
Tấm Vải Bao Xác Chết Không Có Túi 
 
 
 
Đây là một ông lão mới thoạt nhìn tưởng ông nghèo khó và keo kiệt. Nhưng việc ông làm lại khiến ông trở 
thành gương sáng cho các phú hào khác, như Bill Gates và Warren Buffett. Ông đã 76 tuổi, ở cùng vợ trong 
một căn nhà thuê ở thành phố San Francisco, Hoa Kỳ. Ông chưa mặc quần áo sang, kính mắt ông đeo đã rất 
cũ, đồng hồ ông có trên tay cũng đả xưa. Ông không cần ăn ngon, ông chỉ thích là sữa hâm nóng và bánh 
sandwich, cà chua ông mua thuôc thứ giá rẻ. Ông không có ô tô riêng, đi đâu ông thường dùng xe buýt. Chiếc 
túi xách ông từng đem theo đi làm là một túi vải. Nếu bạn cùng ông đến một quán rượu nhỏ uống bia, bạn sẽ 
thấy ông cẩn thận kiểm tra tấm giấy tình tiền trước khi rời quán. Còn nếu bạn tới ở lại nhà ông, trước khi ngủ 
bạn sẽ được ông nhắc bạn nhớ tắt đèn. 
 
Một ông già “nghèo khó” như vậy, bạn có biết trước khi ông ta 76 tuổi ông ta đã làm xong những việc gì 
không? Ông đã từng hiến cho đại học Cornell 588 triệu đô la, cho đại học California 125 triệu đô la, cho đại 
học Stanford 60 triệu đô la. Ông từng bỏ vốn 1 tỷ đô la ra để cải tiến hay xây mới 7 trường đại học ở New 
Ireland và hai trường đại học ở Northern Ireland. Ông đã thành lập quỹ từ thiện để làm miễn phí phẫu thuật 
cho các đứa bé bị tật sứt môi ở các nước đang phát triển… trong quá khứ, ông đã quyên được 4 tỷ đô la để 
làm những việc từ thiện, ông hiện vẫn muốn quyên thêm 4 tỷ. Ông là người sáng lập tổ chức bất vụ lợi DFS. 

Keo kiệt với chính mình, hào phóng với mọi người, thích kiếm tiền lại không thích tiêu 
tiền đó là Chuck Feeney. 
 
Chuck Feeney 

 
Trước mắt, Chuck Feeney còn ba nguyện vọng: Một là trước năm 2016 quyên hết 4 tỷ 
đô la còn lại. Mỗi năm 400 triệu đô la được hiến cho nhưng nơi có nhu cầu trên thế 
giới. Ông đã là một tấm gương cho những người giàu khác với quan niệm: “hưởng thụ 

cuộc sống đồng thời đóng góp giúp người không may mắn”. Cả Bill Gates lẫn Warren Buffett đều chịu ảnh 
hưởng của ông về công tác từ thiện.  
 
Sau khi việc làm từ thiện của Chuck Feeney được công chúng biết tới, nhiều phóng viên tìm ông để phỏng 
vấn. Trong thâm tâm ai cũng đều tự hỏi: Làm sao Chuck Feeney có thể dửng dưng trước gia tài hàng tỷ đô la 
kia? Chuck Feeney mỉm cười kể cho mọi người một câu chuyện: “Một con hồ ly thấy bồ đào trong vườn kết 
trái đầy, muốn vào trong ăn một chầu no bụng, nhưng giờ nó mập quá, không chui vào được. Thế là ba ngày 
ba đêm nó không ăn không uống để thân thể gầy xuống, cuối cùng cũng chui vào được! Ăn no nê, cảm thấy 
thỏa mãn, nhưng khi nó muốn rời đi, lại không chui ra được. Bất đắc dĩ đành phải giở trò cũ, lại ba ngày ba 
đêm không ăn uống. Kết quả, lúc nó đi ra, bụng vẫn giống như lúc đi vào.” Kể xong câu chuyện, Chuck 
Feeney nói:  
 
“Mỗi người đều là trần trụi sinh ra, cuối cùng cũng trần trụi ra đi, không ai có thể mang theo tiền tài và 
tiếng tăm mà bản thân mình đã cả đời khổ sở đi kiếm được.” 
 
Truyền thông lại hỏi: “Tại sao ông lại quyên góp được bao nhiêu thì lại đem đi cho hết?  
Câu trả lời của ông thật đơn giản: “Bởi vì tấm vải bao thân xác chết không có túi đựng.”  
 


