
7 Cách Bố Thí Không Tốn Một Đồng 
 
 

Lão hòa thượng dạy 7 cách bố thí không tốn một đồng lại được may 
mắn cả đời. Dưới đây là câu chuyện kể về cuộc đối thoại giữa một vị 
lão hòa thượng và một người dân thường như thế này: Một ngày nọ, 
có một người đàn ông đến trước mặt vị lão hòa thượng, anh ta vừa 
khóc vừa kể lể:  
-   Thưa ngài, không hiểu vì sao con làm việc gì cũng đều không thành 
công? 
Lão hòa thượng trả lời anh ta:  
-   Đó là vì ngươi không học được phép bố thí! (Bố thí ở đây được hiểu 
là cho, quyên tặng, thực hành…) 
Người đàn ông lại nói:  

-   Nhưng con chỉ là một người nghèo đói con không có gì để bố thí! 
Lão hòa thượng vừa nghe xong liền nói với anh ta:  
-   Cũng không phải là phải giàu có mới bố thí đựợc! Dù không có tiền người ta vẫn có thể thực hiện những bố 
thí sau đây được: 

  Bố thí bằng vẻ mặt: Ngươi có thể cho người khác vẻ mặt tươi cười niềm nở. 

  Bố thí bằng lời nói: Ngươi có thể cho người khác những lời cổ vũ khích lệ, lời an ủi, lời khen ngợi, lời 
khiêm tốn và lời nói ấm áp. 

  Bố thí bằng tấm lòng: Hãy mở rộng tấm lòng và đối xử chân thành với người khác. 

  Bố thí bằng ánh mắt: Hãy dùng ánh mắt thiện ý để nhìn người khác. 

  Bố thí bằng hành động: Dùng hành động để đi giúp đỡ người khác. 

  Bố thí bằng chỗ ngồi: Khi đi xe hay thuyền, có thể đem chỗ ngồi của mình tặng cho người khác. 

  Bố thì bằng nơi ở: Đem phòng ở trống không sử dụng cho người khác nghỉ ngơi. 
 
Sau đó Lão hòa thượng lại nói:  
-   Vô luận là ai cũng chỉ cần dưỡng thành 7 thói quen này thì vận may sẽ đến với người đó “như hình với 
bóng!”“ 
 

Lão hòa thượng khuyên bảo chúng ta rất nhiều cách để thực hành bố 
thí chỉ cần dùng tâm là có thể làm được. Ví như trong cuộc sống hàng 
ngày, mưu sinh kiếm tiền nuôi gia đình, kỳ thực đây cũng là một dạng 
“bố thí.” 
Nhưng nếu như bạn đang ở trong cơn mê cảm thấy mình đang “làm 
thân trâu ngựa” kiếm tiền trả khoản nợ nào đó cho gia đình và trong 
lòng ôm một nỗi oán giận thì bạn  sẽ rất khổ sở! Chỉ cần bạn thay đổi ý 
niệm, cho rằng nuôi gia đình chính là đang bố thí cho người khác, thì 
bạn sẽ hiểu là bạn đang làm một việc tốt. Khi ấy trong lòng bạn sẽ cảm 
thấy rất nhẹ nhàng và vui vẻ! 
 
Đừng tưởng rằng chỉ có đến chùa tặng một chút tiền mới là bố thí. Kỳ 

thực nhiều người không hiểu rằng, trong cuộc sống hàng ngày, hết thảy việc bạn đang làm đều là bố thí, là 
nuôi dưỡng cái tâm tốt! 
 
Giản dĩ như bạn sửa sang dọn dẹp nhà cửa cho sạch sạch sẽ để cho gia đình được sống thoải mái thì đó 
cũng bố thí cho người trong gia đình. Hay bạn tận tâm tận lực làm việc ở sở làm thì cũng là bố thí đối cho 
công ty và xã hội … 
 
Nếu như bạn có ý nghĩ như thế trong tâm thì bạn sẽ được tự tại. Hãy tin rằng dù cho những việc làm bố thí 
bạn làm trước mắt không thấy hiệu quả nào nhưng bạn phải hiểu rằng trong tương lai bạn sẽ nhận được sự 
hồi báo kỳ diệu của những việc tốt bạn đã làm! 
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