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Figure 1. Bìa sách Triết lý giáo dục của nhà văn Tôn Phi đã phát hành trên Amazon. 
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Để trở thành một nhà khoa học. 
Tôn Phi 
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Figure 2. Nhà khoa học Tôn Phi. Vũng Tàu. Tháng Hai năm 2022. 

Kính thưa quý vị, 
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Thực ra, chưa ai sử dụng hết kiến thức có trong sách giáo khoa vật lý lớp 11. Kiến 

thức thừa mứa, bằng cấp ngập thân, mà vẫn nghèo, là vì lý do chi? Thưa, vì không 

biết cách khai thác. 

Là một nhà khoa học giỏi, có phát minh, thì quý vị không thể nào nghèo được. 

Ông chủ tập đoàn Charlie, vừa là ông chủ, vừa là nhà phát minh. Thật chẳng khác 

nào Alfred Nobel ngày trước. Vì sao tôi phải tự khen mình? Để các bạn cũng tự 

khen bản thân các bạn rồi vươn lên. 

Có nơi giả sản xuất ra kit test, có nơi giả sản xuất ra vắc-xin. Nhìn những gương 

mặt đó thì người giỏi sẽ biết họ có sản xuất được không, chứ không cần phải kiểm 

tra bằng cấp nữa. Càng gian dối thì càng nghèo đói. 

Thực ra, người nào có óc khoa học hay không, chỉ cần hỏi 10 câu là biết. Người 

nào vượt qua được 7 trên 10 câu đó thì có thể được đài thọ để trở thành nhà khoa 

học. Nhà khoa học có mức sống rất cao. Ở Hàn Quốc, mỗi một phát minh trong 

chiếc điện thoại Samsung được trả nhuận bút bằng cả một tòa chung cư. Kỹ sư 

Hàn Quốc giàu có vào loại Top của thế giới. 

Ở Việt Nam, nhiều phát minh  do nông dân. Vì sao vậy? Vì nông dân có lãng mạn 

khoa học. Còn các nhà khoa học chính thống, lại có bệnh công thần, nên không 

thể phát minh. Điều này đến từ giáo dục. Từ nhỏ đến lớp, các em học sao cho có 

điểm cao. Các em Việt Nam thuộc công thức để lắp vào, giải ra đáp số, lấy hết 

điểm. Bên Do Thái, các em sẽ học để hiểu, tại sao lại có công thức ấy, cơ duyên 

nào giúp tác giả nghĩ ra công thức kỳ lạ đó. Bởi vậy khi tốt nghiệp, học sinh Do 

Thái có chỉ số phát minh rất cao. 
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Figure 3. Hai bạn nữ người mẫu ảnh của nhà xuất bản Sống Mới- tập đoàn xuất bản Charlie. 
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Điều quan trọng nhất là văn hóa. Văn hóa hiệp sĩ Cơ-đốc giáo là văn hóa săn đón 

người giỏi, hễ ai giỏi sẽ được ô-tô đến nhà mời ra làm. Văn hóa ở các nước phi 

Cơ-đốc là văn hóa thù người tài. Bạn hãy để ý xem có phải như vậy không. 

Bài được đưa vào sách Triết lý giáo dục của tác giả Tôn Phi. Mời các bạn đón 

mua. 

Liên lạc tác giả: 

tonphi2021@gmail.com 

Trợ lý: 

teacherkimngan@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 10 of 116 
 

Triết lý giáo dục. Tác giả : Tôn Phi. Cố vấn : Giáo sư Nguyễn Đình Cống. Nhà xuất bản Sống Mới 2022. 
Bảo lưu mọi quyền. 

 

Vì sao dân gian có câu: “Cha làm thầy đồ, 
con đốt sách?” 

 

Figure 4. Thầy đồ Nho ở Việt Nam khoảng thế kỷ XIX. Ảnh tư liệu. 

Qua thời gian, thầy đồ Nho mất dần vị thế. Khoa thi chữ Nho cuối cùng của Việt 

Nam đầu thế kỷ XX báo hiệu một sự suy thoái mà không ai nhìn ra các hệ lụy về 

sau. Chẳng còn ai thích thú gì thầy Khổng. Thầy ấy cũ rích và hay nói đạo đức. Lần 

lại bằng phương pháp khoa học và triết học, ta còn thấy ở đó những giá trị có thể 

ứng dụng cho đời sống mới, đời sống tân tiến. 

Thầy đồ là hướng đạo sư trong làng Việt Nam. Địa vị của người thầy không phải là 

thực quyền, không dọa dẫm được như lý trưởng, cai lậy, nhưng được dân làng ngầm 

tôn trọng và bảo vệ xuyên suốt dòng lịch sử. 

Anh đồ có gì hơn người mà người trong làng mến anh đến như vậy? 

Lớp của thầy đồ Nho không có nạn nam sinh đánh nhau, học trò của bà đồ Nho Đoàn 

Thị Điểm cũng không có nữ sinh giật tóc nhau. Thà cho con đi học thầy đồ, dù không 
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được chữ thì cũng không lêu lổng ngoài đường hư hỏng. Thầy đồ Nho duy trì được 

tình thống nhất trong làng. Có thầy đồ Nho thì quân phân ruộng đất, không có thầy 

đồ Nho thì đất trong làng phân lô bán nền. Vì vậy, lý trưởng, cai lậy cực kỳ ghét anh, 

nhưng không tìm ra sơ hở để trị tội anh. Giữa hai thế lực luôn luôn kình nhau, một 

bên là lý trưởng trong làng luôn muốn sưu cao thuế nặng, một bên là anh đồ bảo vệ 

dân giảm thiểu các thuế má, cho nên có thế cân bằng, dân làng được an vui sinh 

sống. 

Thầy đồ Nho không dùng bằng cấp hay hứa hẹn chỗ làm mà sinh viên vẫn đến theo 

học. Hệ thống tín chỉ dùng mét lít thước thốn để đo con người ngày nay lại bộc lộ 

những sai lầm. Nó có tác dụng như cái cân mẫu dùng cho nước nào nơi nào cũng 

được, khỏi dùng hệ thống cân đo lộn xộn. Nhưng nó có tác hại ở chỗ, con người 

không phải là mét lít thước thốn, nếu dùng mét lít thước thốn để đếm con người thì 

mười phần hết tám, chín phần rơi rớt ra ngoài. Nho dùng lối “đào tạo liên tục”, ai 

nấy vào trường đều được, không cần sơ yếu lí lịch, cho nên có thể thấy được, so với 

thời nay thì thời trước đã là thành tựu lớn lao và ơn ích. 

Trải qua thời gian quá dài, không có ai giải quyết các chỗ bế tắc, sự học, gắn nhãn 

Nho gia, ngày càng sa sút. Người cha, làm thầy dạy học, không giải nghĩa được các 

công án (các khúc mắc về lý thuyết), cho nên người con không phục, và bỏ học. Cho 

nên dân gian có câu: “Cha làm thầy đồ, con đốt sách”. Khi người cha- cũng không 

hiểu được tinh túy của Nho-thì công việc chỉ có giỏi về mặt chữ, bắt con trai học 

chữ, đương nhiên nó ghét nó đốt. Trong Papillon, người tù khổ sai, thằng ăn trộm 

giỏi nhất nước Pháp là con trai của hai nhà giáo. Làng cạnh làng tôi, chung lũy tre, 

cha làm trưởng phòng giáo dục, con bỏ học sang Mã Lai làm thuê. Thầy Khổng cũng 

không truyền được đạo Nho cho con trai, mà phải đợi đến cháu trai mới nối lại được 

là vậy. 

Thầy Khổng thuộc phiên bản thầy đồ thứ hai. Thầy chuyển sinh, đến và làm được 

rất nhiều công việc, cô đọng tư tưởng dài dòng và hoang dã lại thành những câu cách 

ngôn ngắn gọn. Nhưng đời thầy ngắn quá, có những câu đang dang dở, chẳng hạn 

như câu “Lộc tại kỳ trung hỹ” thì sau khi thầy mất, người đời không ai hiểu. Chẳng 

hạn, Chu Hy hiểu sai câu trên, rằng, người sĩ tử đi thi đỗ đạt và làm quan thì có lộc, 

thì sinh ra nạn gian lận thi cử. Những nhà sư phạm sau Chu Hy nói theo ông. Phải 

đến lúc thầy Kim Định, thế hệ thầy đồ phiên bản 3.0 chuyển sinh, thì Nho gia mới 

giải nghĩa được câu “Lộc tại kỳ trung hỹ”. Chuyện đó về triết lý vẫn hơi khó hiểu, 

chuyện toán học phép tính sau đây dễ hiểu hơn về tài năng của thầy Kim Định. Nhà 

giáo Trần Trọng Kim thắc mắc mãi: Tại sao 18 đời Hùng Vương lại kéo dài đến 

những 4500 năm, không lẽ một vua Hùng sống thọ được 250 năm? Như đã nói, một 
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vấn đề được phát biểu lên thì phải mất một thời gian sau mới có người giải.Trần 

Trọng Kim là giáo sư sử học đào tạo từ trường Tây, chắc không phải người mê tín. 

Không giải được thì nhận mình không giải được, ấy là người trí thức, như thủ tướng 

Trần Trọng Kim. Còn những người không giải được rồi bảo triết Nho huyễn hoặc, 

ngoài đường có đầy loại người này. Một câu trả lời hợp lý được kiểm chứng bởi các 

tiêu chí khoa học thì được coi là hợp lý. Thầy Kim Định đã giải được công án trên, 

rồi mất. 

Thế hệ thầy đồ Nho đầu tiên là mẹ Nữ Oa-bố Phục Hy. Lý tưởng về thầy đồ đầu tiên 

vẫn còn trong Nghiêu, Thuấn. May mà thầy Kim Định đến, có bằng cấp (tiến sĩ triết 

học, giáo sư thần học). Ngài đến và khai mở ngành triết văn (philo-lettres). Chẳng 

may binh lửa triền miên. Công trình của ngài còn dang dở. Chúng tôi là thế hệ tiếp 

nối ông, vẫn thuộc thế hệ thứ ba. Thầy Kim Định đã làm cho hết, chẳng hạn như, 

giải nghĩa hết 15 truyện trong Lĩnh nam trích quái, giải được vụ án 18 vua Hùng, từ 

kinh hùng làm thành khải triết. Chúng tôi chỉ làm bước còn lại, là đem ra “đốc hành”. 

Tôi đã theo học hết sách của ngài, hiểu được khoảng 70%, cho nên phải đọc đi đọc 

lại nhiều lần. 

Trong suốt một thời gian dài, từ lúc thầy Tử Tư (cháu 3 đời của Khổng Tử), cho đến 

thầy Kim Định, là suốt hơn 2000 năm không có người giải nghĩa kinh điển. Thế thì, 

việc học chỉ có một mục đích duy nhất là ra làm quan. Nhật Bản biết tác hại của việc 

này, cho nên Nhật Bản không áp dụng khoa thi để tuyển lựa quan chức. Mặc dù, nếu 

duy trì khoa thi thì có thể bơm thêm được dòng máu lạ vào tầng lớp cầm quyền. 

Vai trò của thầy đồ làng giảm sút từ khi các tôn giáo ngoại lai xâm nhập vào Việt 

Nam. Các tôn giáo lén lút lên núi, mở một cái am, không ai làm gì được. Thầy đồ 

phải bỏ tiền ra mua đất, cất nhà thì mới dạy học được. Các tôn giáo mua đất 1 đồng, 

dạng ưu đãi, còn thầy đồ nho thì mua đất với giá như dân thường, khó khăn trùng 

trùng không sao kể xiết. Ngày nay, Nho gia đang trở lại thế giới. Ví dụ, mô hình các 

bang ở Mỹ sử dụng luật khác nhau là ứng dụng của tư tưởng tự trị làng xã thôn quê 

nơi Việt Nam ta truyền sang. 

Nho gia rất hiền, sống vắng lặng, nhưng không phải là không có anh hùng. Một khi 

quốc gia cần thì chỉ sau một đêm anh thầy đồ Nho Lã Mông bên Đông Ngô hàng 

ngày gõ đầu trẻ sáng mai đã thành tổng chỉ huy tài ba đánh cho quân đội Lưu Bị thua 

sấp mặt. Trần Hưng Đạo là một Nho gia, chỉ qua bài văn đủ thấy trình độ. Căn cứ 

vào văn chương của Đức Quốc Công Trần Hưng Đạo thì đo được hằng số Nho trong 

đấy. Làm thầy đồ Nho không nhất thiết phải giỏi đấm đá hay giỏi chữ Nho. Một 

người có phải là thầy đồ Nho hay không, nằm ở thái độ sống. Dân làng không khen 
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ông thầy đồ Nho vì ông lắm chữ, ông lý trưởng hay ông cai lậy cũng biết chữ, thầy 

đồ cũng không có của cải để bố thi cho ai trong làng, mà người làng vẫn yêu mến 

ông, là vì ông đồ Nho giỏi dàn xếp các mâu thuẫn trong làng. Cuộc đấu tranh của 

Hồng Kông có đủ tăng lữ, từ linh mục Công giáo, mục sư Tin Lành, căng nhất là có 

cả giáo sĩ Pháp Luân Công tham gia, nhưng gần như đã hỏng, vì thiếu vắng thầy đồ 

Nho. “Nếu có quân tử thì nước không loạn”- Khổng Tử. Làng của thầy đồ Nho không 

có “mã tặc”. Lớp của không có nạn nam sinh đánh nhau, học trò của bà Đoàn Thị 

Điểm cũng không có nữ sinh giật tóc nhau, chứng tỏ nền giáo dục Nho là một thành 

tựu to lớn. Thầy đồ Nho không dùng bằng cấp hay hứa hẹn chỗ làm mà sinh viên 

vẫn đến theo học. Cho nên có thể thấy được, so với thời nay thì thời trước đã là thành 

tựu lớn lao và ơn ích. 

 

Cho nên, con gái đồng quê vẫn thường nói: 

“Không tham ruộng cả ao liền, 

Tham vì cái bút, cái nghiên anh đồ.” 

Con trai của thầy đồ đốt sách, vì đó là sách hiểu sai và giải sai lệch ý nghĩa của kinh. 

Khi đã có người giải nghĩa lại kinh, thì các con trai sẽ tìm lại sách, phục hồi Việt 

Đạo, như dự đoán càng ngày càng trúng mà 50 năm trước triết gia Lương Kim Định 

đã đưa ra. 

Viết tại Đà Lạt, ngày 02 tháng 09 năm 2020. 

Tôn Phi. 

Email: Tonphi2021@gmail.com 

Whatsapp: +84344331741 

Trợ lý: tonthanck@gmail.com 

Bài viết đã được đưa vào sách Triết lý giáo dục của nhà văn Tôn Phi. 
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1  B ÌN H LU ẬN VỀ  “V Ì  SAO DÂN G IAN CÓ CÂU:  “CHA L ÀM TH Ầ Y Đ Ồ ,  
CO N ĐỐ T SÁCH? ””  

1. X Hoang Vu 

2 THÁNG CHÍN 2020 LÚC 7:47 CHIỀU SỬA 

Mỹ từ đô thị hóa chỉ che mắt đa số người dân lao động thôi… không có lệ làng 
thì xã hội đó không bao giờ phát triển… nhìn thử mô hình các bang ở Mỹ sử 
dụng luật khác nhau mới thấy rõ ông cha ta đã thấy được sức mạnh. Phép Vua 
thua lệ làng từ lâu để góp phần giữ nước là vậy… ngoài luật chung thì tất cả 
các làng đều có khế ước riêng là vậy. 

 

 

 

Giới thiệu sách Triết lý giáo dục của triết gia 

Lê Minh Tôn 

https://saigonpick.com/2020/09/02/vi-sao-dan-gian-co-cau-cha-lam-thay-do-con-dot-sach/#comment-1403
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/1403
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Kính thưa quý vị, 
Kế thừa sách Triết lý giáo dục của triết gia Lương Kim Định, triết gia Lê 
Minh Tôn và các học trò của bậc tiền bối cho ra đời cuốn Triết lý giáo 
dục. 
Educational Philosphy. 
Sách dày 56 trang ngắn gọn, có cả bản tiếng Anh và bản tiếng Việt. 
Mã ISBN-13  chữ số:  979-8784257338 
Gía bìa: 700 000 đồng. 

Trân trọng cám ơn nhà xuất bản Amazon đã xuất bản cho chúng tôi cuốn 
sách trên. Đại học Văn Khoa Sài Gòn vẫn là đại học dẫn đầu cả nước về văn 
chương. 

Theo Kim Định: 
Tuổi thơ và tiểu học, phải ép các em học thuộc lòng. Một số trường phái 
khai phóng nhầm lẫn. 

Bậc trung học ( cấp 2 và cấp 3), cho các em học phân tích. Ở độ tuổi này, 
không nên ép các em học thuộc lòng. 
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Bậc đại học, cao đẳng, phải khuyến khích các em sáng tạo, một số em xuất 
sắc sẽ có phát minh. 

Đó cũng là ước mong mà sách Triết lý giáo dục của triết gia Lê Minh Tôn 
(Tôn Phi) khai triển trong sách này. Các bố mẹ trong và ngoài nước nên 
đặt mua cho con. 

Xin nhắc lại, chúng tôi không sáng tác gì cả, chúng tôi chỉ thừa hưởng di 
sản của Lương Kim Định, giáo sư trưởng của đại học Văn Khoa Sài Gòn. 

Xem thông tin chi tiết của sách trong bài. 

Mua sách trên Amazon: https://www.amazon.com/Tri%E1%BA%BFt-
gi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c-Educational-
philosophy/dp/B09NKWGPR3/ 

Số tài khoản đặt sách: 142720499, ngân hàng ACB, chủ tài khoản: Tôn 
Phi. 

Trân trọng cám ơn quý bạn. 

 

2 comments 

1. Lê Việt Hà 

DECEMBER 17, 2021 AT 13:53 EDIT 

Nền giáo dục tốt , nhưng người học phải tốt nhân cách sống , thì 
nền giáo dục đó mới thành công và hoà nhập với thế giới Dân Chủ, 

https://www.amazon.com/Tri%E1%BA%BFt-gi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c-Educational-philosophy/dp/B09NKWGPR3/
https://www.amazon.com/Tri%E1%BA%BFt-gi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c-Educational-philosophy/dp/B09NKWGPR3/
https://www.amazon.com/Tri%E1%BA%BFt-gi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c-Educational-philosophy/dp/B09NKWGPR3/
https://shop-charlie.com/2021/12/17/gioi-thieu-sach-triet-ly-giao-duc-cua-triet-gia-le-minh-ton/#comment-374
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/374
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Like 
REPLY 

2. Ngô Thuận-Thuận Lú 

DECEMBER 17, 2021 AT 18:09 EDIT 

Dân tộc- nhân bản- khai phóng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shop-charlie.com/2021/12/17/gioi-thieu-sach-triet-ly-giao-duc-cua-triet-gia-le-minh-ton/?replytocom=374#respond
https://shop-charlie.com/2021/12/17/gioi-thieu-sach-triet-ly-giao-duc-cua-triet-gia-le-minh-ton/#comment-375
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/375
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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. 
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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. 

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 có lẽ đã gặp một cuộc đời bất 

hạnh. 

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 
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Giới thiệu sách Phương pháp nuôi dạy trẻ 
nghiện game 

 

                                        Figure 6. Tác giả Tôn Phi trong một hiệu sách tại Sài Gòn. Bản quyền ảnh: Tôn Phi. 

Vì sao bây giờ trẻ nghiện game nhiều? 
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Thứ nhất, không có không gian cho trẻ chơi. Cánh đồng, sân bóng,…đã 
mất hết cả. 

Thứ hai, trẻ không có không gian riêng. Trẻ tây có phòng riêng, tủ sách, 
kệ đồ, …trẻ Việt Nam sống lẫn lộn, không gian hẹp, chỉ biết cầm điện thoại 
ra nghịch, và đương nhiên nghiện game. 

Thứ ba, bố mẹ càng cấm, nó càng nghiện. Tôi có một em họ, tên này hồi 
14 tuổi nghiện bi-da. Ông anh rể đi đến, bắt chơi nguyên buổi. Cu cậu 
khiếp quá, hôm sau có cho vàng cũng không chơi nữa. Do đó, đối với trẻ 
nghiện game phải có biện pháp phù hợp, không phải cứ cấm đoán là xong. 

Thứ tư, trẻ mà bố mẹ bất hòa, cũng sẽ nghiện game. Nó sống với bố mẹ, 
chuyện gì mẹ làm, chuyện gì bố làm, không thể giấu được nó. Nó biết, 
nhưng không nói ra, và tìm đến game. 

Thứ năm, trẻ không có một niềm vui thường trực. Có trẻ 15, 16 tuổi, nhà 
có hàng gạo thì bốc gạo cho mẹ. Trẻ không có việc gì làm để sinh hoa lợi, 
đương nhiên nghiện game. 

…. 

Khi chơi game, máu dồn lên não (để cho não tập trung cao độ). Vì vậy ta 
hay thấy, trẻ nghiện game đầu to nhưng đó không phải là to thông minh 
mà là do máu tụ. Các nhà làm game, các kỹ sư lập trình, tâm lý học, chúng 
đã thiết kế trò chơi theo kiểu khích tướng, sao cho người chơi càng chơi 
thì càng nghiện. 

Có nhiều người lớn, nghiện chơi chứng khoán, không ra khỏi nhà. Bản 
chất của chứng khoán cũng là trò chơi game. Hàng hóa thì không có, 
nhưng vẫn phát hành cổ phiếu, gọi là trò ma, cái này còn hơn game nữa, 
song nó lại sinh ra tiền thật và thế là nhiều người chìm đắm vào nó. Không 
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thể dục thể thao, không đi tìm bạn đời,…Ăn uống thì qua loa, suốt ngày 
cắm mặt vào cái màn hình máy tính. 

Nuôi dạy trẻ nghiện game rất khó. Nó giống như một con vật đang ăn, 
người nuôi lại sờ vào đầu thì nó sẽ cắn. Nghiện game còn nặng hơn. Bố 
mẹ và những người xung quanh nói câu nào, nó sẽ táp lại câu đó, vì vậy 
nó rất ít bạn. 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

Tác giả Tôn Phi và các bạn hân hạnh giới thiệu sách Phương pháp nuôi 
dạy trẻ nghiện game. Nội dung chính yếu của sách là dựa trên Thái Bình 
minh triết. 

Hân hạnh giới thiệu cùng các bạn. 
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Tuyển dụng hiệu trưởng trường mầm non 

khó khăn như thế nào? 
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Trong chương trình tuyển dụng con người của các tập đoàn Tây phương, 
phần trọng yếu nhất là phỏng vấn tính cách. 

Tại đây, với các ứng viên đã lọt qua vòng phỏng vấn hồ sơ, bằng cấp, nhà 
tuyển dụng lại lọc thêm một lần nữa, bằng các câu hỏi để dò xem tính cách 
của một con người. 
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Có nơi, người ta giả vờ để vòi nước chưa khoá. Chú tôi là ứng viên, đi lại 
khoá vòi nước ấy. Người của công ty bắt tay ngay và nói: “Anh đã trúng 
tuyển”. Nghĩa là, họ dung chỉ số nhân cách của bạn để quyết định bạn có 
được làm việc cho họ hay không. 

Bản chất của doanh nghiệp là lợi ích. Tuy nhiên gần đây có nhiều tập đoàn 
không chú trọng đến lợi ích cho bằng chú trọng đến nhân cách con người. 

Nhân cách của một con người, ngoài nỗ lực tự thân của người đó (40%) 
thì phần lớn (60%) do thừa hưởng từ gia đình. Vì vậy, con nhà gia giáo 
thường dễ thành công. Năm 2020, giáo sư hoá học Trương Nguyện Thành 
khoe chụp ảnh với một quản lý của một tập đoàn nước ngoài lớn ở Việt 
Nam, cô bé chỉ học hết cấp 3 nhưng vì có nhân cách tốt nên được chọn 
cho vị trí cao nhất của tập đoàn, là người đại diện tại Việt Nam. 

Có người thích hợp làm cá nhân, cửa hàng gia đình. Có người thích hợp 
vào làm cho tập đoàn lớn. Ngày nay một số tập đoàn lớn đã trả lương cho 
nhân viên khá bình đẳng. Chẳng hạn, ở chỗ tôi, có một anh học hết lớp 3, 
chỉ biết đọc biết viết, nhưng lên đến chức phó phòng công ty Singapore. 
Bạn đừng học theo anh này bỏ học sớm nhé, bởi anh ấy giỏi, bạn không 
gặp may mắn như anh ấy đâu. 

Văn hoá cao thì đời sống cao. Văn hoá thấp thì đời sống thấp. Ở Việt Nam 
đang xảy ra một sự cạnh tranh giữa văn hoá Do Thái và văn hoá Trung 
Quốc. Nói về văn hoá, nói đến cả ngày không hết. Văn hoá Trung Quốc so 
với văn hoá Do Thái là tư duy chiếm đoạt so với tư duy sản xuất. 

Có cô học sinh Việt Nam sang châu Âu đi học. Cô đi học hàng ngày bằng 
tàu điện. Thấy an ninh lỏng lẻo, cô mua vé 15 km nhưng đến 200km cô 
mới chịu dừng, sinh viên nghĩ tiết kiệm để học. Khi ra trường, cô ra trường 
với bằng giỏi và đi ứng tuyển các công ty lớn. Không công ty nào nhận cô. 
Hỏi ra mới biết, người ta gửi hồ sơ xin việc cho bên quản lý con người và 
bên đó cho biết cô này trốn vé tàu bao nhiêu lần, bao nhiêu lần. Cảnh sát 
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người ta không nói, chứ không phải người ta không biết. Thương cô nghèo 
nên họ không truy tố, cũng không bắt đền tiền. Đấy quý vị thấy chưa, con 
nhà nghèo không thể nào học giỏi được, trừ một số rất ít. Cô gái trong câu 
chuyện là cô gái điểm cao, chứ không phải là cô gái học giỏi. Người học 
giỏi sẽ có chỉ số sáng tạo cao và có phát minh, như ông Tôn Phi chẳng hạn 
(cười). 

Qua ví dụ trên, chúng ta có thể thấy rằng nghệ thuật quản lý con người 
của Tây phương hết sức tế nhị, người bị quản lý không căm thù người quản 
lý. Cô giáo dạy văn và cô giáo mầm non trong xã hội Tây phương thường 
có lương rất cao vì đó là người đặt nhân cách cho học sinh. Khoa học giáo 
dục mầm non nói rằng nhân cách của một con người ổn định vào năm 7 
tuổi. Vì vậy cô giáo mầm non nói gì thì cả cuộc đời đứa trẻ sẽ y chang như 
thế (nếu không có một biến cố thay đổi văn hóa, nhận thức xảy ra). Nghề 
khó khăn nhất trong xã hội là nghề cô giáo mầm non, bởi vậy Thái Lần trả 
lương cho cô giáo mầm non lên đến hơn 1000 usd/tháng. Việt Nam, cô 
giáo dạy mầm non kiêm thêm nghề bán hàng online, mà vẫn chưa đủ sống. 
Thái Lan đã tiến lên nền kinh tế tri thức, Việt Nam thì chưa. Ở Thái Lan, 
cô giáo dạy mầm non phải thông thạo căn bản tiếng Anh bởi cô giáo nói 
sai thì các em sẽ nghe và nói theo một cách sai. Tuyển dụng hiệu trưởng 
trường mầm non khó hơn tuyển dụng hiệu trưởng trường đại học, vì lên 
đến đại học nhân cách các em đã ổn định. Thể chế quân chủ lập hiến của 
Thái Lan, bộ mặt ngành giáo dục là bộ mặt của hoàng gia nên hoàng gia 
Thái phải chi rộng lượng cho giáo dục. Ở Thái, ngân sách giáo dục cao hơn 
ngân sách dành cho quốc phòng và ngân sách dành cho an ninh. Những 
người giỏi nhất, thể lực tốt nhất, được khuyến khích đi vào ngành sư 
phạm. Làm giáo viên ở Thái rất khó. Bạn tôi đi học 6 năm mới được bằng 
hiệu trưởng mầm non. 

Trong khối nước mà người Trung Quốc gọi là văn hóa Hán, có 3 nước 
Nho giáo vẫn còn chăm lo và đầu tư rất mạnh cho giáo dục mầm non. Đó 
là Đài Loan, Hàn Quốc và nước Thái. 
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Cô sinh viên trong bài, dù đã được giao lưu với văn hoá Tây phương, thì 
vẫn giữ trong mình tư duy chiếm đoạt. Tư duy này rất khó bỏ. Nó giống 
như con sâu đã ăn vào não, lấy ra vô cùng khó khăn. 

Nói đâu xa, dòng họ nội tôi có ông chú học giỏi. Ông chú này chuyên xài 
phần mềm crack. Tôi không học giỏi bằng chú, tôi xài toàn phần mềm bản 
quyền, chịu đắt tiền tí xíu bạn đầu nhưng về sau sẽ được hưởng lợi, mình 
không bị mất dữ liệu. Tôi thuộc loại người tư duy sản xuất. 

Có người bạn nói: “Tao thấy bọn buôn đất màu giàu. Hay là tao cũng đi 
buôn đất nhé?” Thưa, giàu có kiểu buôn đất là giàu có kiểu Trung Quốc. 
Con người, nhất là người nông thôn, có tư duy chiếm đoạt kiểu Trung 
Quốc. Ở những làng quê còn giữ nền nhân bản Nho giáo, con người giữ tư 
duy sản xuất. Các làng ở Nam Định là tiêu biểu: Con cái đi học về là cất 
cặp vào bàn, rồi ngồi làm chiếu với cha mẹ, nhìn rất ngoan. Những em đó 
sau này lớn lên có thể giàu có bền vững. 

Người gia trưởng có nghĩa vụ học tập thường xuyên, liên tục. Người gia 
trưởng là người nắm văn hoá của gia đình. Nếu người gia trưởng hỏng thì 
cả gia đình sẽ hỏng. 

Sài Gòn, ngày 23 tháng Mười hai năm 2021. 
Tôn Phi 
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

 

 

Truyện cười: Thầy hiệu trưởng và cô hiệu 

phó. (phần 1) 
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Thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó. 

 
Phần 1 
Chuyện kể rằng, vào năm 30 tuổi, Tôn Phi được mời làm hiệu trưởng của 
một trường cấp 3. Tôn Phi ra điều kiện với bà giám đốc sở giáo dục thành 
phố, hoặc là cho tôi toàn quyền cải cách giáo dục, cải cách chương trình 
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trong trường, hoặc là tôi không làm. 
Bà giám đốc sở giáo dục lo lắng: 

• Cậu có đảm bảo được chất lượng đầu ra không đấy? 
Tôn Phi trả lời: 

• Cho học sinh của tôi thi chung với học sinh của các trường khác. 
Học sinh trường nào điểm cao hơn thì chứng tỏ hiệu trưởng trường 
đó giỏi hơn. 
Bà giám đốc sở hỏi thế, chứ thực ra bà không có quyền ra điều 
kiện. Tôi có phát minh, bà thì không. Người có phát minh có quyền 
sai bảo người không có phát minh. 
Lúc lên được hiệu trưởng, tôi gọi tất cả các bạn cùng lớp văn của 
mình vào dạy trong trường. Bao ký túc xá, Wifi, điện nước, nóng 
lạnh đầy đủ. Xong rồi, tôi mời mấy ông chú tỷ phú cuả mình đi 
tham quan trường. Thấy cháu mình làm khá, không cần phải đợi 
cháu nhắc, các ông chú rót tiền đầu tư cho trường. Tôi còn có một 
nhà xuất bản và một công ty máy tính nữa, nói chung là bất tận. 
Các bạn tôi ở quê, mỗi đứa có mấy trăm bitcoin, cũng đưa cho tôi 
để tôi làm một cuộc cải cách giáo dục và phục hưng văn hóa Việt 
Nho một cách triệt để trong xã hội. Vì có tích lũy tư bản dồi dào, 
trường của Tôn Phi không thu học phí của học sinh. Một chủ công 
ty cây giống ở Thái Lan, bạn tôi, tài trợ cho trường một cái bể bơi 
rộng rãi, xịn. 

Trường tôi có phòng nghỉ trưa cho các cô giáo, 2 cô một phòng. Phòng của 
tôi đồng thời là nhà khách. Tôi ngủ ở ngoài khách sạn, thuê nguyên năm, 
không ngủ trong trường. 
Trong xã hội Việt Nam này, có những đứa tức tôi đến tận xương tủy. 

Tôi gọi Sen, cô bạn mập ngồi bàn dưới, cho làm hiệu phó, nhắc lịch cho 
tôi, vì tôi hay quên. Chương trình học, tôi giúp mỗi em phát triển doanh 
nghiệp riêng, ngay từ khi chúng mới 17 tuổi. Khẩu hiệu của thầy trò 
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trường này là: “Mỗi người dân Việt Nam phải là một ông chủ.” Học sinh ở 
dưới đọc theo: “Every one must be a boss.” 

Tôi hay bày cho bọn học trò: 

• Các em ạ. Bí quyết làm giàu là: Lấy vợ nhà giàu, làm giàu không 
khó. 
Có một lần Sen nghe được, đứng ngoài cửa nguýt: 
Các em ơi. Các em đừng có nghe thầy Phi. Thầy Phi đừng bày hư 
cho các em nữa. 

Vào ngày chủ nhật cuối cùng mỗi tháng, tôi hay mời thầy cô và các bạn 
đến. Ngày trước, khi tôi nói, lương của cử nhân văn chương Việt Nam phải 
3000 usd một tháng, thầy phó khoa Hán-Nôm không tin, Việt Nam chứ có 
phải Mỹ đâu em. Đến khi đại dịch, lương công nhân 1500 usd một tháng 
mà vẫn không có người làm, thì các bạn mới tin rằng 3000 usd một tháng 
cho cử nhân văn chương là tất yếu. 
Thầy trưởng khoa cũ nói đùa: 
-Hận là mình không viết được hài hước như Tôn Phi. 
Tôi trả lời: 
-Thầy làm sao mà viết như em được. Năng khiếu của em là bẩm sinh. 

• Sen ơi, anh phải sang Pháp. Em lên làm hiệu trưởng thay anh nhé. 

• Em được đào tạo làm nhân viên văn phòng, có biết gì đâu. Em quản 
trường trong thời gian anh đi vắng thì được. Rồi anh lại về. 

• Các em phải trưởng thành lên chứ. Việc gì cũng gọi anh là sao. Em 
đủ trình độ để làm hiệu trưởng mà. 

Sài Gòn, ngày 13 tháng Mười hai năm 2021 
Tôn Phi 
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 
Ảnh minh họa: Thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó trong sân trường. USSH 
2018. 
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Trường đại học sẽ trả lương cho sinh viên 
trong quá trình học. 
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Figure 7. Ảnh minh họa: Thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó (Tôn Phi và Điệp Lê) trong sân trường. 

Ở Nhật Bản, nhà trường lưu giữ vô thời hạn từng bài thi của học sinh. 
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Ở Việt Nam, thi cuối kỳ, chấm điểm xong, đốt bài. Thứ đến, không có giờ 
chữa bài, học sinh học xong vứt luôn. 

Lâu nay, chúng ta nghe nói rằng, các trường quân đội, công an trả tiền cho 
sinh viên trong quá trình học. 

Câu hỏi đặt ra là, nếu một bài thi nọ của một học sinh là bài thi xuất sắc, 
đáng một công trình khoa học, thì chẳng lẽ cũng mất đi trong làn khói lửa? 

Trong một số ngành học, chẳng hạn ngành văn học, bài thi của học sinh có 
thể bán ra thị trường ngay. Tôi có nói chuyện này với một thầy giáo già và 
thầy nói rằng: “Em Tôn Phi nói đúng”. 

Trong trường hợp nhà trường bán được sản phẩm thì sinh viên sẽ được 
chia tiền nhuận bút, thậm chí tiền bản quyền, với các khoản vô cùng hậu 
hĩnh. 

 
Sắp tới, chúng ta còn chứng kiến một chuyện vui mừng hơn nữa: các trường 
như y dược, bách khoa, đặc biệt trường nhân văn, sẽ trả lương cho sinh viên 
trong quá trình học 4 năm. 

 
Sản phẩm của sinh viên văn khoa có thể sử dụng trực tiếp, liên tục trong xã 
hội. Mỗi bài thi của sinh viên đều có thể xuất bản thành các ấn phẩm đẹp để 
lưu trữ. 

 
Đây không phải một giấc mơ. Đây là sự thật. 

Thầy giáo dạy văn sẽ có lương cao nhất trong xã hội Việt Nam. 

Các trường sẽ tranh giành nhau sinh viên, vì sinh viên là con người đang độ 
tuổi sản xuất ào ạt. Vậy, trước khi thi vào trường nào, bạn hãy hỏi họ, có trả 
lương cho bạn trong quá trình sản xuất ấy không. Bây giờ, trường cần sinh 
viên hơn là sinh viên cần trường. 
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Các trường đại học sẽ giữ vô thời hạn bài thi của sinh viên. 

Triết lý giáo dục đang thay đổi một cách triệt để. Bạn đã sẵn sàng bước 
vào cổng trường chưa? 

Viết bởi Tôn Phi 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 
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Triết gia Tôn Phi: “Trọng điểm của học vấn 
là sáng tạo.” 

 

Figure 8. Cô bạn Võ Lệ Xuân của Tôn Phi. 
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Tuần trước, tháng Mười hai, có một giám đốc dẫn một cô em ngành may 
đến gặp triết gia Tôn Phi. Cô gái quê ở Cà Mau, chỉ học hết lớp 11, nhưng hay 
vẽ, may rất đẹp, mở xưởng may từ nhỏ thành to và trở nên rất giàu có, ngay 
giữa đô thành Sài Gòn. Người ta thường nói gái miền Tây ngu dốt nhưng cái 
đó cũng tùy người. 

Những ý tưởng xuất sắc nhất thường đến trong căng-tin. Nhà bác học Anh-
xtanh có ý tưởng về mối liên hệ giữa không gian và thời gian để làm thuyết 
tương đối là nhờ câu chuyện của nhóm bạn trong buổi cà phê ở Thụy Sĩ. 

Môi trường ấy có khuyến khích sự sáng tạo hay không? 

Còn nếu một người không có máu sáng tạo thì đại học ra cũng vẫn ngồi im. 
Ai giao việc cho thì làm, ai không giao việc cho thì thôi. Đến mùa dịch xảy 
ra, những người này trở nên đói kém. Mặc dù họ không phải là không có học 
hành. Tâm lý chưa học xong đã nghĩ đến lương hưu sẽ kìm hãm sự phát triển 
của xã hội. 

Tôi đang dẫn đầu về bản quyền sáng chế, phát minh ở Việt Nam. Chúng tôi 
có tập đoàn Charlie mở thành công nhà xuất bản Sống Mới, phát hành toàn 
cầu. 

Nếu một người có máu sáng tạo, thì học hết lớp 9 cũng sáng tạo. Người đó 
sẽ nghĩ ra muôn vàn trò chơi. Lớp 9 thôi đã nghĩ ra trò bán cây cảnh rồi. 
Hoặc ông sáng lập tập đoàn Daewoo của Hàn Quốc, mới chỉ học hết lớp 3. 
Tất nhiên, đại học ra như ông Tôn Phi Charlie thì là loại vô cùng khủng khiếp, 
trích lời cô giáo tôi. Người có sản phẩm sáng tạo không bao giờ nghèo. 

Chúng tôi đang làm việc để nền giáo dục Việt Nam phải chuyển đổi từ lối 
đóng gạch tấp-lô sang lối khuyến khích học sinh, sinh viên sáng tạo. 

Tôi thấy một nguồn sinh lực chảy trong cơ thể, chảy ào ào. Các bạn ạ, hãy 
sáng tạo. Nền kinh tế tri thức đang đến rồi. Những ai giàu sáng tạo, có phát 
minh, dù nhỏ thôi, sẽ giàu to. 
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“Chúng ta cùng nhau làm việc vì một ngày mai tươi sáng.”-triết gia Tôn 
Phi. 

Quận 7, Sài Gòn, ngày 30 tháng Mười hai năm 2021. 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

Ủng hộ quỹ khởi nghiệp của triết gia Tôn Phi: 

142720499-ACB-Tôn Phi. 

Paypal: tonphi93@icloud.com 
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Áp lực mới của ngành sư phạm. 

 

Figure 9. Triết gia Lương Kim Định (1914-1997) 

02 tháng Một năm 2022. 

Ngoài miền Bắc, có câu thành ngữ “giáo khổ trường tư”. Câu thành ngữ 
kể về cảnh nghèo khó của những thầy giáo dạy trường tư nhân. Trong 
tác phẩm Lão Hạc, có nhân vật ông Giáo, minh họa cho câu nói này. 

Nghề giáo là một nghề đặc biệt, chứ không phải là nghề cao quý. Nghề 
giáo đang gặp những thách thức to lớn, chứ không phải một nghề an phận 
thủ thường. 

Cả nước Việt Nam săn tìm tác phẩm của Kim Định. Phần lớn nhờ công của 
Tôn Phi. Tôi rất khiêm tốn khi nói điều đó. Bởi tôi đã bỏ công đọc hết bộ 
triết của Kim Định mới giới thiệu cho quý vị. Bao nhiêu gia đình tan vỡ, 
bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, là do mất đi triết Việt, còn gọi là triết lý An 
Vi của dân tộc. 
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Vào thời đại sau rốt này, nhân loại sẽ đói khát 2 thứ về nhân sinh và về 
tâm linh. 

Một, về tâm linh, họ đói khát lẽ thật, phải đặt niềm tin tưởng của cuộc 
đời vào ai. Đây là vấn đề rất then chốt, và không ai có thể học thay ai. 

Hai, về nhân sinh, họ đói khát một triết lý sống hài hòa, làm sao sống để 
không va chạm với đời. Vấn đề này quan trọng sau vấn đề thứ nhất. 

Câu hỏi một, tôi không trả lời ở đây. Câu hỏi hai, tôi trả lời luôn, triết lý 
sống đó chính là Thái Bình minh triết của dân tộc Việt Nam, chẳng phải 
tìm đâu xa thưa quý vị. Triết gia Lương Kim Định, bên quân đội cũng đã 
công nhận là Việt triết cao tổ. Ông có công phục hoạt triết Việt. Bạn hãy 
thử đọc, sẽ không uổng phí thời gian. Vấn đề của ngành sư pham Việt Nam 
đã được giải quyết vào năm 1972. 

Rất nhiều người gọi điện cho Tôn Phi, bảo rằng, thầy Lương Kim Định làm 
xong một nửa công việc cho nước Việt Nam rồi. Các học trò của thầy, đang 
tha hương khắp thế giới, sẽ cùng các học trò trong nước, làm hoàn thành 
phần còn lại, dù có gặp thời hay không gặp thời. 

Bạn đọc cần tặng sách in của triết gia Lương Kim Định, hãy gửi thư cho 
Tôn Phi. Lưu ý, gửi thư, vì Tôn Phi hay đi đường, ít khi bắt máy, nhưng 
sẽ luôn kiểm tra thư thường xuyên. 

tonphi2021@gmail.com 

Gặp thư ký: huonggiang@shop-charlie.com 

Trân trọng cám ơn quý vị. 
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Triết gia Lê Minh Tôn: Trọng điểm của 
học vấn là sáng tạo (phần 2) 

 

Figure 10. Bác sỹ Hoàng Thị Mỹ Lâm và học trò. 

Đây là bà bạn tôi, bác sỹ Hoàng Thị Mỹ Lâm, bên Đức. Tôi quen bà trong 
thời gian đi lánh nạn ở Đà Lạt. 

Bên Đức, ở trường y khoa, có sinh viên chép hệt trong sách. (Sinh viên Việt 
Nam thuộc lòng rất giỏi). Giáo sư Đức hỏi: “Tôi có bảo chị chép đâu?” Nghĩa 
là, ngay tại môi trường y khoa, người Đức cũng yêu cầu sinh viên phải sáng 
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tạo. Người ta không thích loại người nạp vào đầu dễ dàng kiến thức chưa 
qua kiểm chứng. Vì vậy, Đức có nobel y học. Việt Nam không có, văn hóa 
đào tạo Việt Nam rất khó có Nobel. Nobel không đòi hỏi tài năng xuất chúng, 
nhưng đòi hỏi tinh thần sáng tạo, làm việc dài hơi, vừa làm vừa nghỉ nhưng 
cho ra kết quả. Môi trường khuyến khích sáng tạo, bạn hãy đến với môi 
trường đó. 

Với sự tiến bộ của công nghệ ngày nay, chúng ta có thể sáng tạo, ngay lúc 
này, ngay tại đây, ngay trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Cuộc đời tôi 
chỉ là một ví dụ. 

Cô bảo vệ làm chỗ tôi, tôi hay gọi là chị, nhưng đáng tuổi mẹ, nói rằng: “Tao 
là không được đi học đại học. Tao mà được đi học đại học, tao cũng sẽ có 
bằng phát minh.” 

Rõ ràng, thời tụng niệm qua rồi. Ngày nay, giỏi hay dốt, đo ở bằng sáng chế, 
đo ở tác phẩm, đo ở sáng kiến. Những người chăm chỉ cày bừa cũng tốt, 
nhưng những người đó chỉ là văn phòng, công chức thôi. Người giỏi thật sự 
sẽ lăn lộn vào đời sống. Bác sỹ Hoàng Thị Mỹ Lâm hay sinh viên Tôn Phi và 
hàng loạt người khác đã đi lên từ khó khăn nhất. 

Sách Ha-ba-cúc chỉ có 3 trang thôi, cũng được coi là sáng tạo rồi, vì nó mới. 
Đừng nghĩ sáng tạo là cái gì cao siêu, lạ lẫm. Sáng tạo, đơn giản, chỉ là cải 
tiến những gì đang có. Bạn học giỏi, bất kỳ ngành nào, chỉ một đêm, viết ra 
một sản phẩm sáng tạo, Tôn Phi sẽ mua cho bạn. 

Năm 2020 là năm nguy hiểm nhất của cuộc đời tôi. Bà bác sỹ Mỹ Lâm biết 
chuyện và định làm hồ sơ cho tôi sang Đức. Nhưng ngày đó tôi không có hộ 
chiếu, và giả sử, nếu có, tôi cũng không đi. Nay, thấy tôi thành công trên 
Amazon, mở được nhà xuất bản, mở được tập đoàn, bà rất vui. Từ nước Đức 
xa xôi, bà bác sỹ gửi thư về chúc mừng. Bà cũng nói rằng triết lý rất quan 
trọng, nhất là trong thời này. 

Chúng ta đã thành công, ít ra là trên nguyên lý. Xin cám ơn sự động viên 
của bác sỹ Hoàng Thị Mỹ Lâm, những ngày gian khó. 
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Xin chúc bác sỹ Mỹ Lâm tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc. 

Thân mến, 

Việt Nam, ngày 04 tháng Một năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 
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Về câu nói “Học đại học xong ra cũng không 
có việc làm” của một số thanh niên Việt 
Nam. 

Bạn Chiêu Anh, nhân viên ngân hàng Vietcombank, đang đọc sách của 
bạn Tôn Phi. 

Một số thanh niên Việt Nam có câu nói “Học đại học xong ra cũng không 
có việc làm”. Câu nói này đúng hay sai? Trong bài này, tác giả Tôn Phi sẽ 
phân tích tường tận vấn đề. 
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Cùng hai anh công nhân, anh học hết cấp 2 sẽ an phận nghĩ, mình sẽ cả 
đời làm công nhân. Nhưng anh công nhân, học hết đại học, sẽ nghĩ, hôm 
nay mình làm công nhân, một ngày nào đó mình sẽ được làm chủ. 

Đồng ý rằng, tỉ lệ thất nghiệp sẽ cao. Số việc làm có hạn, người cũ không 
chịu nghỉ hưu, mà con người thì ngày một thêm đông, ắt có người có việc, 
có người không có việc làm. Trong thời gian chờ việc làm, bạn hãy đi xin 
đâu đó một nguồn tài trợ. 

Tiếp tân, bưng bê nhà hàng ở Israel rất nhiều người có bằng đại học. Dù 
làm công việc tay chân hay công việc văn phòng, trên miệng họ luôn nở 
nụ cười. Họ được sống trong một môi trường nhân bản, bác ái, yêu 
thương. 

Nền giáo dục Việt Nam dở ở chỗ, không có chỗ cho trẻ học thêm. Nền giáo 
dục Do Thái, cho dù con trẻ nghỉ ở cấp ba, thì sách vở, phương tiện, câu 
lạc bộ đầy đủ, thay thế được cho trường học. Tại nước Anh, 3 năm làm 
việc trong ngành nails, có đóng thuế, sẽ được tính 3 năm cao đẳng nghề, 
và cô công nhân ngành nails có thể vào làm viên chức nhà nước. Số năm 
kinh nghiệm thay thế cho bằng cấp. Việt Nam mơ đi. Vì vậy, bạn nên lấy 
bằng đại học, hoặc cao đẳng. Con người hiếu học thì sẽ tìm cách để học 
được. Nhà toán học Geoger Boon của nước Anh, người sáng lập ra logic 
toán, phải tự học khi làm thuê vất vả trong nhà hàng. Con người không 
hiếu học thì sẽ vay tiền để đóng đi nước ngoài làm thuê. 

Nếu không đi học đại học thì không thể biết được tổng quát sơ đồ của một 
ngành nghề. Chẳng hạn, nếu bạn không đi học Bách Khoa, thì bạn không 
thể làm một nhà cơ khí giỏi. Mặc dù, bạn có đầu óc sáng tạo. Khi đi học, 
bạn được thầy giới thiệu qua những đường đi nước bước căn bản của 
ngành nghề. Mình không biết kiến thức cơ bản, làm sao mình sáng tạo 
được? 
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Trong nhóm khởi nghiệp Charlie của tôi có một số nhà phát minh. Tôi 
khuyên họ nên đi học đại học. Mặc dù, để phát minh thì học hết lớp 3 cũng 
phát minh được. Song, đến trường, bạn sẽ có lợi thế rất lớn, so với những 
người tự mày mò. Thực ra, luật sư Việt Nam không thể giỏi luật bản quyền 
bằng Tôn Phi được, song về phần này, Tôn Phi vẫn muốn nhường cho các 
bạn luật sư. Mình ăn chỗ khác. 

Tôi có một người bạn vong niên (lớn tuổi hơn tôi), học 4 năm ngành nhân 
học (anthoropology), không có bằng. Bạn ra trường đi buôn giày, mua 
100k bán 300k. Việc đó thì ai chẳng làm được? Học hết cấp 3 cũng làm 
được. Tôi bảo bạn, hãy viết sách bán, vì, bạn đã học 4 năm nhân học. Song, 
nước đổ đầu vịt. Người ta thích khôn vặt kiểu mua 1, bán 2, chứ không 
thích phát minh. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng học đại 
học xong ra cũng không có việc làm, chứ không phải là do học giỏi hay học 
dốt. Tư tưởng ăn sẵn, bệnh công thần như cái đinh trong óc người ta, cần 
được nhổ ra càng sớm càng tốt. 

Chúng tôi có đầy đủ tư cách để nói với bạn những điều này. 

Đa số người Việt nghèo, khi đi học đại học chỉ mong sao cho qua môn. Nếu 
đỗ đại học, ngay lập tức, bạn hãy liên lạc với các mạnh thường quân để xin 
học bổng. Tôi biết rất nhiều chỗ như thế này. 

Quận 7, Sài Gòn, ngày 05 tháng Một năm 2021. 

Tôn Phi 

Tổng thư ký-Liên đoàn ký giả Á Châu. 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

Bài được đưa vào sách Triết lý giáo dục của nhà văn Tôn Phi. 
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Sinh viên cần học gì trong trường đại học? 
 

 
 

Trong thập niên 80, 90 của thế kỷ trước, một sinh viên làm được bài tập theo công 

thức, nhận điểm 8, điểm 9 được coi là giỏi. Trong thập kỷ này của thế kỷ XXI, một 

sinh viên giỏi phải là một sinh viên tổ chức được những chương trình làm việc có 

thể kéo dài 30, 50 năm. 

 

Mùa dịch, có những sinh viên đói kém trong phòng trọ. Kể cả những sinh viên đã 

tốt nghiệp cử nhân, vì không được đi làm nên không có tiền tiêu. Việc bị nhốt trong 
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căn phòng chật chộp gây nên hội chứng trầm cảm. Đến lúc này, người ta mới biết lý 

luận của tác giả Lê Minh Tôn là đúng. Rằng, bên cạnh làm chủ kiến thức, người sinh 

viên còn phải cần biết làm chủ các mối quan hệ, khi nào hết tiền phải biết mở miệng 

ra xin, các nhà khoa học ở nước ngoài sẽ gửi tiền về. 

 

Cuốn sách này của Tôn Phi, người lương mua về đọc rất thích. Bên công an, quân 

đội mua nhiều. Vậy mà, có bạn lại bảo: “Mình là Công giáo mà đọc tin lấy nó có hơi 

bị gì không bạn?” Tức là, tiến trình văn hoá của Việt Nam bị chậm lại so với thế 

giới. Người lương còn đọc được lẽ nào người tin Chúa không đọc được? Bạn không 

cần biết sâu về thần học nhưng phải biết sơ qua các vấn đề. Muốn vậy phải có một 

tác giả vẽ bản đồ giỏi, về kinh tế học, xã hội học, vẽ giỏi và vẽ ngắn gọn. Tác giả ấy 

không ai khác là Tôn Phi. Tác giả phải chọn đơn vị chuyển phát nhanh quân đội thì 

mới yên tâm. 

Điều đặc biệt trong năm 2025 là bùng nổ ngành xuất bản. Khi ấy các cử nhân văn 

chương, sử học hạng giỏi (giỏi thật sự) sẽ hưởng mức lương cao gấp 10 lần lương 

giám đốc. Các bạn hãy chụp màn hình lại bài viết này của tôi và đợi 3 năm sau xem 

có phải vậy không.  

 

Trở lại câu chuyện sinh viên cần học gì trong trường đại học. Dù đúng hay sai, ngon 

hay dở thì bạn cũng phải học. Muốn hoàn hảo, chỉ có trên thiên đường. Người chọn 

nghề công chức thì chỉ cần làm theo mẫu. Có một loại sinh viên khác, ra trường sẽ 

làm hướng đạo sư, buộc phải học theo lối sáng tạo. Nhà trường cần sắp xếp chế độ 

riêng cho những em này. 

 

Đất nước mỗi ngày một đổi khác. Lực phát triển quốc gia phải chạy theo lực phát 

triển quốc tế. Hiệu trưởng giỏi là hiệu trưởng đón được lực phát triển quốc tế. Hiệu 

trưởng giỏi thì trường sẽ không bao giờ nghèo. Hiệu trưởng đại học Harvard cũng 

phải cắp cặp đi gặp các nhà tư bản để xin tiền, chứ bản thân trường không thể đủ 

tiền mà chính phủ thì không rảnh đi cấp tiền cho nhà trường. 

Những ngày này, các bác sỹ bệnh viện y học cổ truyền cắp băng-rôn đi biểu tình đòi 

lương. Cơ cấu xã hội mất cân đối, tiền của rơi vào các ngành như bất động sản, giáo 

dục và y tế thì thiếu hụt tiền. Bây giờ, đất nước đang cần một hướng đạo sư mới để 

định hướng lại giáo dục và thiết lập thế cân bằng mới trong các ngành nghề ở Việt 

Nam. 

Quận 7, Sài Gòn, ngày 13 tháng Một năm 2022. 

Lê Minh Tôn 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal, Telegram: +84344331741  
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Thời đại Bốn chấm Không (4.0) 
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Không bạn bè ( bạn nhậu thì có, hết tiền nhậu thì không có bạn nào). 

 
Không ra đường. (Suốt ngày cắm mặt vào màn hình điện thoại, máy tính). 

 
Không sự bảo trợ. (Làm nghề gì cũng phải có các bậc đàn anh trong nghề 
chỉ giáo). Không kế hoạch tài chính 20 năm, 30 năm đường dài. 

 
Không mối quan hệ. (Không kết hôn. Và giả sử có kết hôn thì cũng không có 
nền nhân bản hôn nhân.) 
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Người ta nói rằng, thời nhà Lê là thời hoàng kim của dân tộc Việt Nam. Một 
thời kỳ hoàng kim như thế sắp đến nữa, dành cho ai vượt qua đêm đen này. 

 
Lê Minh Tôn. 
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Học bổng Lương Kim Định dành cho học 
sinh, sinh viên và giáo viên. 

 

Figure 11. Một em bảo vệ nhận được học bổng của quỹ Lương Kim Định để học hành. 

Hội An Việt toàn cầu có 10 suất học bổng dành cho học sinh, sinh viên và 
giáo viên. Mỗi học bổng trị giá 1 triệu đồng. 

Nộp đơn ứng tuyển học bổng trước tháng 4 năm 2022. 

Bao gồm: 
Một ảnh. 
Thông tin cơ bản. 
Sản phẩm sáng tạo (Word hoặc PDF), dài không quá 20 trang. Nếu dài hơn 
chia làm đôi. 
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Gửi về: hoenguyen1943@yahoo.com (đại diện Hội An Việt toàn cầu) 

 
Trân trọng cám ơn quý bạn. 

Bạn có biết? 

Học bổng Lương Kim Định với ý nghĩa tôn vinh triết gia Lương Kim Định, 
người đặt nền móng cho Việt triết. Việt triết, hay Thái Bình minh triết, là 
tiền thân của triết Nho, còn gọi là đạo Khổng Mạnh của người Tàu đang 
dùng. 

Bạn cần tài trợ cho dự án khoa học, liên lạc với:  

Hoenguyen1943@yahoo.com (gặp thầy Hòe Nguyễn) 

beauteme@gmail.com (gặp chị Hạnh Nguyễn, Hoa Kỳ-Trợ lý của ông Tôn 
Phi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Hoenguyen1943@yahoo.com
mailto:beauteme@gmail.com
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Nhiều người đặt mua sách Phân tích 
Truyện Kiều mỗi ngày. 

Ảnh bìa sách Truyện Kiều- nhóm tác giả Tôn Phi. 

Mỗi ngày, tôi chỉ cần bán được một quyển Phân tích Truyện Kiều. 

Dự án Phân tích truyện Kiều ấp ủ trong nhiều năm. Để phân tích được 
Truyện Kiều, phải có con mắt triết lý. Để có con mắt triết lý, đòi hỏi anh, 
vừa phải có lý thuyết vững vàng, vừa trải nghiệm thực tế đủ để cung cấp tư 
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liệu cho minh chứng đó. Cuộc đời càng lận đận càng hiểu được Truyện Kiều 
tuyệt tác đến nhường nào. Cô bạn trong ảnh chỉ xem sách chứ không mua. 

Truyện Kiều là bài học đau đớn cho thấy, không phải mình không làm gì 
người ta là người ta không làm gì mình. Tôi ngỏ lời mời các gia đình ký hợp 
đồng bảo vệ với các văn phòng luật sư. 

Cuộc đời nàng Kiều là một cuộc đời khổ hạnh, mà Trời lại cho nàng nhan 
sắc quá đẹp. Càng đĩ thõa, nàng càng đắt giá. Trong mọi tình huống, nàng 
luôn muốn sự thanh sạch. Điều đó làm cho giá trị của nàng trong mắt đàn 
ông tăng gấp bội. 

Đặt 

Mời các bạn tìm đọc cuốn Phân tích Truyện Kiều của nhóm tác giả Tôn 
Phi. 

Email đặt sách: tonphi2021@gmail.com và huonggiang@shop-charlie.com 

Số tài khoản: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi. Gía sách 
pdf: 230 000 VNĐ. Giá sách in: 400 000 VNĐ. 

Trân trọng cám ơn quý vị. 

Cô giáo dạy văn phải biết phân tích Truyện Kiều. 
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Bạn phải có một sản phẩm đặc trưng. 
Bố mẹ mà thương yêu con, thì phải tạo cho con một thương hiệu riêng, 
rồi vun đắp nó, ngày qua ngày. 
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Figure 12. Một cô gái miền Tây đang cầm trên tay cuốn sách Cùng học để giáo dục con trẻ của nhà xuất bản Sống Mới. 



Page 58 of 116 
 

Triết lý giáo dục. Tác giả : Tôn Phi. Cố vấn : Giáo sư Nguyễn Đình Cống. Nhà xuất bản Sống Mới 2022. 
Bảo lưu mọi quyền. 

 



Page 59 of 116 
 

Triết lý giáo dục. Tác giả : Tôn Phi. Cố vấn : Giáo sư Nguyễn Đình Cống. Nhà xuất bản Sống Mới 2022. 
Bảo lưu mọi quyền. 

 

 

Figure 13. Một cô nhân viên ngân hàng đang đọc sách Bố và con gái của nhà văn Tôn Phi. 
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Ví dụ về sản phẩm đặc trưng: Khi nghĩ về Tôn Lệ thì cả xã Vượng Lộc nhớ về một 

ông dũng cảm tài trí, dám tổ chức đội săn voi, săn hổ. Trong khi những địa chủ khác 

thì không được nhắc tới, vì họ không có sản phẩm đặc biệt như cụ Tôn Lệ của tôi. 

Sản phẩm đặc trưng có 2 loại: 

Một loại, là nhờ thương hiệu vun đắp. Bạn mua tăm tre về, rồi chia thành gói, dán 

nhãn của bạn lên đó. Cái này ai cũng làm được. 

Loại thứ hai, là nhờ phát minh. Chẳng hạn, phát minh nhà xuất bản Sống Mới của 

Tôn Phi. Phát minh này không ai theo được. 

Tùy theo lực học, tùy theo tài năng, bạn chọn đường lối phát triển riêng cho sản 

phẩm của gia đình mình. 

Bạn cần tài trợ cho dự án khoa học, liên lạc với giáo sư Nguyễn Thế Hùng: 

hungntdananguniver@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cách xin tài trợ cho nhà khoa học. 
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Ảnh: Độc 
giả đọc sách Cùng học để giáo dục con trẻ của giáo sư Nguyễn Đình 

Cống. Nhà xuất bản Sống Mới Charlie ấn hành. 
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Khi tôi muốn in một tác phẩm, song tôi chưa có tiền, làm sao để in? Không 
còn cách nào khác, tôi phải gõ cửa các đại gia trong quận 7 Sài Gòn. Tôi 
đưa cho họ xem một cuốn sách của mình, để họ biết rằng, tôi là nhà khoa 
học thực thụ và có đóng góp nhiều cho xã hội. Sau đó họ xem xét một 
khoản tài trợ cho tôi. Trước hết mình phải làm cho bản thân mình có giá 
trị trong mắt người đời. Không ai tự dưng cho không tiền một người không 
có giá trị. Đây là một cô gái trong tòa nhà bày cho tôi. 

Bạn cần xin tài trợ cho dự án khoa học, hãy gửi cho Tôn Phi, Tôn Phi sẽ 
đi xin dự án giúp bạn. 

Trân trọng, 
Tôn Phi 
Hộp thư: tonphi2021@gmail.com 
hoặc tonphi2021@hotmail.com 

Ảnh: Độc giả đọc sách Cùng học để giáo dục con trẻ của giáo sư Nguyễn 
Đình Cống. Nhà xuất bản Sống Mới Charlie ấn hành. 
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Những biến chuyển sắp tới của nền khoa 
học thế giới. 
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Lê Minh Tôn 

 
Một ông thợ máy chế xe Honda chạy xăng thành xe chạy pin mặt trời ở 
quận 5, mấy vị trong ngành đến làm khó khăn. Bọn Nhật Bản nghe được 
tin, chạy sang gặp ông thợ đó để mua bản quyền sáng chế. Chúng ta biết 
được rằng, nhà phát minh không bao giờ nghèo. 

 
Nền khoa học thế giới, tưởng chừng như không còn gì để phát minh nữa, 
vẫn sẽ tiếp tục có những phát minh. Khối ngành văn-sử-triết sẽ có nhiều 
phát minh hơn khối ngành toán-cơ-tin. 

 
Trong những ngày tháng sắp tới, một nhà khoa học sẽ được tham gia các 
tập đoàn lớn để hỗ trợ cho việc phát minh của nhà khoa học đó. 

 
Cùng với sự tiến bộ của cơ học lượng tử và mạng Internet, việc trở thành 
nhà khoa học giờ đây đã rất dễ dàng, nếu bạn có tinh thần làm việc nghiêm 
túc. 

 
Muốn làm khoa học phải có đội, có nhóm, một mình không thể làm được. 

 
Quận 7, Sài Gòn, ngày 19 tháng Một năm 2022. 
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

 
Tác giả Lê Minh Tôn, tên khai sinh Tôn Phi, là tác giả trẻ ở TP.HCM có ẩn 
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phẩm xuất bản trên Amazon, đồng thời là nhà sáng lập tập đoàn Charlie 
Sài Gòn. 

Giới thiệu sách Học làm báo của nhà văn 
Tôn Phi. 

Ảnh bìa sách Học làm báo của tác giả Tôn Phi đã phát hành trên 
Amazon. 
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Sách này cung cấp kỹ thuật viết báo cho mọi người. 

Ngày nay, xã hội nhiều vấn đề khai mở. Những vấn đề đó cần có nhà báo 
giỏi đưa tin. 

Nhà báo là người làm chính trị nhưng không mưu đồ quyền lực. 

Nhà báo là ông thầy giáo nhưng không đứng lớp. 

Gía bán: 230 000 VNĐ. 

Mua sách tại: tonphi2021@gmail.com hoặc tonthanck@gmail.com 

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- ACB Nghệ An-Tôn Phi. 

Trân trọng. 
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Nghĩa vụ học tập suốt đời của sinh viên. 

 

Figure 14. Ảnh: Cô sinh viên năm ba trường Kinh Tế. Biệt danh Cô giáo cung bọ cạp. 

Sáng nay, tôi gặp một ông thầy giáo. Ông kể, bọn học thạc sỹ quản lý giáo 
dục, nộp tiền qua môn, đến kỳ tốt nghiệp thì chụp bốn phô ảnh, rồi giao cho 
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dịch vụ làm luận án, đảm bảo có luận án ra trường làm hiệu trưởng hiệu phó. 
Con nhà nghèo bằng cấp cao là vậy, không đầu tư gì mà vẫn có tất cả. Đất 
nước Việt Nam đang ở bối cảnh như thế. 

Tôn Phi vừa xuất bản sách Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân. Mời các 
bạn đón mua. Cũng vừa mới đây, chúng tôi gửi tiền cổ tức cho các nhà đầu 
tư. Sau bao nhiêu chờ đợi, cuối cùng Charlie đã có lãi, một mức lãi vững bền. 
Đây là thành quả của chính sách học tập suốt đời. Khác với các tổ chức văn 
chương khác đã phá sản, Trung Tâm Văn Bút quốc nội của Tôn Phi lại đang 
sinh lời, vì chúng tôi tạo được một môi trường mà cả nhà xuất bản, tác giả, 
và người đọc, đều được tham gia vào quá trình sản xuất văn hóa và được 
hưởng lợi từ sản xuất văn hóa. Triết lý đơn giản thế mà chỉ có tôi nghĩ ra. 
Việt Nam là nước “văn hiến chi bang” và ngành hàng sinh lời cao nhất là 
ngành hàng “văn hiến”. Trong Trung tâm Văn Bút của Tôn Phi toàn các tay 
văn hào. 

Tôi đang tập hợp lại tác phẩm của tôi để xuất bản. Chỉ 10% số trang viết 
trong thời ngồi trên ghế giảng đường văn khoa đã đủ để mở nhà xuất bản. 
Nếu chúng tôi tìm lại được 100% không biết sẽ như thế nào. Thời cơ học 
lượng tử và mạng Internet, chúng ta có tự do. Với một số điện thoại, một 
chứng minh nhân dân hoặc một hộ chiếu, bạn có thể ngồi ở Thái Lan mở 
doanh nghiệp tại một nước thuộc khối Commonwealth, hoàn toàn miễn phí. 
Sau khi mở được doanh nghiệp, bạn có thể xuất khẩu toàn cầu, hoặc xuất 
khẩu trong nước, tùy theo đầu óc kinh doanh. Người sinh viên giỏi là người 
sinh viên học tập suốt đời. Có học tập suốt đời mới có thể chạy đua cuộc 
đua của thế giới Tư Bản chủ nghĩa. Học kiểu Việt Nam thì không được, đa số 
mua phụ tùng về lắp lại, ít ai đầu tư vào sáng chế như các bạn Tôn Phi và 
Hương Giang. Chúng ta đã gieo giống và nay đã đến mùa gặt. 

Đa số học xong là gấp sách lại. Cuộc đời ăn làm, đã lấy mất hết thời gian, thì 
không thời gian đâu để học hành nữa. Bao nhiêu kiến thức học được bốn 
năm cũng vậy bay theo chiều gió. 

Bất kỳ đứa em, đứa bạn nào lên gặp tôi ở quận 7 cũng đều được Tôn Phi 
Charlie khuyên rằng: Phải có phát minh. Một phát minh ra đời sẽ thay đổi 
tất cả. Tôi là chủ của mạng lưới phát minh, và là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam 
làm môi trường mua bán phát minh. Một doanh nhân ở Hà Tĩnh là Nghiêm 
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Sỹ Cường phải gọi điện khen triết gia Tôn Phi sáng tạo. Không gì lời bằng 
mua bán phát minh cả. Mua bán ghế vua chúa quan chức còn có rủi ro, mua 
bán phát minh không rủi ro. Lãi của nghề mua bán phát minh thì không ai 
dự báo được. Đôi khi phát minh có thể chỉ đáng giá một ly trà đá, đôi khi 
phát minh có thể lên tới hàng triệu đô. 

Tất nhiên, trong vòng sinh viên, rất ít người có đầu óc tư bản chủ nghĩa. 
Trong 100 người thuộc Kinh Thánh rất ít người hiểu đúng Kinh Thánh. Đa 
số hiểu giáo lý (văn bản giải kinh), ít người hiểu Kinh Thánh (văn bản gốc). 
Mà tập đoàn Charlie lại là nơi làm việc dựa trên văn bản gốc. Từng đó thôi 
đủ để bạn thấy triển vọng của tập đoàn Charlie. 

Trong tập đoàn Charlie, ông chủ tạo điều kiện cho các nhân viên được học 
tập suốt đời. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 20 tháng Một năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

tonphi2021@gmail.com 
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“Tôn Phi, anh đi đâu rồi?” 

Giáo sư Nguyễn Công Lý. Ảnh tư liệu. 

Kính thưa quý vị, đây là dòng chữ của thầy giáo: 

Về quan điểm, tôi khác các thầy cô trong khoa. Các bài thi của sinh viên, chấm xong, vào điểm, 

đốt. Còn tôi, yêu cầu, phải giữ lại, thậm chí sao chép, lưu trữ, để mai này xuất bản được, bán lấy 

tiền. Ngày đó tiếng nói của mình không là gì, song bây giờ khi mình đã là chủ tập đoàn tư bản thì 

ai cũng phải công nhận là mình nói đúng. Thầy Lý hay bất kỳ giáo sư văn khoa nào cũng không 

phân tích được Tuyên ngôn độc lập. Chỉ có anh sinh viên Tôn Phi phân tích được Tuyên ngôn độc 

lập. Bây giờ cả nước phục lăn. Vài hôm nữa phong văn hào cho tôi, ngay khi còn sống, các bạn 

cũng đừng có ngạc nhiên. Thế giới đang thay đổi chóng mặt. 

“Tôn Phi, anh đi đâu rồi?” 
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Dòng chữ viết tay của giáo sư Nguyễn Công Lý. Tôn Phi, anh đi đâu rồi, vào học mau. 

Thầy Nguyễn Công Lý, giờ Văn học cổ điển 1, không thấy tôi đâu, chắc là ngoài căng-tin, gọi vào 

học. Tôi hay có công việc chen ngang, hoãn nải việc học hành. May mà bằng một cách nào đó vẫn 

tốt nghiệp một trường nào đó. Cô giáo bảo tôi học lên tiến sĩ, nhưng tôi nghĩ cử nhân thôi cũng đủ 

làm việc rồi. 

Với mỗi sinh viên khác nhau, phải có một chương trình đào tạo khác nhau. Quan điểm giáo dục 

này của triết gia Lương Kim Định và Đức Khổng Tử đúng. 

Ngày đó tôi và thầy Lý mâu thuẫn đến độ có thể nói là bất cộng đái thiên (không đội trời chung). 

Sau này tôi mới biết, đó là mâu thuẫn thế hệ. Lời nói của tôi-học trò đúng, ông thầy sai. Nhưng 

mình sai về thái độ, trò dám chỉ trích thầy. Môi trường chưa đủ “băng thông rộng” để phục vụ sức 

làm việc của mình. 

Các giáo sư triết học Đức đã công nhận Tôn Phi là triết gia rồi. Kính thưa quý vị. Việt Nam chưa 

công nhận mà thôi. Với 70 tác phẩm lên Amazon trong vòng 7 tháng, con số đã nói lên tất cả. 
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Tôi viết, không phải khoe khoang đâu. Ý tôi là, bạn cũng sẽ làm được. Tìm ra thế mạnh của mình, 

và phát triển thế mạnh đó. Mỗi ngày chỉ cần nhích lên 1 cm, cuối cùng bạn sẽ thành công. Ra đề 

thi cũng vậy, đừng ra để thi kiểu một mất một còn, nên ra đề thi kiểu khai mở cho sinh viên. Tôi 

có lưu mấy tin nhắn của mấy bạn trong lớp về thầy, thật không muốn trưng ra. Thôi, tất cả gác qua 

để bước tới một chương xán lạn. Tôi sẽ giúp tất cả mọi người tiến lên, đưa hàng hóa của mình lên 

Amazon. “Đừng sợ đi chậm, chỉ sợ đứng yên.”-tục ngữ Trung Quốc. Rất đúng các bạn ạ. Mình 

đừng ghét người Tàu mà phủ nhận văn minh của họ. Cái nào hay ta học, cái nào dở ta bỏ. 

Năm 2021, tôi lên được Amazon, lại còn lập được nhà xuất bản Sống Mới. Cả giới trí thức Việt 

Nam ngỡ ngàng. Một nhóm nhỏ, gồm mấy sinh viên mới tốt nghiệp, làm được một khối lượng 

công việc mà có khi cả ba trăm năm sẽ không làm nổi. Chúng tôi là dân phát minh. Cô giáo Thanh 

Xuân khoa văn học hết đỗi tự hào. Cô dạy tôi 2 năm. 

Bác Lê Phú Khải rất tự hào về tôi, nhà báo do đích thân bác đào tạo, thành công mỹ mãn. 

Chiều nay, in sách xong, lại không còn đồng nào, ông anh đồng nghiệp gửi cho 1 triệu. Cùng 

nghề, cùng khoa, sớm hơn tôi 12 khóa. 

• Hi hi. Em có về tết không? 

• Sài Gòn chính là quê hương. 

• Ok em. 

• Em ở lại, tổ chức Tết cho những người cơ nhỡ. 

• Thả tim.    

Các bạn hãy để ý, tất cả những người biết chuyện đã coi Charlie Sài Gòn là một tập đoàn. Để được 

coi là một tập đoàn, cần 2 yếu tố: Nhân sự và hiến chương. Về hiến chương, sách trắng của tập 

đoàn Charlie (có trên website này) là một hiến chương tốt. Về nhân sự, không cần đông, 5 người 

là đủ để gọi là một tập đoàn. Những ngày tháng sắp tới, mà ngay tại lúc này, chúng tôi đã có thành 

công căn bản và chiến lược. 

Thầy cô vẫn nhắc tôi với các em sinh viên khóa sau. “Khi nào thì em trở về trường?” 

“Tôn Phi, anh đi đâu rồi?” 

Quận 7, Sài Gòn, ngày 25 tháng Một năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

Mời bạn đặt mua sách Nhân Văn, mái trường yêu dấu của tác giả Tôn Phi tại đây: 
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ACB-Tôn Phi: 142720499 

Paypal: tonphi93@icloud.com 

Gía: 550 000 VNĐ. 

Trân trọng cám ơn quý vị. 
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Giáo dục đại học Việt Nam có khuyến khích người ta phát minh? 

 

 

Đụng đến phát minh là đụng đến cái gì ghê gớm. 

 

Hiện tại, nền giáo dục nhất là bậc đại học ở Việt Nam chưa khuyến khích phát minh. Đại học 

mới chỉ chú trọng phân tích, một công việc đáng lẽ xảy ra ở bậc trung học. Một khi đã chậm 

là sẽ chậm muôn đời. Ví dụ, Vinfast đã chậm trong cuộc đua xe hơi chạy xăng và chậm muôn 

đời. Phạm Nhật Vượng thừa nhận thất bại và bỏ cuộc đua, đó là một thái độ rất đáng khen. 

 

Vì không có phát minh nên ta vừa phải học nhiều mà lương thì thấp. Thế giới Tư Bản, có 

phát minh, nên họ học ít hơn mà lương lại cao hơn. 

 

Bên Tây, văn hào Franz Kafka hay nhà vật lý Albert Eistein đều gặp gỡ bạn hằng ngày trong 

quán cà phê bánh mì buổi sáng trước khi vào công sở. Bên ta, không có thời gian cho 

những giờ thư giãn đó. Vì vậy ta không có phát minh. 

 

Phát minh không phải là cái gì ghê gớm. Từ 0 hô biến lên 100 chỉ có bọn phù thủy. Từ 0 nên 
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đi lên 1, rồi 2, rồi 97, 98, 99, cuối cùng, Trời sẽ giúp cho lên thành 100. 

 

Thời sinh viên, một cử nhân văn chương xịn phải đọc hàng trăm cuốn sách. Sách dài dòng, 

mà kết tinh của sách thì lại ít. Khác với bên Tây, cần bao nhiêu, họ nói bấy nhiêu, không thừa 

không thiếu. Người Việt Nam mình đã bị làm cho bạc nhược. Tinh thần sĩ phu nước ta thua 

tinh thần sĩ phu Nhật, Hàn. 

 

Chúng ta chứng kiến các trưởng khoa, hiểu trưởng học rộng nhưng không học sâu. Biết 

nhiều nhưng không quyết đoán. Giống hệt căn bệnh của giới sĩ phu Ấn Độc nói tràng giang 

đại hải nhưng rốt cuộc người nghe khi được hỏi thì không biết người nói đang nói chủ đề gì. 

 

Nói như bạn lớp tôi, mộng khoa bảng trong dân chúng quá đỗi nặng nề. Mộng khoa bảng 

này sẽ kéo theo việc, người ta thành đạt rồi chờ nhà nước rót ngân sách ban ơn. Không ai 

nghĩ đến việc kêu gọi vốn từ dân chúng, từ những người lao động. Không ai nghĩ đến việc 

tạo ra một môi trường để cho dân chúng tham gia sản xuất văn hoá, thay vì để họ ngồi im 

thụ động hưởng thụ văn hoá như xưa nay. Có thể nói, đây là bầu văn hoá “ngu dân”. Mộng 

khoa bảng làm cho một người thành công ảo nhưng làm cho cả dân tộc thất bại thật. Nhìn 

những gia đình bị nhốt trong phòng thiếu thốn đồ ăn thức uống, phải trèo vượt ba-ri-e để 

chạy thoát ra ngoài là chúng ta biết nền giáo dục nay và nền kinh tế này thất bại hay thành 

công. 

 

Nền giáo dục của Do Thái tốt vì nền nhân bản của họ tốt. 

 

Việt Nam là nơi xảy ra va chạm mạnh nhất giữa văn hoá Đông phương và văn hoá Tây 

phương. Nhiều gia đình tan nát mà không biết vì sao tan nát. Cùng một cuốn Phạm Quỳnh 

đi Paris, thầy thì nói niêm phong lại, đừng tuồn ra bên ngoài, trò thì nói hãy mang ra cho đại 

chúng cùng đọc. Hỏi các bạn ai đúng ai sai? Đáp, trò đúng. Đề thi, đáp án cũng phải công bố 

hàng năm rồi đóng thành tập. Thay vì, tạo ra một bầu văn hoá gian lận. 

 

Đừng đổ tại giai cấp thống trị, mặc dù có phần lớn của chúng. Sáng tạo hay không là do cá 

tính của từng người. Nếu một nhà giáo đưa sản phẩm của mình lên Amazon thì có nhà nước 

nào cấm? Khi tôi mở nhà xuất bản Sống Mới, có ai đến cấm đâu? Thậm chí, cục xuất bản 

ngoài Hà Nội còn gửi công văn vào chúc mừng, thư phải trao tận tay cho ông Tôn Phi. 

 

Phải gặp gỡ nhau để cà phê vừa nói chuyện, tìm ra những con đường mới, những chương 

trình làm việc mới cho nhiều năm sau. Phải nói chuyện được với nhau thì mới tìm ra sự đồng 

thuận để tạo ra văn hoá đồng công (cùng làm, có lời cùng chia) như văn hoá Tây phương. 
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Quận 7, Sài Gòn, ngày 02 tháng Hai năm 2022. 

 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn). 

 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 
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Bằng cấp là hình thái của văn hóa, không 

phải cốt lõi của văn hóa. 

 

Figure 15. Tôn Phi và ông chủ nhà hàng Dahi Handi. 
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Có một số nước, mà văn hóa giáo dục, triệt tiêu khả năng sáng tạo của học sinh, sinh 

viên. Mà người ta không biết. 

Bên Thụy Sĩ, học hết lớp 9 là được đi làm việc văn phòng. Chúng ta có thể thấy các 

cô văn thư, các cô nhân viên bưu điện ở Thụy Sĩ có khi chỉ học hết lớp 9, lương 

tháng 5000 USD, tức là cao gấp ba lần lương của người Mỹ. 

Triết lý là gì nếu không kéo con người ta thoát khỏi trạng huống vong thân? 

Cứ mỗi lần có người mua một cuốn sách cho Tôn Phi,  Tôn Phi cực kỳ hạnh phúc. 

Gần đây, có cô giáo dạy văn ở Quảng Nam mua cuốn chủ nghĩa Tư Bản. Các bạn ạ, 

rất nhiều người ở Việt Nam ở tỉnh thức. Trong sách, ở phần phụ lục, tôi có chỉ cho 

họ nơi để bán sản phẩm trí tuệ của mình. Vì vậy, bác Lê Phú Khải nói rằng, cháu Phi 

bán cuốn sách 850 000 VNĐ không có gì là đắt. 

Đây là sir JP (đọc là sơ Di-pi), người Ấn Độ, bạn tôi. Chúng tôi đồng ý với nhau 

rằng, làm khoa học bây giờ rất dễ. Làm dân bây giờ sướng hơn làm quan.   

Hôm qua, có cu em nhắn tin với anh Phi như sau:  

« Dạ, em cũng chưa có tài hoa gì hiện tại em chỉ cố gắng học hỏi thêm để mình nâng 

cao tư duy của mình, chả giấu gì anh con đường học vấn của em thất bại em nghỉ 

học lúc lớp 6 và đi làm việc chân tay từ lúc 15 tuổi đến giờ hiện tại là em 25 tuổi 

nhưng nhìn lại mình làm việc mà không có định hướng không có mục đích cuối cùng 

cũng chả có gì. » 

Phân tích lời nói của cu em : 

Dạ, em cũng chưa có tài hoa gì. Đáp: Cụ nhà anh cũng chẳng có tài gì đặc biệt cả, 

mà vẫn giàu. Giàu nghèo chủ yếu là do văn hóa cao hay văn hóa thấp.  

Con đường học vấn của em thất bại em nghỉ học lúc lớp 6. Đáp : Mình mua sách về 

mình học, có ai cấm mình học lên cao đâu? Đừng để mình phụ thuộc vào bậc thang 

phân loại  mà không phát triển được. Phát triển hay không do mình. Giống như cái 

cây, nó bắt rễ đến mọi nơi có nước, rễ chùm, chứ không nhất thiết phải rễ cọc, rễ 

thẳng. Tùy vào môi trường và tùy vào hoàn cảnh.  

Mình làm việc mà không có định hướng không có mục đích cuối cùng cũng chả có 

gì. Đáp: Em phải liên lạc với các quỹ khởi nghiệp ở Đài Loan. Em đến gặp họ, trình 

bày ý tưởng, kế hoạch. Nếu thấy hợp lý, họ sẽ đầu tư cho em, không ít thì nhiều, 

không chóng thì chầy. Tốt nhất nên phát triển một sản phẩm do mình nghĩ ra. Như 

anh Phi, tạo ra một sản phẩm từ đầu đến cuối. Tất nhiên, các em không đạt được đến 
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trình độ này, vì các em không được tiếp cận giáo dục đại học. Dẫu vậy, nếu các em 

chịu khó tìm kiếm, các em sẽ tìm được mình thích hợp với  sản xuất sản phẩm nào. 

Ví dụ, có anh 40 tuổi mới biết mình hợp với nghề làm mộc. Anh ấy mở cửa hàng 

mộc, làm đồ cho làng xóm, và trúng lớn.  

Dạ, em cảm ơn anh đã trả lời câu hỏi của em. 

 

Nợ công của Việt Nam sắp vượt trần. Bây giờ mỗi người phải nhìn ra một con đường 

riêng và khởi nghiệp riêng. Đừng đi theo lối mòn. Trong khi làm, nhìn lại xem ông 

cha mình có truyền thống gì thì phát triển truyền thống đó. 

Như chúng tôi vẫn thường khẳng định: Bằng cấp là hình thái của văn hóa, không 

phải cốt lõi của văn hóa. Chính vì vậy con nhà nghèo lên lãnh đạo là đổ bể. Lãnh 

đạo các tập đoàn lớn, theo văn hóa Hàn Quốc, phải con nhà trâm anh thế phiệt, giàu 

có nhiều đời, vì họ là tinh hoa quản lý kinh tế, có di truyền gen. Con nhà nghèo học 

chỉ để thoát nghèo, không bao giờ thấy được tinh hoa của sự học. Chỉ có con nhà địa 

chủ, cố nội tôi là địa chủ, có văn hóa cao, mới có khả năng làm chaebol, quản trị các 

tập đoàn lớn.  

Tôi đã khởi nghiệp khi chỉ có15 000 VNĐ. Tôi tin rằng bạn có nhiều hơn tôi. 

Quận 7, Sài Gòn, ngày 04 tháng Hai năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com  

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 
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Độc giả Sài Gòn nói gì về hai sách Cùng học để giáo dục con trẻ và 
Cùng học làm người của giáo sư Nguyễn Đình Cống? 

 

Chị H.N, một phụ nữ đã lập gia đình ở Sài Gòn nói rằng, sách Cùng học làm người 

rất ngắn gọn, dễ hiểu, tiện tra cứu, không dài dòng. Đây là một cuốn sách rất hay. 

Chị nhận được sách, đọc vài trang, và thông báo niềm rạng rỡ với ông chủ nhà xuất 

bản. 
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Ảnh bìa là bé Tôn Bảo An đang dắt bố đi dạo phố. Bạn nào muốn dắt Bảo An đi chơi 

như vậy không? Chúng ta sẽ gặp nhau tại Sài Gòn. 

Là giám đốc nhà xuất bản, tôi biết được rằng, độc giả ba miền đã nhận cuốn sách 

trên với niềm hạnh phúc. 

Gía sách: Cùng học để giáo dục con trẻ: 450 000 VNĐ. 

Cùng học làm người: 350 000 VNĐ. 

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn 

Phi. 

Trân trọng cám ơn quý bạn. 

 

Published by Charlie Saigon 

Contact me at: tonphi2021@gmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, Signal, 

Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon 

One comment 

1. An Huynh 

FEBRUARY 15, 2022 AT 09:46 EDIT 

“Bạn nào muốn dắt bé Bảo an đi chơi như vậy không”. Có,có ,có. Anh 
muốn được dắt bé đi chơi như vậy,để ai hỏi,a sẽ trả lời là con a. Như vậy 

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2022/02/15/doc-gia-sai-gon-noi-gi-ve-hai-sach-cung-hoc-de-giao-duc-con-tre-va-cung-hoc-lam-nguoi-cua-giao-su-nguyen-dinh-cong/#comment-829
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/829
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khỏi ai đàm tiếu a chưa vợ,ế chỏng ế chơ. Hahaha. Sách giáo sư Nguyễn 
Đình Cống sẽ làm sang trọng cho nhà xuất bản Sống mới. Hãy liên kết 
nhiều hơn nữa với các tác gia đầy trí tuệ để in ấn các tác phẩm kiệt 
xuất.Hoan hô hướng đi này. 
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Phương pháp nuôi dạy trẻ nghiệm game (2) 

 

Đọc xong bài này, các bạn sẽ biết, tại sao lương của cô giáo dạy mầm non ở Thái 

Lan là 1000 usd/tháng. 

Dạy trẻ là cả một khoa học, và, để tiếp thu khoa học đó cũng đòi hỏi lộ trình 4 năm. 

Tại các nước tiên tiến, chỉ những cô gái giỏi giang và xinh đẹp nhất mới được vào 
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đại học khoa sư phạm mầm non, chứ không phải thi trượt đại học ngân hàng thì nộp 

đơn vào cao đẳng mầm non như nước ta. 

Một thầy trưởng khoa mời tôi đến thăm nhà. Thầy dạy trường nhân văn, giáo sư cơ 

hữu, cô dạy mầm non, nghỉ việc ở nhà trông con và phụ giúp chồng. Cô và thầy kể, 

hồi sinh viên, cô viết một tiểu luận về khoa nuôi dạy trẻ mầm non, viết chơi chơi 

theo cảm xúc. Người Nhật Bản đi qua trông thấy, cho cô một suất học bổng 250 usd, 

mà 250 usd vào thời đó là lớn lắm. Hai nền nhân bản khác nhau dẫn đến những hậu 

quả khác nhau. 

Trở lại chuyện nuôi dạy trẻ nghiệm game. Tôi đến thăm và phỏng vấn nhiều người 

nghiệm game mà họ không biết là đang được tôi phỏng vấn. Đa số trả lời là cô đơn, 

bất mãn chuyện gia đình, hoặc giới cầm quyền, …họ lên mạng, tưởng tìm được bầu 

không khí gia đình trên đó, dần dần nghiện game. 

Bên các nước như Đức, Bỉ, người ta phải làm công viên rộng để dụ thanh niên ra 

khỏi nhà. Con người chỉ nghiệm game, buồn bực, rượu chè, ma tuý đá khi bầu văn 

hoá chung quanh thấp. Khi bầu văn hoá chung quanh cao thì đời sống của người đó 

cũng phải cao. 

Không phải chỉ trẻ em mới nghiệm game thôi đâu quý vị, người lớn cũng nghiệm 

game. Thay vì khởi nghiệp, họ chơi game, vì quả thực trong game cũng có một sự 

nghiệp. Nhà sản xuất game có tích lũy tư bản và thổi tiền vào đó, người ta chơi game 

vừa được niềm vui, vừa được tiền, cái người ta mất người ta không biết chính là thời 

gian. 

Thời gian là vấn đề cái siêu nhất của một nền văn hoá. Giải được siêu hình thời gian 

tức là làm xong một công việc trọng đại. Có một tác giả của nhà xuất bản Sống Mới 

dường như đã giải được vấn đề thời gian. Mời các bạn theo dõi để đón xem. 

Ảnh: Cô em gái họ của Tôn Phi, đã trở thành cô giáo dạy các bé mầm non. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 18 tháng Hai năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn). 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 
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Liên lạc trợ lý: tonthanck@gmail.com 

Bài viết đã được đưa vào sách Phương pháp nuôi dạy trẻ nghiệm game của nhà văn 

Tôn Phi. 

 

Published by Charlie Saigon 

Contact me at: tonphi2021@gmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, 

Signal, Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon 

3 comments 

1. Nam Ttng 

FEBRUARY 18, 2022 AT 06:22 

Nổi đau tận cùng là sư phạm lại lấy điểm đầu vào thấp như vậy đó chú 

Like 

REPLY 

2. Điệp Mỹ Linh 

FEBRUARY 18, 2022 AT 10:25 

Cảm ơn bạn Tôn Phi đã gửi. 

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2022/02/18/phuong-phap-nuoi-day-tre-nghiem-game-2/#comment-870
https://shop-charlie.com/2022/02/18/phuong-phap-nuoi-day-tre-nghiem-game-2/?replytocom=870#respond
https://shop-charlie.com/2022/02/18/phuong-phap-nuoi-day-tre-nghiem-game-2/#comment-872
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ĐML 

Like 

REPLY 

3. Ba' Pham 

FEBRUARY 18, 2022 AT 10:25 

Xin cám ơn Anh Phi! 

 

Thân mến, Ba’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shop-charlie.com/2022/02/18/phuong-phap-nuoi-day-tre-nghiem-game-2/?replytocom=872#respond
https://shop-charlie.com/2022/02/18/phuong-phap-nuoi-day-tre-nghiem-game-2/#comment-873
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Giáo sư Nguyễ n Đình Cố ng, sách Cùng hố c 
đễ  giáo dụ c con trễ  và như ng ngươ i hố c trò 
cụ . 
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Trong số các giáo sư Việt Nam, ít người nào được học trò, đồng nghiệp 
yêu mến hơn là giáo sư Nguyễn Đình Cống. 

Chúng tôi rất vinh dự khi được giáo sư gửi gắm cuốn sách Cùng học để 
giáo dục con trẻ, cuốn sách một đời người. 

Khi nhận biên tập cuốn sách này, tôi và Hương Giang cảm thấy niềm 
hạnh phúc. 

Giáo sư Nguyễn Đình Cống là giáo sư đầu ngành xây dựng ở Việt Nam. 
Nghĩa là, ông là giáo sư cao trọng nhất trong ngành xây dựng. Hàng ngàn 
tòa nhà ở Việt Nam được thiết kế, thi công xây dựng bởi các học trò của 
giáo sư Nguyễn Đình Cống, tốt nghiệp mái trường đại học Xây Dựng Hà 
Nội, nơi giáo sư gắn bó lâu năm. 

Trong quãng đời dạy học, giáo sư Nguyễn Đình Cống viết trên 20 giáo 
trình ngành xây dựng. Các đại học lớn nhỏ ở Việt Nam đều lấy sách của 
ông về dạy. Việt Nam có mấy thế hệ kỹ sư xây dựng giỏi liên tiếp là nhờ 
ông Cống. 

Ở độ tuổi 85, đáng lẽ phải được nghỉ ngơi, giáo sư Cống vẫn cho hoàn 
thành cuốn “Cùng học để giáo dục con trẻ.” Cuốn sách này đáng lẽ phải 
do các bộ trưởng bộ giáo dục viết. Nhưng, không ai viết cả, nên giáo sư 
Nguyễn Đình Cống phải viết, trong say sưa, trong tình yêu thương đến 
bất tận. 

Ảnh: Một cô giáo xinh đẹp tại quận 7 đang cầm trên tay cuốn sách Cùng 
học để giáo dục con trẻ, tác giả Nguyễn Đình Cống-Nguyễn Phương Thảo. 
Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Kỹ sư Đỗ Như Ly ở Sài Gòn 
đặt mua 3 cuốn của giáo sư Nguyễn Đình Cống. Một niềm khích lệ vô bờ 
đối với đội ngũ Charlie- nhà xuất bản Sống Mới. 



Page 104 of 116 
 

Triết lý giáo dục. Tác giả : Tôn Phi. Cố vấn : Giáo sư Nguyễn Đình Cống. Nhà xuất bản Sống Mới 2022. 
Bảo lưu mọi quyền. 

 

Mời các bậc cha mẹ, huynh trưởng đặt mua để cùng nhau giáo dục con 
trẻ. 

Mọi người đều vui vẻ tiếp sức cho cuốn sách của ông. 

Cùng học để giáo dục con trẻ. 

Sách PDF: 250 000 VNĐ. 

Sách in: 450 000 VNĐ. 

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 

142720499-Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi. 
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Giá trị của kinh điển dân tộc trong cuộc sống hôm nay 

 

Kính thưa quý vị, 
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Một dân tộc, luôn có lịch sử trường tồn. Riêng đối với dân tộc Việt Nam, một dân 

Văn hiến chi bang, thì còn có phần kinh điển dân tộc vô cùng quý giá. 

Kinh điển dân tộc có ăn được không thì chúng tôi xin trả lời ngay: Ăn được. Trước 

đây, không có nơi thu mua sản phẩm văn hóa. Nay, với sự có mặt của những tập 

đoàn toàn cầu, sử dụng công nghệ đường truyền như Amazon, thì những nhà văn 

hóa có đủ đến thừa để sống và sáng tạo văn hóa.  

Tôi đã đi thăm nhiều gia đình ở Việt Nam. Gánh nặng thi cử quá ác nghiệt. Từ con 

cái cho đến bố mẹ, không ai có một cuốn đủ để gọi là kinh điển dân tộc ở trên giá 

sách. Kinh điển dân tộc là dòng sữa thiêng liêng mà tổ tiên truyền lại cho con cháu, 

thiếu kinh điển dân tộc, con cháu sống như một lũ thần kinh. 

May mắn là ở thế kỷ XX, tại tỉnh Nam Định có sinh ra triết gia Lương Kim Định, 

người sau này sẽ là giáo sư đại học Văn Khoa Sài Gòn, người chủ trương đưa kinh 

điển dân tộc vào lại trong chương trình học. Tôi đã đọc nhiều tác phẩm giáo dục của 

nhiều người ( Giản Tư Trung, Nguyễn Khánh Trung, …) song không ai biết đưa 

kinh điển dân tộc vào trong chương trình học như triết gia Lương Kim Định.  

Hiện nay, với phương tiện truyền tin, và phương tiện in ấn, trung bình cứ mỗi gia 

đình có một cái, thì việc trang bị cho con em mỗi người một bộ sách kinh điển dân 

tộc là không có gì khó khăn nữa. Nhất là khi, Việt Nam trong quá trình hội nhập với 

văn minh Âu-Mỹ đã học hỏi được rất nhiều điều hay.  

Trả lời câu hỏi: Vì sao bố mẹ ngoan mà lại dạy được con hư? Đó là do không có 

kinh điển dân tộc.  

Tập đoàn Charlie chúng tôi hân hạnh đem đến cho quý vị bạn đọc ba miền tổ quốc 

các tác phẩm của triết gia Lương Kim Định. Hầu cho, giải được cơn khát dòng sữa 

kinh điển dân tộc vào lúc này.  

Bài viết đã được đưa vào sách “Triết lý giáo dục của tác giả Tôn Phi” 

 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 23 tháng Hai năm 2022 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

 

mailto:tonphi2021@gmail.com
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Danh mụ c sách cụ a giáo sư Lương Kim 
Đị nh. 

Triết gia Lương Kim Định (1917-1997) 

Cám ơn bạn quan tâm. 
Gửi bạn bộ sách của giáo sư Kim Định. 
Gía sách PDF: 150 000 VNĐ/cuốn. 
Giá sách in: 250 000 VNĐ/cuốn. 
Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 
142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi. 
Trân trọng cám ơn bạn. 

Danh sách tác phẩm của Kim Định: 
Viết trong thời gian làm giáo sư chính của đại học Văn Khoa Sài Gòn: 
1 – 1 .Nguyên Nho (Cửa Khổng) 
2 – 2. Triết Lý Giáo Dục 
3 – 3. Nhân Chủ 
4 – 4. Hồn Nước Với Lễ Gia Tiên 
5 – 5. Chữ Thời 
6 – 6 Vũ Trụ Nhân Linh 
7 -7. Lạc Thư Minh Triết 
8 – 7. Định Hướng Văn Học 
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9 – 8. Loa Thành Đồ Thuyết 
10- 9. Tâm Tư 
11 – 1.Việt Lý Tố Nguyên 
12 – 2. Dịch Kinh Linh Thể 
13 – 3. Triết Lý Cái Đình 
14 – 4. Vấn đề Nguồn Gốc Văn Hóa VN 
15 – 5. Vấn Đề Quốc Học 
16 – 6. Hiến Chương Giáo Dục 
17 – 7. Cơ cấu Việt Nho 
18 – 8. Tinh Hoa Ngũ Điển 

Viết trong thời gian xuất ngoại: 

19 – 1. Hùng Việt Sử Ca 
20 – 2. Kinh Hùng Khải Triết 
21 – 3. Pho Tượng Đẹp Nhất Của Việt Tộc 
22 – 4. Sứ Điệp Trống Đồng 
23 – 5. Văn Lang Vũ Bộ 
24 – 1 .Đạo Trường Chung Cho Đông Á 
25 – 2. Phong Thái An Vi 
26 – 3. Trùng Phùng Đạo Nội 

Email liên lạc: 
Tonphi2021@gmail.com 
Trân trọng cám ơn các bạn. 
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Vì sao KGB 70 tuổi lại thua một đứa con nít 

40 tuổi? 

 

Figure 16. Tổng thống Ukraine Zelensky. 

Putin về căn bản và chiến lược đã thua trước Zelensky. Người ta tự hỏi, 
tại sao một KGB 70 tuổi, có bằng tiến sĩ luật, dày dặn 30 năm kinh nghiệm 
chính trường, lại thua một đứa con nít 40 tuổi, mà nói như người Việt 
Nam, làm nghề con hát? 

 
Chúng ta cùng phân tích vấn đề đến tận cùng chân lý. 

 
Văn hóa giảng đường Ukraine tốt hơn văn hóa giảng đường Nga. “40 năm 
trên giảng đường mình luôn dạy sinh viên tận dụng trí nhớ tiềm năng khi 
làm bài thi, khóa luận hay thuyết trình ceminar… hãy ghi nhớ ngay những 
tri thức vừa chợt lóe lên trong đầu…”- Đây là văn hóa tốt. 

Còn văn hóa của Nga là văn hóa sao chép, thuộc lòng, dẫn đến Nga 
không có phát minh. 
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Bằng tiến sĩ luật của Putin là “bằng giả”, cấp theo diện ưu đãi. Putin không 
hề có sản phẩm sáng tạo. Trong khi, bằng của Zelensky là bằng thật, trong 
một môi trường học thật. 

 
Thứ đến, Putin thua vì Putin xây trên một nền tảng chính trị phải nói là 
thối nát. Văn hóa của Putin là văn hóa pháp hình nghiêm khắc. Ở nước 
Nga, người ta nói rằng, pháp hình nghiêm khắc đến độ triệt tiêu khả năng 
sáng tạo của người dân. Ngoài hạng mục sản xuất vũ khí, hạng mục mỹ 
phẩm (Siberian) thì nước Nga khoảng 20 năm qua không có bất kỳ tiến bộ 
gì. 

 
Nói về Zelensky. Đây là người khá toàn diện. Con hát ở Tây khác con hát 
ở ta. Con hát của Tây là nhà tư tưởng. Người Anh ngưỡng mộ William 
Shakespeare hơn nhà toán-lý I-sắc Niu-tơn. Kỹ nghệ đằng nào cũng tiến. 
Trong khi, nếu không có William Shakespeare, khoa kịch chưa chắc đã 
tiến lên được. Nền khoa học xã hội ở nước Nga ngày càng đổ nát, kể từ 
ngày du nhập triết học của ông rậm râu bên Đức. Nền khoa học xã hội ở 
Anh ngày càng tiến bộ, nhờ Shakespeare. Zelensky, bằng cử nhân luật, 
chuyển sang làm sân khấu, hài kịch. Hài kịch rất khó. Bạn có bịa được 
chuyện thằng Cuội lừa phú ông mua vịt trời không? Không. 

 
Putin, mà nói như thượng thư bộ lại Ngô Đình Diệm sau này sẽ lên làm 
tổng thống, là một người vô tổ quốc, vô gia đình và vô tôn giáo. Vô tổ quốc 
ở chỗ, để duy trì thiên triều, Putin không ngần ngại giết chóc. Trung Hoa 
duy trì thiên triều của họ bằng các hiệp định và các quyền lợi. 

 
Nói chung, tình thế rất khó cho Putin. Thế kỷ trước, nước Nga áp dụng 
văn hóa cán bộ xã ấp. Liên Xô sụp đổ, văn hóa cán bộ xã ấp đó được duy 
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trì bởi Putin, bởi Putin cũng trưởng thành từ lò văn hóa cán bộ xã ấp. Đặc 
điểm của văn hóa cán bộ xã ấp là thói thi hành công lý tự phát. Giả sử 
Ukraine sai thì tại sao Putin không kiện ra tòa án Liên Hiệp Quốc, thay vì 
tự mình thi hành công lý tự phát, đem bom bỏ sang Ukraine? 

 
Trong khi đó, Zelensky là văn hóa hiệp sĩ Cơ-đốc giáo. Anh và gia đình 
anh, bố mẹ, là quý tộc, mặc dù không cần nhiều vàng bạc. Putin đi đâu 
cũng đơn độc, con gái không dám chụp hình cùng bố. 

 
Văn hóa cán bộ xã ấp là văn hóa báo cáo láo. Các lực lượng tình báo quân 
đội báo cáo láo lên Putin. Putin tưởng dễ ăn lắm, sang đánh Ukraine, dự 
kiến 1 tuần, nào ngờ 3 tuần rồi chưa được, và có thể thua. Kính thưa quý 
vị, công nghệ tình báo của Nga đã lạc hậu. Cũng như, khẩu súng AK47 của 
Nga đã lạc hậu so với khẩu Z19 của Úc. AK47 là biểu tượng của cái ác, mỗi 
phát bắn được 1 viên, phạm vi sát thương 1 km. Trong khi, Z19 của Úc, 
phạm vi sát thương 6 km, mỗi lần bắn được 120 viên. Úc tài trợ cho 
Ukraine thì Ukraine cũng đủ thắng Nga, chưa kể đến Ba Lan, Đức, Anh, 
Pháp, và thế giới tư bản đua nhau gửi khí tài quân sự cho Ukraine. 

Tóm lại, cái thua của Putin là cái thua về văn hóa. Văn hóa cán bộ xã ấp 
và văn hóa báo cáo láo của tình báo quân đội. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 23 tháng Ba năm 2022. 
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

 

 

 

 



Page 112 of 116 
 

Triết lý giáo dục. Tác giả : Tôn Phi. Cố vấn : Giáo sư Nguyễn Đình Cống. Nhà xuất bản Sống Mới 2022. 
Bảo lưu mọi quyền. 

 

Tốàn bốị cảnh đàố tạố ngành văn-sử-trịết trên thế gịớị. 

 
 
Trên thế gịớị, ngành văn-sử-trịết có mức lương caố tạị các nước có nền kịnh tế 
trị thức. Chẳng hạn, tạị Hốa Kỳ, nhà văn Mỹ Sydnễy Sễldốn có tàị sản là 3 tỷ 
USD, từ vịệc bán sách chố các nhà xụất bản lớn.  
 
Sử học, là khốa học dẫn đường, có mức lương khá caố tạị Anh. Lương của nhà 
sử học chụyên nghịệp nằm ở mức 30 000 bảng Anh, tức là khốảng 900 trịệụ 
Vịệt Nam đồng mỗị tháng. Bà Sốphịa Qụịn Jụdgễ có mức lương khốảng 1 trịệụ 
đô-la mỗị năm.  
Sử gịa, nhà văn, trịết học gịa Vịệt Nam lương thấp vì thịếụ kịến thức cơ sở. 
Trống qụá trình đàố tạố, các ễm không được thụ đắc phương pháp lụận. Chố 
nên, càng học càng thấy saị.  
Tạị lớp tôị, bạn học gịỏị thứ tư, thứ năm lớp, học xống ngáp. Vì, ngành văn học 
không được cốị trọng. Năm 2017. Đến năm 2021, lúc có ngườị lên được 
Amazốn, gịó đổị chịềụ. Gịả sử có 1 trịệụ ngườị mụa sách chố Tôn Phị trên 
Amazốn tốị nay, mỗị ngườị mụa trả 10 đô, thì ngay sáng ngày này của ba tháng 
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saụ, Tôn Phị sẽ trở thành trịệụ phú. Ngốàị ngành xụất bản, mà phảị các bạn 
văn chương mớị làm được ra, không có ngành nàố có tỉ sụất lãị caố như vậy.  
Kỹ sư Đỗ Như Ly cũng phảị công nhận: Không có ngành nàố có tỉ sụất lãị caố 
bằng ngành xụất bản.  
Bốị cảnh đàố tạố ngành ở Vịệt Nam khá là dở. Dốt sử thì không vịết văn hay 
được. Dốt trịết thì không thể gịỏị sử được. Chúng ta đang bán địểm chố nhaụ.  
Khốảng năm 2025, khị các tập đốàn lớn của văn mịnh tịn lành vàố hẳn Vịệt 
Nam, đó sẽ là một năm bùng nổ thông tịn. Cử nhân văn, sử, trịết sẽ có mức 
lương kịnh khủng.  
Ảnh: 3 ngườị bạn trống sân trường. 2016.  
Vịết tạị qụận 7, Sàị Gòn, ngày 18 tháng Ba năm 2022. 
Tôn Phị (Lê Mịnh Tôn)  
Lịên lạc tác gịả: tốnphị2021@gmaịl.cốm  
Trưởng phòng nhân sự: tốnthanck@gmaịl.cốm 
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Những lời khuyên của giáo sư Nguyễn Thế Hùng-đại học Bách Khoa 

Đà Nẵng dành cho giới trẻ Việt Nam 

 

Figure 17. Giáo sư Nguyễn Thế Hùng, đại học Bách Khoa Đà Nẵng. 

Viết bởi Tôn Phi-chủ nhà xuất bản Sống Mới. 

Lời giới thiệu: Giáo sư Nguyễn Thế Hùng giảng dạy lâu năm tại đại học Bách Khoa 

Đà Nẵng. Ông đã đào tạo ra hàng ngàn, hàng vạn kỹ sư. Năm nay, ở tuổi 70, ông 

đang hoàn thành những ngày cuối cùng của sự nghiệp giảng dạy. Là nhà cơ học thủy 

đầu ngành, du học tại Canada, có mối quan hệ khắp thế giới, giáo sư Nguyễn Thế 

Hùng chỉ cho giới trẻ Việt Nam những con đường để vươn lên.  

 

Điều đầu tiên giáo sư Nguyễn Thế Hùng nói là sức khỏe. Trong tự nhiên có những 

nguyên lý. Có thể hiểu cơ thể người như một thể tự nhiên và cũng có những nguyên 

lý để bảo vệ, nâng cao sức khỏe. Các bạn trẻ phải vận động. Thời nay mỗi bạn một 

cái smartphone rồi đâm miết lười vận động và bệnh tật gia tăng. Là giáo sư đầu 

ngành về cơ học thủy, ông Hùng hiểu rất rõ dòng vận động của khí huyết, lưu thông 

trong cơ thể người.  

 

Điều thứ hai là kiến thức chuyên ngành. Các bạn cần phải có một học vấn vững. Để 

được vậy, trừ ra những bạn thiên tài, còn lại, bắt buộc phải đến trường đại học. Trước 
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đây, và cả bây giờ, nền giáo dục Việt Nam chủ yếu theo hướng nhét đủ tín chỉ, học 

đủ môn. Theo ông Nguyễn Thế Hùng, bây giờ nên học theo lối phác thảo. Người 

giảng viên phác thảo cho sinh viên những tiến bộ mới nhất trong ngành nghề mình. 

Sau đó, em nào muốn đi sâu vào chuyên ngành nào thì đào sâu thêm. Em nào không 

đi sâu thì vẫn biết được tổng quát ngành nghề. 

 

Điều thứ ba là mối quan hệ. Hãy tưởng tượng bạn gieo đồng xu. Gieo 10000 lần, bạn 

được 5000 lần sấp, 5000 lần ngửa. Đây là quy luật số lớn. Cũng vậy, trong 1000 

người bạn giúp, chỉ có 3-4 người hợp với bạn và ở lại với bạn. Những người làm 

việc trong lĩnh vực big-data (dữ liệu lớn) hiểu quy luật số lớn khá là sâu sắc. Đối với 

những bạn muốn làm khoa học lâu dài, 20-30 năm, thì phải có những mối quan hệ. 

Tôn Phi là một người quảng giao, có nhiều mối quan hệ, trong 1000 người bạn cũng 

chỉ còn lại 2-3 người.  

Tôi quen giáo sư Nguyễn Thế Hùng năm 2016. Vào năm đó xảy ra thảm họa 

Formosa, tôi còn là một phóng viên và đi đến phỏng vấn ông. Trải qua 6 năm (2022), 

giáo sư Nguyễn Thế Hùng vẫn hỏi han tình hình nghiên cứu văn học của tôi. Ông 

nói rằng tôi đã có những tiến bộ vượt bậc trong văn học.  

 

Giáo sư Nguyễn Thế Hùng ở đại học Bách Khoa Đà Nẵng đang làm việc vì một 

ngày mai tươi sáng. Các bạn sẽ đồng hành cùng ông chứ? 

 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 31 tháng Ba năm 2022. 

Tôn Phi (Triết gia Lê Minh Tôn) 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com  

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

Liên lạc giáo sư Nguyễn Thế Hùng: hungntdananguniver@gmail.com  

Bài viết đã được đưa vào sách Triết lý giáo dục của nhà văn Tôn Phi đã phát hành 

trên Amazon. 
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