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Sách mới: 
  

Cho Khế Nhận Vàng 
 
 

Cho và nhận là cả một nghệ thuật. Khi cho đi một, bạn sẽ nhận về gấp nhiều lần. 
– Mark Twain 

 
 
 
Thành công là điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn. Có rất nhiều cách để thành công và mỗi 
người có một cách cho riêng mình. Sách về bí quyết thành công có rất nhiều nhưng hầu hết các bí 
quyết ấy lại không có một bí quyết rất đặc biệt: Cho đi. Ít ai đồng ý và nhận ra rằng ta sẽ thành công 
khi biết cho đi, biết giúp đỡ người khác cùng thành công, khi ấy ta thành công hơn cả thành công. 
Nhưng thường, ta chỉ thấy rằng những người giúp đỡ người khác thường chịu thiệt thòi, chẳng 
những không được đáp lại mà còn nhận nhiều sự phiền hà về bản thân mình. “Cho khế nhận vàng” 
sẽ giúp bạn có cái nhìn khác đi về cho và nhận, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh, một lĩnh vực mà 
khái niệm “Cho” chưa được thừa nhận như là một cách để thành công. 
 
“Cho khế nhận vàng” là quyển sách đặc biệt của Adam Grant. Từ thực tiễn giảng dạy của mình, 
Adam Grant – khi ấy đang là giáo sư trẻ nhất của ngôi trường Wharton danh giá – đã kiểm chứng 
nguyên nhân mang lại thành công cũng như dẫn đến thất bại của mỗi người. Anh đã phân chia ra ba 
nhóm người chính dựa theo phong cách hành xử: những người chỉ biết đến lợi ích bản thân, những 
người luôn hết lòng vì người khác và những người dung hòa. Trong khi những người chỉ biết lợi ích 
bản thân ra sức giành lấy phần có lợi nhất về mình, những người dung hòa hướng đến việc trao đổi 
lợi ích, thì những người luôn hết lòng vì người khác lại hoàn toàn khác biệt – họ luôn cố gắng giúp 
đỡ mọi người mà không cần bất cứ sự đền đáp nào. Đây cũng chính là chìa khóa mang lại thành 
công cho họ - những người luôn hết mình vì người khác.  
 
Được giới chuyên môn, bao gồm cả những tên tuổi như Dan Pink, Tony Hsieh, Dan Ariely, Susan 
Cain, Robert Cialdini,… cũng như đội ngũ lãnh đạo của những tập đoàn lừng danh như Google, 
McKinsey, Merck, Estée Lauder, Nike, và cả NASA đánh giá cao, “Cho khế nhận vàng” thực sự là 
một cuốn cẩm nang dạy ta cách thức làm việc, hành xử sao cho đạt hiệu quả cao nhất, với hiệu quả 
không giới hạn cho một cá nhân nào, mà bao phủ lên thành công của tổ chức cũng như cộng đồng. 
 
Phần đầu tiên của quyển sách sẽ chỉ ra những nguyên tắc mang lại thành công cho những người vì 
mọi người, qua đó lý giải tại sao và làm thế nào mà họ đạt đến nấc thang thành công cao nhất. Tác 
giả cũng sẽ giới thiệu với bạn các phương pháp độc đáo của những con người này khi kết hợp bốn 
yếu tố chính: mạng lưới quan hệ, sự hợp tác, cách xác định giá trị và lan tỏa ảnh hưởng.  
 
Trong phần thứ hai của cuốn sách, là những phân tích được và mất khi bạn lựa chọn cách hành xử vì 
người khác, và cách thức giữ cho cán cân này thăng bằng. Bạn sẽ thấy trường hợp một giáo viên 
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giảm thiểu những áp lực cho mình bằng cách cho đi thay vì giữ lại, một tỷ phú làm giàu bằng cách 
ban phát tiền bạc và số giờ lý tưởng để tham gia hoạt động tình nguyện nếu bạn muốn sống vui và 
sống khỏe hơn. Bạn sẽ biết được nguyên nhân tại sao việc cho đi lại đem đến thành công cho nhà tư 
vấn này trong khi khiến nhà tư vấn khác thất bại, tại sao chúng ta lại nhận diện nhầm một người 
thuộc nhóm chỉ muốn nhận hay dung hòa, cũng như cách thức những người chỉ biết mình bảo vệ 
bản thân trong các cuộc trao đổi, đàm phán,...  
 
Trong cuốn sách này, tác giả muốn chứng minh cho các bạn thấy rằng chúng ta đã đánh giá thấp khả 
năng thành công của những người tử tế như David Hornik – những người sẵn sàng cho. Tuy thường 
bị mỉa mai là những kẻ ngốc nghếch và vô dụng, những người này hóa ra lại thành công nhất. Nhằm 
tìm ra căn nguyên thành công của họ, tác giả đã khảo chứng một số câu chuyện và trường hợp tiêu 
biểu để hiểu bằng cách nào mà việc cho đi lại có hiệu quả và không rủi ro như suy nghĩ của chúng 
ta. Xuyên suốt nội dung, bạn đọc sẽ được biết những trường hợp thành công đến từ mọi thành phần 
trong xã hội, bao gồm: các chuyên viên cố vấn, bác sĩ, luật sư, kỹ sư, nhân viên bán hàng, giáo viên, 
kế toán viên, nhà văn và vận động viên thể thao. Điểm chung là họ đều theo đuổi ý tưởng tạo dựng 
thành công cho bản thân trước, rồi sau đó quay lại giúp đỡ những người khác, qua đó chứng minh 
rằng những người biết cho đi trước chắc chắn là những người nằm ở vị trí thuận lợi nhất để nhận lấy 
thành công sau này. 
 
“Cho Khế Nhận Vàng” được biên dịch từ Give and Take của tác giả Adam M. Grant phát 
hành tại nhà sách Trí Việt - 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. HCM và các nhà sách 
khác trên toàn quốc.  
 
Thông tin về tác giả Adam Grant: 
Adam Grant là giáo sư trẻ nhất tại Wharton, đồng thời được công nhận là giáo sư có thành tích ấn 
tượng nhất tại ngôi trường nổi tiếng này. Anh được Business Week bình chọn là một trong những 
giáo sư tiêu biểu nhất và cũng là một trong 40 giáo sư trẻ dưới 40 tuổi xuất sắc nhất thế giới. Vốn đa 
tài, anh là cựu giám đốc quảng cáo, cựu vận động viên nhảy cầu chuyên nghiệp và còn là một ảo 
thuật gia xuất sắc. 
Adam đã xuất sắc hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ tâm lý tại Đại học Michigan 
trước thời hạn ba năm, tốt nghiệp Đại học Havard với thành tích ấn tượng, nhận được bằng khen của 
Phi Beta Kappa. Ngoài ra, anh còn được tôn vinh là Giảng viên Xuất sắc ở các khóa học tổ chức tại 
các tổ chức danh tiếng như Google, the NFL, Merck, Pixar, Goldman Sachs, Facebook, Microsoft, 
Apple, Liên Hiệp Quốc, Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Bộ Quốc phòng Mỹ, Hải quân và Không quân 
Hoa Kỳ. Anh đã đóng góp một số ý tưởng cho The Apprentice, từ đó giúp các sinh viên huy động 
được một nguồn quỹ hơn 175.000 đô-la để thành lập Make–A–Wish Foundation nhằm phát triển các 
kỹ năng lãnh đạo, hợp tác, làm việc nhóm và xây dựng mối quan hệ. 
Dữ liệu từ các nghiên cứu của Adam xuất hiện trong hàng loạt đầu sách bán chạy cũng như trên các 
phương tiện truyền thông như Today Show và New York Times. Ngoài ra, Adam còn có hơn 60 công 
trình nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyên ngành tâm lý và quản trị uy tín. Năm 2011, 
Adam nhận được ba giải thưởng danh giá từ Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, Học viện Quản trị, và Hội 
Công nghiệp và Tâm lý tổ chức. 
Lời khen tặng dành cho “Cho Khế Nhận Vàng”: 

“Với những bằng chứng xác thực, Adam Grant là người đầu tiên chỉ ra những động cơ dẫn đến 
sự thay đổi nơi các mối quan hệ trong thời đại ngày nay. Ở tác phẩm này, anh đã chỉ ra sợi dây gắn 
kết các mối quan hệ xã hội và nguồn gốc thành công nằm ở chính việc mang lại thành công cho 
những người xung quanh. Có thể nói, đây là một trong những cuốn sách hiếm hoi có giá trị thực tiễn 
cao. Nó quả thật là cuốn cẩm nang bạn nên đọc mỗi ngày.” 

– Paul Saffo, giám đốc điều hành của Foresight, ủy viên Diễn đàn Kinh tế Thế giới 
 
“Cho khế nhận vàng” chứa đựng đầy chất liệu cuộc sống, những câu chuyện và trải nghiệm có 

thể khiến ta thay đổi tận gốc quan điểm của mình. Nổi bật và sắc sảo, đây không chỉ đơn thuần là 
một cuốn sách mà còn là cả một thế giới quan mới mẻ và rực rỡ.” 



– Susan Cain, tác giả cuốn sách Quiet 
 
“Đây là cuốn cẩm nang giúp bạn vận hành doanh nghiệp hiệu quả hơn thông qua việc mở ra 

một góc nhìn mới về thành công. Phương châm của Adam Grant là ‘Hãy mang lại thành công cho 
tất cả mọi người, cho hành tinh và bạn sẽ được đền đáp’. Từ những câu chuyện chân thực của Adam 
Grant, bạn sẽ phải thay đổi quan niệm để hướng đến việc cho đi nhiều hơn.” 

– Jochen Zeitz, cựu chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn PUMA 
 
“Cuốn sách thực sự là cuốn cẩm nang dành cho mọi nhà lãnh đạo đang mong muốn đổi mới tổ 

chức. Grant đã chỉ ra cách mà những hành động tốt có thể mang lại thành công và hiệu quả ngoài 
sức mong đợi. Một cuốn sách vô cùng lôi cuốn và hấp dẫn.” 

– Kenneth Frazier, chủ tịch Hội động quản trị kiêm CEO của tập đoàn Merck & Co. 
 

“Sự thật là những người luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người đến mức quên luôn cả bản thân mình là 
những người ít thành công nhất. Nhưng với cùng một định hướng như thế, kèm theo một vài điều 
chỉnh nhỏ, họ vẫn có thể trở thành những người thành công nhất… Tôi biết rằng mình đang khơi 
mào cho một cuộc tranh luận gay gắt, vì thế tôi bắt buộc phải có căn cứ để chứng tỏ rằng họ đã sai. 
Và cuốn sách này chính là bằng chứng.” 
– Adam Grant, trích từ Cho khế nhận vàng 
 
“Cuốn sách ra đời vừa đúng lúc với sức nặng đáng kinh ngạc. Đây là một sự thay đổi mới mẻ sau 
hàng năm trời phải đọc những bản cáo trạng với lời lẽ đầy căm phẫn của người viết về sự sụp đổ 
của một loạt thần tượng một thời trong giới doanh nhân. Quả là một cuốn sách xuất chúng!” 
– Theo Financial Times 
 
“Cho khế nhận vàng là một cuốn sách thực sự dễ chịu – đây là một công trình hiếm hoi có thể đập 
tan những mặc định của chúng ta về cách thế giới vận hành, đồng thời khiến bạn phải xúc động 
mạnh mẽ khi đã lướt đến trang cuối cùng.” 
– Daniel H. Pink, tác giả cuốn Từ bản năng đến nghệ thuật bán hàng  
 
“Với Cho khế nhận vàng, Adam Grant đã dẫn ra những bằng chứng thuyết phục và thúc ép chúng ta 
tiến tới hướng tư duy cách mạng về sự thành công của mỗi cá nhân trong kinh doanh lẫn trong cuộc 
sống. Một tác phẩm mà mỗi người buộc phải đọc.” 
– Robert Cialdini, tác giả cuốn sách Influence 
 
 

“Đã đến lúc thức tỉnh nền kinh tế rồi: những bằng chứng khoa học trong cuốn sách này có thể 
thay đổi cách con người đang làm kinh doanh.”  

– Willie Geist, The Today Show 
 

“Với rất nhiều những nghiên cứu sắc sảo, những ví dụ cụ thể và sự thấu hiểu đến tận cốt lõi vấn 
đề, Cho khế nhận vàng đưa ra những kết luận cực kỳ khiêu khích đi kèm với đáng kinh ngạc đối với 
lối tư duy truyền thông của cúng ta về phương thức tương tác với mọi người, điều ddẫn đến sức 
thành công và hạnh phúc viên mãn.” 

– Gretchen Rubin, tác giả cuốn sách The Happiness Project and Happier at Home 
  

“Người tốt luôn là người ở vị trí dẫn đầu và Adam Grant đã lý giải được điều đó. Cho khế nhận 
vàng hé mở những bí mật bất ngờ mà vô cùng thông thái, và bạn sẽ không thể bỏ qua nó đâu.” 

– Daniel Gilbert, tác giả cuốn Stumbling on Happiness 
 
“Với những nghiên cứu thú vị, cách tiếp cận vấn đề khéo léo và những tinh hoa đúc kết từ thực 

tiễn, Cho khế nhận vàng là một bản tuyên ngôn siêu phàm về việc cống hiến và thực hiện những 
điều có ý nghĩa.” 

– David Allen, author of Getting Things Done 



 
“Cho khế nhận vàng là một cuốn sách thú vị mà tôi không thể nào đặt xuống khi chưa xem 

xong.” 
– Ryan Seacrest, chủ trì chương trình American Idol, và nhà sản xuất 
  

“Cho khế nhận vàng thể hiện một quan điểm đột phá về sự thành công. Không chỉ thu hút người 
đọc, cuốn sách còn chỉ ra mấu chốt để tạo dựng môi trường làm việc hiệu quả và ưng ý hơn, thiết 
lập những mối quan hệ tốt đẹp hơn và đạt lợi nhuận cao hơn.” 

– Chip Conley, trưởng bộ phận dịch vụ khách hàng của tập đoàn lữ hành Airbnb 
 

Thông tin về “Cho Khế Nhận Vàng”: 

Tác giả: Adam Grant 
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