
“Cái Lọ và Rượu Bia”  
 
 
Giáo sư bắt đầu lớp học trước cử tọa sinh viên. Ông đặt trên bàn một lọ khá lớn hình trụ (cylindrique). Ông 
lặng lẽ bỏ nhiều trái banh tennis vào lọ đầy tới miệng. Ông hỏi sinh viên:  
-   Lọ đã đầy chưa?  
-   Đầy. Sinh viên trả lời: 
Ông lấy một bao sỏi nhỏ, bỏ từng viên vào lọ, và lắc. Sỏi chen vào giữa quả banh lên đến miệng bình. Giáo sư 
lại hỏi: “Lọ đầy chưa?”. Sinh viên lại đồng thanh; “dạ đầy”.  Giáo sư lấy cát đổ vào lọ và lắc. Cát lấp hết các 
khoảng trống còn lại. Ông hỏi: “Đầy chưa” Sinh viên đồng thanh : “Vâng, đã đầy”  
 
Cuối cùng giáo sư lấy hai lon bia, đổ vào lọ. Bia thấm vào cát và làm đầy lọ. Sinh viên cười thích thú. Đợi cho 
họ hết cười, ông mới nói:  
-   Tôi muốn ví cuộc đời như chiếc lọ nầy. Những quả banh là những việc hệ trọng trong đời như gia đình, vợ, 
con cái, sức khỏe, bạn bè, những đam mê thích ý nhất. Dù cho em mất tất cả, nhưng những việc hệ trọng còn 
đó là đời các em đầy đủ rồi. Các viên sỏi xem như những việc hệ trọng phụ như công ăn, việc làm, nghề 
nghiệp, nhà cửa, xe cộ.. Cát tượng trưng cho những điều nhỏ nhặt.  
Nếu các em đổ cát vào bình trước tiên, sẽ không còn chỗ cho trái banh và sỏi. Cuộc đời cũng thế, nếu các em 
dành thì giờ và năng lực và những chuyện nhỏ nhặt, tâm hồn các em sẽ không còn chỗ cho cho những điều 
quan trọng trong đời. Hãy chú ý vào những điều mang lại hạnh phúc cho mình. Lo lắng tận tâm cho phối ngẫu, 
chơi đùa, dạy dỗ con cái. Bỏ thì giờ để chăm sóc sức khoẻ, khám bệnh, kiểm tra. Hãy thường xuyên hỏi thăm 
bạn bè, mời đi ăn. Nói chung hãy săn sóc quả banh trước hết, tức là những điều quan hệ. Hãy khẳng định 
điều gì là tiên quyết. Việc còn lại chỉ là cát.”  
 
Bỗng một sinh viên đưa tay hỏi:  
-   Thế thì bia tượng trưng điều gì? 
 
Giáo sư mm cười:  
-   Tôi rất hài lòng vì câu hỏi của em. Tôi muốn cho các em thấy là dù đời em có đầy tràn đủ việc, bận rộn tới 
đâu, cũng vẫn còn chỗ cho hai lon bia, nghĩa là những giải trí lành mạnh. 


