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Câu chuyện về Thomas Edison là một câu chuyện thần kỳ. 

Sài Gòn, tháng 4 năm 2022. 

Tác Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Tái bản lần thứ nhất. 

 

 

 

Figure 1. Nhà bác học Thomas Edison. 
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Tiến trình văn minh của đất nước Việt Nam trong 200 năm qua. 

 

Figure 2. Ảnh tư liệu: Nhà bác học Thomas Edison phát minh ra bóng đèn điện. 

Việt Nam, là một xứ văn hiến chi bang. Khoa học không mấy phát triển, ngoại trừ 

tư duy quân sự. Tổ chức kinh tế của các chính quyền từ thời nhà Lê thấp, và đang 

nghiêng dần từ cán cân Đông phương sang cán cân Tây phương. 

Năm 1858, Pháp nổ tiếng súng xâm lược nước Việt Nam của cha con vua Nguyễn. 

Năm 1897, nhà bác học Mỹ Thomas Edison phát minh ra bóng đèn. Vậy mà năm 

1905, bóng đèn đã có tại Việt Nam. Hà Nội là thủ đô đầu tiên tại châu Á có điện, 

trước cả Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên. 

Văn hóa khác với văn minh. Văn hóa là các nguyên lý trong xã hội, văn minh là 

khi khai triển các nguyên lý ấy ra thành điều khoản. Nền văn minh Babylon rất 

cao, nhưng khi lụi tàn đã không để lại được dấu ấn gì về văn hóa. Nền văn hóa Do 
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Thái mạnh đến nỗi, khi họ không còn văn minh (mất nước) thì văn hóa của họ 

(Kinh Thánh) vẫn chi phối cả châu Âu. 

Văn minh tiến quá cao rất nguy hiểm. Đó là khi năng suất làm việc của máy móc 

quá cao và con người đâm ra thừa thãi. Phim In Time của Mỹ nói về việc, một nam 

công nhân đi làm 8h nhưng chỉ được trả lương để sống 6h. Nếu anh ta không làm, 

ông chủ không cần, cho máy làm thay, nên anh ta phản kháng bằng cách rủ con gái 

tỷ phú đi đập hệ thống. Tại Việt Nam, vào những năm 2010, người ta đã cảnh báo 

về việc cạnh tranh bằng giá lao động rẻ. Đến nay, các doanh nghiệp nước ngoài bỏ 

Việt Nam đi tìm các nơi giá lao động rẻ hơn, và vô số người đã phải thất nghiệp, 

trong khi chưa có quỹ phúc lợi xã hội phổ biến để chu cấp cho họ. 

Triều đình nhà Nguyễn, gồm các sĩ phu học hành cao cả Tây học lẫn nho học, vẫn 

bối rối trước xoay chuyển quá nhanh của thời cuộc. Vào thời điểm này, năm 2022, 

thời cuộc vẫn thay đổi quá nhanh, nhiều người không thể nhận ra. Cuộc đại đào 

thải ngày đêm gầm rú, giá cả sinh hoạt (tiền điện, tiền xăng, tiền nước) ngày mỗi 

tăng mà không có cách nào phanh lại được. Đây là do Việt Nam đã bước vào pha 

“dumping” của toàn bộ nền kinh tế. Đến bây giờ, có thể nói rằng, mỗi con người 

sinh ra và trưởng thành đều phải tham gia một tập đoàn Tư Bản nào đó, cách chủ 

động hoặc thụ động. 

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm gọi lối tổ chức đời sống Tây phương là bọn “quỷ 

Tây dương”. Khi các chế độ ở Việt Nam cố chạy theo Tây thì xảy ra trạng huống 

đoàn thú tranh ăn, người bóc lột người. Vậy, thành ngữ “quỷ Tây dương” mà 

Trạng Trình dùng để gọi người Tây không có gì là miệt thị. Sự thực là như vậy, cái 

gông cùm mà giới chủ tư bản Anh cùm lên thợ thuyền trong nước đã được chuyển 

sang, đeo cho người thợ Việt Nam. 

Sự kiện Internet vào được Việt Nam năm 1997 không hề tầm thường. Nhìn bề 

ngoài, nó vô hại, song, đến nay, sau 30 năm, tất cả mọi người đều đã thấy tác dụng 

ghê gớm của Internet. Dường như không có việc gì là không bị Internet làm cho lòi 

ra. Để khởi nghiệp, các bạn trẻ cũng phải nghiên cứu rất kỹ văn minh Việt Nam. 

Việt Nam có thể là một nước Cơ-đốc giáo (a Christianity country), khi vào năm 

1945, cộng đồng tình báo Mỹ đã đưa được câu sau vào tuyên ngôn độc lập của 

Việt Nam: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo Hóa cho họ 

những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền 

được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Lúc ấy, trong bản gốc, Cù 

Huy Cận viết hoa và mọi người đồng ý ký vào bản tuyên ngôn do Huy Cận soạn ra 



Page 6 of 21 
 

đó, sửa soạn cho Việt Nam trở thành đất nước thờ Chúa. Thời gian sẽ hoàn thành 

phần còn lại mà bản tuyên ngôn đang dang dở. 

Việt Nam chưa phải là nền kinh tế tri thức. Việt Nam vẫn là nền văn hóa tin đồn. 

Một tôn giáo nọ, ngày hôm qua còn là tội phạm tình nghi, bị rượt đuổi, hôm sau đã 

là di sản văn hóa thế giới cần bảo tồn. Rõ ràng, người ta chưa làm việc theo khoa 

học, mà chủ yếu theo số phiếu, của văn hóa cán bộ xã ấp. 

Dù sao, văn minh cứ tăng. Kỹ thuật ngày mai phải hơn kỹ thuật ngày hôm nay, ở 

nước nào cũng vậy, hơn ít hay hơn nhiều mà thôi. Trong đà tăng của nền văn minh, 

có người hiểu, theo kịp và hưởng lợi, có người không hiểu, hoặc không có điều 

kiện theo kịp, và bị đào thải, trở thành cặn bã xã hội. Phim In Time kể ở trên có 

nhắc tới điều giản dị này. Có người kiếm được rất nhiều, có người không thể kiếm 

ra một tháng để đóng tiền phòng. Có người lại trở thành siêu tỷ phú nhờ phát minh. 

“Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì sẽ có thêm, còn kẻ nào không có, thì chính cái nó 

đang có cũng sẽ bị lấy mất.”– câu nói ngày nào của Chúa Giê-su thoạt trông tàn 

nhẫn, hóa ra lại rất mềm, so với thời đại ngày nay. 

Hàng tuần, tôi đãi tiệc bạn bè tại số 12 Phạm Văn Nghị, quận 7. Ai đến tôi đều 

tiếp, kể cả người mới gặp lần đầu. Câu chuyện nói về chúng ta phải chuẩn bị 

những gì để thích ứng trong thời gian sắp tới sẽ thay đổi rất nhanh của Việt Nam 

và của địa cầu. 

Thế giới sắp tới sẽ biến đổi ra sao, nước Việt Nam sẽ biến đổi ra sao. Châm ngôn 

21 câu 1 (bản dịch gốc năm 1925) chép: 

“Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; 

Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn.” 

Để tồn tại trong những ngày tiếp theo, người ta phải hiểu về văn hóa Việt Nam, lẫn 

văn minh thế giới. Văn hóa Việt Nam đang lùi hay đang tiến? Văn minh Việt Nam 

sẽ có những phát minh gì, thủ tục hành chính sẽ thay đổi những gì và hệ quả như 

thế nào? 

Viết bởi Tôn Phi, 

Quận 7, Sài Gòn, ngày 02 tháng Ba năm 2022. 
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Bài viết đã được đưa vào sách Văn minh Việt Nam của tác giả Tôn Phi, đã phát 

hành trên Amazon. 

Góp ý tác giả: tonphi2021@gmail.com 

Trợ lý: tonthanck@gmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741  
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Trí tuệ Mỹ, những phát minh quan trọng cho loài người. 

 

Figure 3. Ảnh: Kỹ sư Willis H. Carrier-nhà phát minh điều hòa nhiệt độ. 

Hàng ngày, chúng ta đang sử dụng những hàng hóa Mỹ hay sản phẩm trí tuệ của 

người Mỹ. Khi chúng ta đọc những dòng của bài viết này, chúng ta đang sử dụng 

tích hợp cuả rất nhiều sản phẩm của Mỹ. 

1. Internet 

Được phát triển bởi quân đội Mỹ những năm 1960 nhằm kết nối các máy tính của 

Bộ Quốc Phòng Mỹ. Đây gọi là mạng nội bộ đầu tiên. 

Đến đầu những năm 1970, mạng nội bộ này của Bộ quốc phòng Mỹ được kết nối 

với một số các trường đại học và viện nghiên cứu tạo nên mạng đầu tiên mang tên 

ARPANET. ARPANET là tiền thân của Internet. 

Đến những năm 1980 thì bắt đầu thương mại hóa và 1990 trở đi thì bắt đầu phủ kín 

toàn cầu, Arpanet tiến hóa lên thành Internet. 

Năm 1997, siêu xa lộ Internet đi vào Việt Nam. Người ghi dấu ấn trong giai đoạn 

này là giáo sư Phan Đình Diệu, người Hà Tĩnh. 

2. Điều hòa nhiệt độ 



Page 9 of 21 
 

Chiếc máy điều hòa nhiệt độ đầu tiên được chế tạo bởi kỹ sư người Mỹ Willis H. 

Carrier năm 1902. Hãng điều hòa Carrier tồn tại cho đến ngày nay, và là một nhãn 

hiệu nổi tiếng. Ở Việt Nam người ta hay dùng các hãng Samsung hoặc LG. 

3. Chip CPU máy tính 

Bất kể chiếc máy tính bạn dùng nhãn hiệu gì, sản xuất ở đâu thì “bộ não” CPU của 

nó chỉ có thể là sản phẩm của Intel hoặc AMD, hai hãng điện tử của Mỹ. Phát minh 

này là do một người Mỹ gốc Đức. Mỗi chiếc máy tính sản xuất ra đều phải trích 

phần trăm trả bản quyền cho gia đình nhà phát minh này. 

4. Điện thoại di động 

Trước khi có di động, người ta phải dùng điện thoại bàn. Thường chỉ có nhà giàu 

mới có. 

Chiếc điện thoại di động cầm tay đầu tiên trên thế giới là chiếc Motorola 

DynaTAC 800x được chế tạo năm 1983. Khi đó nó có giá 4000 USD và có thể gọi 

được 30 phút. 

5. Điện thoại cảm ứng thông minh 

Chiếc Smartphone đầu tiên được hãng IBM chế tạo năm 1992 với tên Simon 

Personal Communicator, giá 899 USD. Chiếc điện thoại này có màn hình cảm ứng 

đen trắng, ngoài gọi điện thoại có thể dùng để nhận gửi email, fax, và nhắn tin. 15 

năm sau, iPhone mới ra đời. Steve Jobs là nhà cách mạng trong lĩnh vực sản xuất 

điện thoại cảm ứng. 

6. Máy bay 

Chiếc máy bay đầu tiên bay thành công do anh em nhà Wright chế tạo và thực hiện 

năm 1903. Đây chỉ là những người thợ, không được học hành bài bản tại trường 

lớp. Hai ông thử lắp chiếc máy có thể bay đơn giản đầu tiên.  Chuyến bay có động 

cơ, điều khiển được và đã bay một đoạn dài 6km. Hai anh em nhà Wright được coi 

là cha đẻ của ngành hàng không thế giới. Cả hai anh em lần lượt tử nạn trong các 

vụ thử máy bay. 

7. Bóng điện 
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Chiếc bóng đèn sợi được sản xuất hàng loạt đầu tiên được chế tạo bởi Thomas 

Edison năm 1879. Trước đó có những chiếc bóng đèn khác, song rất khó để thương 

mại. Một nhà bác học khác đã đi trước Edison. 

Ai phát minh ra bóng đèn không còn quan trọng. 

Thú vị ở chỗ sợi đốt dùng trong những chiếc bóng đầu tiên là sợi tre được phủ các-

bon và có khả năng thắp sáng 1200 giờ. 

8. Truyền hình và TiVi màu 

Hệ thống truyền hình màu đầu tiên thiết kế bởi công ty RCA (Radio Corporation of 

America) bắt đầu phát sóng ngày 17.12.1953.  Không rõ tên kỹ sư trưởng. Chiếc 

TiVi màu đầu tiên cũng được chế tạo bởi hãng này được xuất ra thị trường năm 

1954. 

9. Máy photocopy và máy in lade 

Đều được phát triển bởi công ty Xerox những năm 1950 và 1970. Phát minh phô-

tô-cop-py đến từ một sự hài hước. Một nhà báo bỏ cây kẹo trong túi quần, kẹo 

chảy nước và in hình viên kẹo lên túi quần, làm ông nghĩ ra sáng kiến máy phô-tô-

cop-py. Có những phát minh lớn đến từ ý tưởng nhỏ bé ngô nghê như vậy. Phát 

minh không có gì là ghê gớm. Phát minh chỉ là tái chế, phát triển những gì đang có. 

10. Hệ thống định vị GPS… 

Hệ thống định vị GPS do Mỹ phát minh ra và cũng do Mỹ kiểm soát. Người ta thử 

ngắt GPS một giờ xem thế nào. Khi ngắt GPS một giờ, vũ khí của quân đội Nga 

bay xuống chuồng heo, vì không óc GPS.   

Một ông nông dân Việt Nam sáng đi cày, không dùng internet, không có điện 

thoại, không biết xài máy tính, tối về không xem TV, nhà không có điện, chỉ thắp 

đèn dầu, ăn cơm rau muống chấm nước mắm, phủi chân rồi đi ngủ thì xài gì của 

Mỹ?. 

Xin thưa ông ấy vẫn xài đồ của người Mỹ. Trước đây các cụ ta chỉ thắp nến và dầu 

lạc, chiếc đèn dầu xuất hiện ở VN vào những năm 1920s khi các hãng dầu mỏ 

trong đó có các hãng Mỹ lần đầu vào VN. 
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Khi đó, để bán được dầu, họ khuyến mãi và phát không các chiếc đèn đốt dầu có 

bóng như bây giờ. Vì thế các đèn này còn có tên gọi là đèn Huê Kỳ hay đèn Hoa 

Kỳ, tức là hoa kỳ dị. Xài đèn dầu là xài sản phẩm Mỹ rồi! 

Ông nội và cố nội của Tôn Phi là một trong những người bán bóng đèn Hoa Kỳ 

đầu tiên của Việt Nam. Thuở ấy còn ít người dùng, bây giờ (2021) thì chẳng còn ai 

dùng. Một thời của kỷ niệm. 

Tôn Phi tổng hợp và tái chế. 

Góp ý và sửa chữa: tonphi2021@gmail.com 
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Tam Sơn: Làng khoa bảng duy nhất có đủ Tam khôi 

 

Trần Hưng 
 

 

Đất Kinh Bắc xưa là nơi giang sơn tụ khí, là vùng đất khoa bảng sản sinh ra 

nhiều nhân tài của nước Việt. Vùng đất này đứng đầu cả nước về số người đỗ 

đại khoa, chiếm gần ¼ tổng số tiến sĩ cả nước với nhiều kỷ lục, trong đó làng 

Tam Sơn (thuộc huyện Từ Sơn, Bắc Ninh) là làng duy nhất có đủ cả Tam 

khôi: Trạng nguyên, Bảng Nhãn, Thám hoa. 

 

 

Làng Tam khôi 

 

Làng Tam Sơn có 22 người đỗ đại khoa, trong đó có 2 Trạng Nguyên, 1 Bảng 

nhãn, 1 Thám hoa, 5 Đệ nhị giáp tiến sỹ, 12 Đệ tam giáp đồng tiến sỹ xuất thân và 

1 Phó bảng. Làng là nơi duy nhất hội đủ Tam khôi (Trạng nguyên, Bảng nhãn, 

Thám hoa): Trạng nguyên Nguyễn Quán Quang (đỗ năm 1246), Trạng nguyên Ngô 

Miễn Thiệu (đỗ năm 1518), Bảng nhãn Ngô Thầm (đỗ năm 1493), Thám hoa Ngô 

Sách Tố (đỗ năm 1721). 

 

 

Bởi vậy người làng có câu thơ rằng: 
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Tam Sơn là đất ba gò 

 

Của trời vô tận một kho nhân tài 

 

 

Làng Tam nguyên 

 

Làng Tam Sơn còn là nơi có Trạng nguyên Tam nguyên đầu tiên trong lịch sử, đó 

là Trạng nguyên Nguyễn Quán Quang. Tương truyền nhà ông rất nghèo khó, 

không có tiền đi học, nên thuở nhỏ phải học lỏm để biết chữ. Ấy vậy mà cả 3 kỳ thi 

Hương, thi Hội, thi Đình, ông đều đỗ đầu, trở thành “Tam nguyên” đầu tiên trong 

lịch sử khoa bảng. 

 

 

Có một giai thoại về Nguyễn Quán Quang như vậy. Khi quân Nguyên Mông đe 

dọa tiến đánh Đại Việt, Triều đình cử Nguyễn Quán Quang đi thương nghị. Viên 

tướng Mông Cổ nhân lúc đi qua một ao bèo bèn vớt một cây bèo lên rồi bóp nát 

trong tay. 

 

Quán Quang hiểu ý viên tướng muốn ví Đại Việt như bèo, Mông Cổ có thể bóp nát 

trong tay. Quán Quang bèn nhặt một hòn đá to rồi ném xuống, bèo liền dạt ra tạo 

thành khoảng trống rồi lại tụ lại kín. Tướng Mông Cổ hiểu ý Quán Quang muốn 

nói là người Việt có sức mạnh đoàn kết, không thể khuất phục được. 

 

Vị Trạng góp phần đẩy lui quân Minh 

 

Vị Trạng nguyên còn lại của làng Tam Sơn là Ngô Miễn Thiệu. Ông đỗ Trạng 

nguyên năm 1518 dưới thời vua Lê Chiêu Tông. Khi nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê, 

ông về quê dạy học, giúp nhiều người đỗ đạt. 

 

 

Nhân việc nhà Mạc cướp ngôi, Nhà Minh đe dọa Mạc Đăng Dung, tập trung quân 

ở biên giới đe dọa tiến sang. Tướng chỉ huy nhà Minh là Mao Bá Ôn tặng bài thơ 

“Vịnh bèo” ví nhà Mạc như bèo nhằm thăm dò xem nước nam có nhân tài không. 

 

Tùy điền trục thủy mạo ương châm 

 

Đáo xứ khan lai thực bất thâm 
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Không hữu căn miêu không hữu diệp 

 

Cảm sinh chi tiết cảm sinh tâm 

 

Thiên trùng lãng đả thành nan phá 

 

Đãn thức phù thì ná thức trầm 

 

Đại để trung thiên phong khí ác 

 

Tảo qui hồ hải cánh nan tầm 

 

 

Bản dịch của Thạch Can: 

 

 

Tràn lan ruộng nước nổi bồng bềnh 

 

Khắp chốn xem ra gốc bám nông 

 

Riêng có rễ mầm, riêng có lá 

Dám sinh cành cội dám sinh lòng 

 

Tụ rồi lúc tán hay chăng tá 

 

Nổi đó khi chìm có biết không? 

 

Đến lúc chiều trời dông bão nổi 

 

Quét ra hồ biển sạch bong bong 

 

 

Nhà Mạc không ai họa lại được, đành cầu cứu Trạng nguyên Ngô Miễn Thiệu, 

ông làm bài “Điệp văn” họa lại rằng: 

 

 

Cẩm lân mật mật bất dung châm 

 

Đái diệp liên căn khởi kế thâm 
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Thường dữ bạch vân tranh thủy diện 

 

Khẳng giao hồng nhật chiếu ba tâm 

 

Thiên trùng lãng đả thành nan phá 

 

Vạn trận phong xuy vĩnh bất trầm 

 

Đa thiểu ngư long tàng giá lí 

 

Thái công vô kế hạ can tầm 

 

 

Bài thơ của Ngô Miễn Thiệu có đại ý là: Bèo kết lại với nhau đầy đặc như vảy 

gấm, dù cái kim chui qua cũng không lọt, cành rễ liền nhau mọc chằng chịt ăn rất 

sâu. Thường cùng đám mây trắng tranh vẻ đẹp trên mặt nước, ôm cả vầng mặt trời 

vào lòng sóng, ngàn trùng sóng đánh cũng e khó có thể phá, vạn trận gió cồn cũng 

chẳng thể nào chìm. Bèo còn có cá rồng ẩn mình bên dưới, và khi Thái Công hết 

kế thì cũng phải bỏ cần câu để xuống dưới đám bèo mà tìm. 

 

Bản dịch của Trí Thủ: 

 

 

Chen nhau vảy gấm khó luồn kim 

 

Cành rễ liền nhau chẳng kể thân 

 

Tranh với bóng mây trên mặt nước 

 

Hé dung ánh nhật lọt dòng tâm 

 

Nghìn trùng sóng đánh thường không vỡ 

 

Muôn trận phong ba cũng chẳng chìm 

 

Nào cá nào rồng trong ấy ẩn 

 

Cần câu Lữ Vọng khó mà tìm. 
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Mao Bá Ôn đọc xong bài thơ “Điệp văn” thì biết nước nam vẫn còn nhân tài. Sau 

đó Mao Bá Ôn uy hiếp được nhà Mạc thành công nên thu quân trở về. 

 

Tự hào truyền thống 

 

Các dòng họ trong làng Tam Sơn đều có truyền thống hiếu học. Trong đó họ Ngô ở 

xóm Xanh, họ Nguyễn ở xóm Trước, họ Ngô Sách (Ngô Nguyễn Từ Đường) đã có 

tới 17 người đỗ Đại khoa. 

 

 

Nhiều người trở thành tấm gương cho hậu thế sau này như Trạng nguyên Nguyễn 

Quán Quang lưu lại tấm gương hiếu học vượt khó. Ngô Luân, Ngô Thầm là hai 

ngôi sao sáng trong nhóm thơ “Nhị thập bát tú” của vua Lê Thánh Tông. Ngô Luân 

cùng với các nhân sĩ khác được giao soạn Văn bia tiến sĩ ở Văn Miếu – Quốc Tử 

Giám. Vua cũng giao cho ông trọng trách phê bình tập “Cổ kim cung từ thi”. 

 

Nguyễn Úc được tin tưởng giao cho sứ mệnh đi Sứ. Khi Mạc Đăng Dung cướp 

ngôi Vua, ông dấy binh chống lại. Khi bị bắt ông nguyện uống thuốc độc tự tử, một 

lòng trung thành. 

 

 

Noi gương cha ông, Tam Sơn ngày nay vẫn là làng hiếu học. Làng thành lập Hội 

khuyến học, thu nhận các khoản tiền ủng hộ trong làng để khen thưởng động viên 

cho học sinh, giúp đỡ học sinh khó khăn ăn học xa nhà. 

 

 

Trần Hưng 

Ai rõ liên lạc của tác giả, xin gửi về cho chúng tôi:  

 

Loan My <tmyloan1812@gmail.com> 
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Phân tích câu tục ngữ “Có công mài sắt, có 
ngày nên kim” 

 

Figure 4. Nhà bác học Thomas Edison trong phòng thí nghiệm. Ảnh tư liệu. 

Câu văn “Có công mài sắt, có ngày nên kim” của dân tộc Tàu hay dân tộc Việt 

không còn quan trọng. Điều quan trọng là nội hàm ý nghĩa của nó. 

Nhà bác học Thomas Edison, chế tạo chiếc bóng đèn bằng sợi Vonfram, đến lần 

thứ 1000 đèn mới sáng. 

Tất nhiên, Thomas Edison gặp may mắn hơn các bạn Việt Nam. Thời của Edison, 

nước Mỹ đã giàu có. Các nhà tư bản Mỹ mua phát minh với giá đắt, bao cấp cho 

cuộc sống của thiên tài Edison. Ở Việt Nam, ăn chưa đủ no, nghĩ gì đến phát minh. 

Để phát minh, theo tôi, cần 3 điều kiện tiên quyết: 

Một là, có kiến thức căn bản vững. 

Hai là, có năng khiếu Trời cho. 
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Ba là, có vận may Trời cho. 

 

Thomas Edison hội đủ 3 điều kiện đó. 

Lối học hành ở Việt Nam không khuyến khích phát minh. Lối học hành ở Mỹ 

khuyến khích phát minh. Cách ra đề thi của người Mỹ không đánh đố, gợi mở các 

đề tài, để thi về, học sinh lại tiếp tục suy nghĩ phát triển đề tài đó. Các nước Á châu 

thi xong là vứt, các nước Tây Âu, dự án được kéo dài. Ở Do Thái, nếu một học 

sinh cấp 3 có dự án xuất sắc thì hiệu trưởng trường cấp 3 gọi điện mời các giáo sư 

đại học về trường giúp em học sinh. Với một nền văn hóa cao độ như vậy, Do Thái 

buộc phải dẫn đầu thế giới về số giải Nobel. Thời gian học sinh Việt Nam ôn thi 

đại học, học sinh Do Thái đã có 3 cái phát minh nho nhỏ. 

Có thể nói, vấn đề thời gian là vấn đề trọng đại. Dân tộc nào giải quyết được vấn 

đề thời gian coi như thắng, dân tộc nào không giải quyết được vấn đề thời gian coi 

như thua. Văn hóa của Do Thái tiết kiệm được thời gian, vì họ làm việc trên tư liệu 

gốc. Văn hóa Việt Nam 100 năm qua làm việc trên tài liệu nhánh, cho nên, không 

thể có phát minh. 

Nhìn chung, để phát minh, cần có thầy, có bạn, và có các nhà tư bản đài thọ nếu 

mình cần thiết bị. Văn hóa Do Thái cho phép điều đó. Văn hóa Việt Nam hiện nay 

khá là dở, có nhà phát minh nọ bị dọa đến mất mật, từ đó về sau chẳng dám phát 

minh. 

Thời thế đã thay đổi. Bất kỳ ngành nghề nào đều có thể lên Amazon. Khác với văn 

hóa ở các nơi khác, Amazon tạo sân chơi cho người tài phát triển. Tài năng, một 

khi đã phát triển trên Amazon, thì sẽ ngày càng nở rộ. Ngược lại, người học giả, 

bằng thật, khó mà lên được Amazon. Tôi có đầy đủ phụ tùng phụ kiện để nói với 

bạn những điều này. Kẻ nào đã có, thì sẽ được cho thêm, còn kẻ nào không có, thì 

chính cái nó đang có cũng sẽ bị lấy mất. 

Cùng thời, nhà bác học Nicolas Tesla có điều kiện học hành cao hơn, nhưng không 

thành công bằng Thomas Edison. Lý do, Edison đối nhân xử thế tốt hơn, duy trì 

được mối quan hệ với cộng đồng. Tesla lạc lõng, mất đi sự trợ giúp từ những người 

xung quanh. Phải nói Edison may mắn có được giáo dục gia đình tốt hơn Tesla chỉ 

có giáo dục nhà trường. Giáo dục gia đình rất quan trọng vì bố mẹ sẽ cung cấp nền 

nhân bản cho con cái, theo con đi suốt cuộc đời. 
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Tác phẩm Chữ Thời của triết gia Lương Kim Định là một mỏ vàng. Ở đó, hiểu bao 

nhiêu bạn sẽ được cho bấy nhiêu. Hãy kiên trì phát triển sản phẩm của mình (lưu ý, 

sản phẩm của riêng mình, chứ không phải quán tạp hóa mua đi bán lại). Có công 

mài sắt, có ngày nên kim. Câu văn trên gợi ý cho người ta rằng, hãy làm điều gì mà 

tăn trưởng được dần dần và chắc thăng, đừng chọ lối đánh trúng trúng trật trật. Cha 

của chúng tôi dạy rằng: “Nếu các con chăm chỉ nghe lời Mẹ, thì trong lúc ngủ cũng 

có bánh mà ăn.” Tôi dịch ra là: Các con hãy cài một hệ thống tự động để khi đi ngủ 

cũng có khách mua sách và các con cũng có tiền. Nhà xuất bản Sống Mới là một 

hệ thống tự động như vậy. 

Phát minh đôi khi chỉ là một câu nói. 

Câu văn của nhà bác học Thomas Jefferson quá hay, đã đặt nền tảng thờ Thượng 

Đế cho dân tộc Việt Nam lúc nào không biết: “Tất cả mọi người đều sinh ra có 

quyền bình đẳng. Tạo Hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; 

trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh 

phúc”. Dân tộc Việt Nam đã được Đức Chúa Trời (The Creator trong nguyên bản 

tiếng Anh) cứu vào phút chót. 

Quận 7, Sài Gòn, ngày 24 tháng Một năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn-học trò của triết gia Lương Kim Định). 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 
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Có đứa con nào là kém cỏi, vô dụng không? 

 
Figure 5. Tác giả, mẹ và em gái. Ảnh chụp 2014. 

Mùa thu, rồi mùa đông. 

Tôi đã lật được từ cờ thua trở thành cờ thắng. Người đầu tiên mở được nhà xuất 

bản tư nhân một cách hợp pháp tại Việt Nam. 

Những ngày này, cơ cấu và văn hóa các gia đình ở Việt Nam thay đổi rõ rệt. 

Hôm nay, tôi đặt lại vấn đề cho các bậc cha mẹ suy nghĩ: Trên đời này, có đứa con 

nào là kém cỏi, vô dụng không? 

Trả lời là không, không có đứa con nào là kém cỏi, vô dụng cả. Bố mẹ không biết 

khơi dậy tiềm năng và giúp đỡ con phát huy tiềm năng, thì sẽ chỉ thấy con mình vô 

dụng và trất nết hơn so với con hàng xóm. 
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Bà mẹ của nhà bác học Thomas Edison, nhận con bị hiệu trưởng đuổi học năm lớp 

3, vì con mình quá ngốc. Bà mẹ khóc trong lòng, bà nói dối với đứa con: 

• Con ơi. Thầy hiệu trưởng nói con là thiên tài, trường không nhận được. 

Con ở nhà mẹ dạy cho con học nha. 

Cậu bé Edison tưởng thật, vậy là mua sách về, mày mò chế tạo, trở thành nhà phát 

minh lớn nhất nhì thế kỷ XIX. Nếu ngày đó, người mẹ chửi cho con một câu: “Học 

hành gì ngu thế?” thì có lẽ, cậu bé Edison đã phải đi ăn mày ngoài đường phố cả 

đời. 

Giáo dục là phải thấu cảm trẻ thơ. Con của bạn là một thiên tài. Đừng bỏ rơi hoặc 

la mắng nó. 

Tôi làm việc quần quật không thấy mệt, là vì tình yêu. Tình yêu giúp người mẹ của 

Edison tự học và dạy con học, quá sức đối với người phụ nữ. 

Viết ngày 24 tháng Mười hai năm 2021. 

Tôn Phi 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

 


