưng lại vô 
cùng ý nghĩa và có giá trị lớn lao khi bạn trao tặng cho bạn 
bè, người thân và cho cả chính bạn... 
  
Món quà của SỰ LẮNG NGHE. 
Hãy thật sự lắng nghe, chia sẻ những nỗi đau, tâm sự vui 
buồn cùng người khác. Hãy lắng nghe không chỉ bằng đôi 
tai mà bằng tất cả tấm lòng.  

Món quà của SỰ QUAN TÂM. 
Hãy dành thời gian để quan tâm đến người thân, bạn bè 
đồng nghiệp, xem những vấn đề của họ như là của chính 
bạn. Hãy để mọi người cảm nhận tình cảm của bạn qua 
những hành động bạn thể hiện hằng ngày.   
  
Món quà từ SỰ TRÌU MẾN: 
Hãy thể hiện sự trìu mến với những người thân yêu bằng 
những lời nói ân cần và cử chỉ trìu mến, bạn sẽ thấy điều kỳ 
diệu.  
  
Món quà từ NHỮNG NỤ CƯỜI. 
Nụ cười là một ngôn ngữ không lời nhưng có khả năng lan 
tỏa sức mạnh đến người khác nhanh nhất. Một nụ cười làm 
niềm vui nhân đôi, làm nỗi buồn trở nên nhẹ bỗng. Hãy trao 
tặng nụ cười cho tất cả những người xung quanh.  
  
Món quà từ SỰ GIÚP ĐỠ: 
Mỗi ngày hãy chủ động làm một vài điều tử tế, bạn sẽ thấy 
cuộc sống thật vui vẻ và nhẹ nhàng. 
  
Món quà của NHỮNG LỜI KHEN TẶNG. 
Những câu nói giản đơn nhưng chân thành như “Hôm nay 
trông bạn thật rạng rỡ!”, “Bạn làm việc đó thật tốt”, hay 
“Bữa ăn hôm nay thật tuyệt vời!”… sẽ tạo thêm niềm vui và 
phấn chấn cho người khác.  
 
Món quà của SỰ SÁNG TẠO. 
Mỗi ngày hãy thực hiện một điều bất ngờ nho nhỏ cho bạn 
bè và gia đình. Chắc chắn bạn cũng sẽ nhận được những 
điều bất ngờ thú vị từ họ. 
  
Món quà của SỰ TĨNH LẶNG. 
Là những khoảnh khắc bạn thực sự chỉ muốn yên lặng một 
mình. Hãy trân trọng thời khắc quý báu này và trao món quà 
của sự tĩnh lặng cho người khác đúng lúc.  
  
Món quà của SỰ TRI ÂN. 
Những lời đơn giản nhất để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự 
quan tâm, chia sẻ của người khác chính là “Chào bạn!” và 
“Cảm ơn” cùng nụ cười chân thành…  
  
Món quà từ NHỮNG MẨU GIẤY VIẾT TAY: 
Hãy viết ra từ những lời chân thật, dù rất ngắn, nó có sức 
mạnh phi thường đấy, dù nó là dòng chữ “cảm ơn bạn đã 
giúp đỡ tôi” hay “xin lỗi vì mình đã quá nóng với bạn”. Hay 
thậm chí một bài thơ hay một lời khuyên đẹp.  
  
Chính những điều nho nhỏ đó, có thể đi suốt cuộc đời ta.  
 
Khi bạn trao tặng những món quà này cho bất kỳ ai cùng với 
một ánh mắt khích lệ chính là tấm chân tình của bạn, chắc 
chắn chúng sẽ trở thành những món quà vô giá, cho người 
nhận và cả cho người trao tặng! 
  
Chúc các bạn luôn là muối men (KiTô) cho đời, là ánh sáng 
cho trần gian bằng những món quà nhỏ, chúng ta chân thành 
trao cho nhau. 

Sưu Tầm 
Đào Khánh 
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