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Con người phải biết đặt mình vào trong thế thắng. 

 
Figure 1. Ảnh bìa sách Nền kinh tế tri thức. Tác giả: Tôn Phi và Trần Nhật Vy. 

Tôi không phục ai cả. Tôi chỉ phục một chị bạn, là nông dân, học hết lớp 6. Chị rất 

quý phái. Như tôi đọc không thiếu thứ gì mà nói chuyện vẫn ở dưới cơ của chị và sợ 

chị. Chị dạy rằng: “Phải luôn biết đặt mình vào trong thế thắng.” 

Đây là lời dạy cuối cùng mà tôi nghĩ là mình cần phải học. 

Ở thời điểm này, không ai đua được với tập đoàn xuất bản của Tôn Phi cả. Mà có 

muốn đua cũng không đua được. 
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Figure 2. Giáo sư Vương Đằng, thông dịch viên của tòa đại sứ Washington, thành viên cố vấn của tập đoàn xuất bản Charlie. 

Chúng tôi đang sửa chữa một số lỗi, để có thể xuất bản toàn cầu trong năm 2023. 

 
Figure 3. Một bạn gái sung sướng cầm trên tay cuốn sách của nhà xuất bản Sống Mới. 
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Tại sao không ai nhìn ra được và mở tập đoàn xuất bản như các bạn Charlie? Vì, văn 

hóa của người Việt hiện tại là văn hóa duy lợi trục vật. Người ta chỉ học để tiến thân 

hoặc mưu cầu lợi ích ngay trước mắt. Khi không thấy được lợi nữa thì không học và 

chết chỗ đó. Khi việc học không còn lợi ích nữa, Tôn Phi vẫn mở sách ra học và tôi 

xứng đáng được hưởng thành quả của việc học. Hiện tại cả châu Á chỉ có 2 tập đoàn 

xuất bản: Tập đoàn Springer của Singapore và tập đoàn Charlie của Việt Nam. 

Người Tàu ăn cắp của người Việt và người Việt ăn cắp của người Tàu. Nhờ điểm 

này mà tôi vừa thoát hiểm một cách thần kỳ trong một vụ kiện. 

Làm hại con người, gươm đao thì ít, tà thuyết thì nhiều. Nhà xuất bản Sống Mới 

dẫn đầu trong một nền kinh tế mới, nền kinh tế tri thức. 

Những người bạn Trung Quốc bảo vệ chúng ta tận răng. Dại nhất của người Việt là 

chối bỏ Nho giáo, đã đồng hành cùng dân tộc suốt bao thế kỷ, với biết bao Nho gia 

nổi tiếng: Trần Hưng Đạo, Phan Bội Châu, Nguyễn Lộ Trạch,… “Ngu dốt lớn nhất 

đời người là tử tế với người ngoài nhưng lại nóng nảy với người thân.” 

Không còn nghi ngờ gì nữa, đời là cướp đi cướp lại của nhau. Hành thiên hạ chi đại 

đạo, cư thiên hạ chi quảng cư. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 15 tháng 04 năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

Đặt mua sách Nền kinh tế tri thức của hai tác giả Tôn Phi và Trần Nhật Vy. 

Giá: 230 000 VNĐ (sách PDF). 400 000 VNĐ (sách in). 

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

Phi. Hộp thư hỗ trợ: quan.nguyentan2018@gmail.com (gặp trợ lý Nguyễn Tấn 

Quan). 

Trân trọng cám ơn quý vị. 

mailto:tonphi2021@gmail.com
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Giới thiệu sách Cùng học làm người của giáo sư Nguyễn 

Đình Cống. 

 

Figure 4. Ảnh bìa sách Cùng học để làm người của tác giả Nguyễn Đình Cống đã phát hành trên Amazon. 

Khi giảng bài ở các lớp cao học tôi thường từ chối vai trò người dạy và nói với học 

viên: “Tôi chỉ có thể hướng dẫn các anh chị học, không thể dạy bất cứ cái gì nếu 

các anh chị không muốn học”. 

Đó là lời của giáo sư Nguyễn Đình Công, mở đầu sách Cùng học làm người, mà ông 

nhờ nhà xuất bản Sống Mới phát hành trong năm 2022. 
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Sáng nay, có một vị khách ở quận 5 đánh xe lên quận 7 để gặp ông Tôn Phi, nhà 

xuất bản Sống Mới để mua cuốn “Cùng học để giáo dục con trẻ” của giáo sư 

Nguyễn Đình Cống. Dân Sài Gòn khi biết tin cuốn sách này thì rất chuộng. 

Qủa như giáo sư Nguyễn Đình Cống nói, ngoài cha mẹ ra ít ai có thể dạy ta làm 

người. 

Vì thế nếu bạn nào phát hiện những điều tôi viết chưa phù hợp với suy nghĩ của mình 

thì xin cứ bình tĩnh, suy ngẫm dần dần. Biết đâu bây giờ bạn thấy chưa hợp nhưng 

thời gian sau lại thấy hợp. Nếu có điều nào bạn phản bác được trên cơ sở thực tiễn 

và lý luận, lại được nhiều người tử tế tán thành thì xin chúc mừng vì bạn đã có phản 

biện và tôi sẽ vô cùng biết ơn khi bạn chỉ ra cho thấy. 

 

Tôi đã công bố nhiều bài trên Facebook, một số ít đã được đưa vào sách “Cùng học 

để giáo dục con trẻ” và sách “Học làm phản biện”, sách này có chép lại, bổ sung, 

sửa chữa một số bài trong đó. Phải chăng như thế là “tự đạo văn”. Tôi nghĩ là không 

phải, vì ở đây tôi làm việc tường trình sự hiểu biết do học được chứ không phải công 

bố kết quả nghiên cứu. 

 

Đặt tên sách là “Cùng học làm người” với suy nghĩ rằng tôi đang tiếp tục học. Đã có 

khá nhiều quyển sách, nhiều tài liệu về “Học Làm Người”. Tôi chỉ xin viết lại những 

điều đã học được và quan trọng hơn là đã phần nào vận dụng được, mong có thể làm 

phong phú thêm nhận thức. Đã có nhiều phương châm rất hay dạy làm người, tôi 

tâm đắc nhất là hai câu thơ của Nguyễn Trãi: “Làm người mựa (chớ) cậy khi quyền 

thế. Có lúc bàn cờ tốt đuổi xe”. 

 

Tự biết rằng có một số điều trong sách này là tương đối bình thường, nhiều người 

đã nắm được, nhưng tôi vẫn viết ra nhằm bảo đảm tính hệ thống. Tôi cố viết những 

điều như vậy một cách ngắn gọn. 

 

Nội dung sách được chia thành các chương theo chủ đề. Mỗi tiểu mục trong các 

chương trình bày ngắn gọn về một vấn đề Cuối một số chương có các bài đọc thêm. 

Đó là các câu chuyện hoặc tiểu luận. 
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Viết sách này với mong ước được đóng góp chút ít cho các bạn trẻ trên con đường 

trưởng thành. Đành rằng mỗi thế hệ có hoàn cảnh và sự quan tâm khác nhau, không 

nên áp đặt chân lý của mình cho người khác. Nhưng rất nên trình bày những điều 

mà mình cho là hay, là cần để người khác tham khảo và lựa chọn. Đó là mong ước 

thiết tha của một người U90, đã gần Đất xa Trời. Tôi đã cố gắng nhiều trong chuẩn 

bị bản thảo, nhưng chắc không tránh khỏi thiếu sót, mặc dù đã cố tìm nhưng không 

phát hiện được. Kính mong bạn đọc, nếu phát hiện thấy điều gì cần góp ý hoặc phản 

biện, xin được trao đổi, tôi sẽ vô cùng biết ơn. Ý kiến gửi vào thư điện tử: 

ndcong37@gmail.com 

Cùng học làm người (Together we learn to be human). 

Nhà xuất bản Sống Mới. 

ISBN-13  :  979-8411024791 

Năm phát hành: 2022. 

Gía sách: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Khuyến khích các bạn đọc sách 

điện tử để giảm áp lực môi trường- lời cô giáo Đào Nguyễn Hồng Hiếu-cô giáo của 

Tôn Phi). 

Trân trọng cám ơn quý vị. 

Sau khi chuyển khoản, quý vị gửi mail đến tonphi2021@gmail.com để nhận sách. 

Sách PDF giao đến quý vị trong 30 phút. Sách in dự kiến trong 1 tuần. 

Đặt sách tại số tài khoản: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi. 

Email dự phòng: tonthanck@gmail.com . Số điện thoại hỗ trợ: 0344331741 (gặp 

ông Tôn Phi) 

Điện thoại dự phòng: 090 8599066 (gặp trực ban) 

Liên lạc nhà xuất bản: huonggiang@shop-charlie.com 

Trân trọng cám ơn quý vị. 
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Hệ thống thanh toán và nhận thanh toán của chúng tôi đã tự động hóa. 

 

Figure 5. Ảnh bìa sách Cùng học làm người của giáo sư Nguyễn Đình Cống. 

Đặt mua sách Cùng học làm người của giáo sư Nguyễn Đình Cống. 

Buy the book with the price of 250 000 VNĐ 

10,86 US$ 

Đặc biệt, các bạn ở Mỹ có thể mua sách ngay, trên Amazon: 

Mời các bạn xem clip Trong sách của giáo sư Nguyễn Đình Cống có tình yêu 

thương: 
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Published by Charlie Saigon 

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

Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon 
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8. Nguyễn Đình Cống 

MARCH 8, 2022 AT 17:12 EDIT  

Chào Tôn Phi. 
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Tổng của những cái đúng là một cái sai và tổng của 

những cái sai là một cái đúng 

 
Figure 6. Ảnh bìa kênh Youtube được thiết kế bởi giáo sư sử học Hoàng Anh 

Khiêm Samson. 

 

 

Viết bởi Tôn Phi 

Kính thưa quý vị. 

Mùa dịch Covid Vũ Hán vừa rồi, bộ trưởng bộ y tế Anh nói rằng, ngành y học bó 

tay trước con Covid. Họ không đề ra nổi phương pháp khoa học đối với con Covid. 

Văn hóa làm y tế ở Anh quốc khác với văn hóa làm y tế ở Việt Nam ta. Ở Việt Nam, 

nhốt chung một xó cũng được. Ở Anh, ông bộ trưởng bộ y tế, nói rằng việc bắt tiêm 

vắc-xin cho người ta là không có cơ sở khoa học và vi phạm về đạo đức.  

Y học là khoa học ứng dụng chứ không phải, hoặc ít phải, là khoa học chính xác. 

Hai ông bộ trưởng bộ y tế khác nhau vì được sinh trưởng trong hai bầu văn hóa khác 

nhau. Ông bộ trưởng bộ y tế Anh cho người ta đi lại ngoài đường, có điều, đừng tập 

trung quá đông. Các biện pháp như quét mã QR hay kit test không có cơ sở khoa 

học. Dù biết vậy, bản thân Tôn Phi cũng đã tiêm 2 mũi vắc-xin Astra Acenza của 

Anh.  
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Khi tôi phát minh ra hình thức xuất bản tự động PDF, tôi đã làm việc trên một cơ sở 

khoa học, là thành quả của những Max Planck về cơ học lượng tử. Ngày hôm nay 

thôi nhà xuất bản của tôi đã bán được 45 cuốn PDF, trung bình mỗi cuốn thu lời 200 

000 VNĐ. Thực ra tôi không muốn nói đến vấn đề tiền nong bởi chúng tôi không 

cần giàu, chỉ cần đủ sống là được. Chúng tôi muốn nói đến con số cụ thể vì người 

Việt Nam-sinh trưởng trong văn hóa cán bộ xã ấp, thích cái gì cụ thể, và đó là câu 

trả lời dứt khoát của chúng tôi. Cơ học lượng tử thành công vang dội, vì nó là khoa 

học chính xác. Y học thất bại, không những y tế Việt Nam với vụ kit test giả, mà cả 

ngành y tế trên thế giới đi vào ngõ cụt.  

Ban đầu, người ta không coi cơ học lượng tử là khoa học chính xác. Tất cả chỉ là 

những phỏng đoán. Nhưng, tổng của những phỏng đoán liên tục lại là một chính xác. 

Ngược lại, ở những ngành khác, tổng của những chính xác liên tục, lại là một cái sai.  

Bạn ơi. Sống ở trên đời, không nhất thiết phải đúng đâu. Có những khi làm sai và 

tổng của những cái sai sẽ là một cái đúng.  

Tôn Phi, giám đốc nhà xuất bản Sống Mới Việt Nam 

Mời các bạn mua sách Cơ học lượng tử và mạng Internet đã phát hành trên Amazon 

để ủng hộ Tôn Phi. 

Giá sách: PDF: 400 000 VNĐ. Sách in: 800 000 VNĐ. 

Trân trọng cám ơn quý vị.  

Tonphi2021@gmail.com 
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Tầm quan trọng của lịch sử trong cuộc sống hôm nay. 
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Figure 7. Ảnh: Cụ nội và cụ bà của tôi, nhà tư bản giàu thứ hai tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Lịch sử là khoa học dẫn đường.  
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Những gia đình giỏi sử, thì trong nhà không ai lãnh đạo ai, mỗi người độc lập làm 

việc. Khi nào khó quá mới nhờ người khác giúp. Sử học là khoa học dẫn đường.  

Đường đời càng lúc càng có nhiều ngã rẽ, và trước mỗi ngã rẽ, con người phải đưa 

ra lựa chọn. Các lựa chọn mỗi ngày một khó khăn. Phải chậm rãi phân tích vấn đề, 

bằng kiến thức riêng của bản thân, lẫn túi khôn dân tộc. 

 

Bạn để ý, con nhà gia giáo, họ thường điềm đậm từ tốn, trong gia đình không khí rất 

dân chủ. Đó là những gia đình giỏi lịch sử. Trái lại, những gia đình dốt sử, hoặc học 

sử nhưng sai phương pháp, cuộc sống sẽ rất khó khăn. Cuộc sống mỗi ngày thiên 

biến vạn hóa, nhưng có những luật lệ, nguyên tắc để điều phối những thiên biến vạn 

hóa đó, mà nếu bạn biết được, thì bạn sẽ cầm nắm hết sức dễ dàng. Nhược bằng 

không biết, đáy bể mò kim.  

 

Bên Tây, người ta nói lịch sử là thầy dạy của cuộc sống. Muốn biết tương lai thế 

nào, hãy coi quá khứ của nó. Giỏi sử sẽ có lợi thế rất lớn. (Điểm cao môn lịch sử ở 

trường chưa chắc đã là người giỏi sử.) 

 

Nếu không tính bộ môn Kinh Thánh, thì, Lịch sử là môn học khó nhất trong tất cả 

các ngành học. Những người lên đến đỉnh cao của ngành học lịch sử, chưa thấy có 

ai nghèo. 

 

Nhiều nhà mời tôi đến chơi. Không thấy nhà nào có cuốn Đại Việt sử ký toàn thư, 

trừ nhà của bác nhà báo lão thành Lê Phú Khải. Cha mẹ mù sử dẫn đến con mù sử. 

“Người mù mà dắt người mù, cả hai sẽ cùng rơi xuống hố”-Chúa Giê-su. Không giỏi 

lịch sử dân tộc thì không thể giỏi kinh điển tôn giáo được, trừ khi là loại thiên tài đặc 

biệt. Bạn không phải là thiên tài đặc biệt thì chớ nên bắt chước thiên tài đặc biệt. 

Còn lại là trường hợp bình thường và phải được vun xới kinh điển dân tộc. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 19 tháng Ba năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com  

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh của tác giả trong trường đại học: 
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Phục hồi sức khỏe tinh thần sau đại dịch 

 

 
Phục hồi dữ liệu của cái máy tính không khó bằng phục hồi nhân phẩm cho con 

người.  

Chuyện kể rằng, sau khi ăn trái cấm (trái biết phân biệt điều thiện điều ác), A-đam 

và E-va trốn đi, không dám nhìn mặt Đức Chúa Trời. Con người càng sống lâu cũng 

vậy, càng không dám nhìn mặt Đức Chúa Trời.  

Văn hào Tiệp viết tiếng Đức Franz Kafka nói rằng, nếu không có những người bạn 

thì anh đã chết sớm. 

Một câu nói cũng có thể làm tổn thương con người. Vì vậy chúng ta cần sống gần, 

và bắt buộc, những người nói năng tốt. 
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Nếu ta ở một mình thì ta sẽ rơi vào trạng thái độc đoán và chết sớm. Khi Franz Kafka 

đi cà phê sáng với bạn mỗi ngày, bao nhiêu uất ức trong lòng anh được xả ra. Thế là 

anh ổn. 

Văn hào Mỹ Ernest Henmingway, rất thông minh, nhưng ở một mình, không có bạn, 

suy nghĩ sâu quá mà không xả ra được, lấy súng dí vào đầu mình bắn cái xong phim. 

Các nhà tâm lý miền sâu rút ra được bài học về vị trí của con người trong vũ trụ. Nó 

không cô đơn và không được phép cô đơn. Người ta nhận thấy rằng, trong nền nhân 

bản Cơ-đốc giáo, con người được cảm thấy mình được quan tâm chăm sóc hơn các 

nền nhân bản khác. 

Bàn về luật trình diện trong Kinh Thánh. 

Nền nhân bản Kinh Thánh có luật trình diện mỗi tuần một lần, đều đặn, vào ngày 

thứ Bảy (đối với Do Thái giáo, Phục Lâm, Hội Thánh của Đức Chúa Trời). Các đoàn 

thể khác chọn Chủ nhật (Công giáo, Tin Lành truyền thống, Phục Hưng…). Cá biệt 

còn có đoàn thể nghỉ từ thứ Sáu. 

Nền nhân bản Phật giáo trật ở chỗ không có luật trình diện tuần một lần. Cho nên, ta 

thấy nhiều người gốc Phật giáo ru rú trong nhà suốt ngày.  

Nền nhân bản Nho giáo không có luật trình diện, nhưng có lời nhắc khéo: “Thất nhật 

đắc”. Nghĩa là ngày cuối tuần thì xem lại 6 ngày mình đã làm gì, để tổng kết và rút 

kinh nghiệm, chuẩn bị cho ngày mai sáng tạo. 

Tôi giải được bài toán sinh kế là nhờ các bạn làm cùng toà nhà. Các bạn ấy đến từ 

nhiều vị trí, sang hèn…đủ loại, nhưng đã đóng góp cho tôi những ý kiến tuyệt vời 

để có được phát minh nhà xuất bản Sống Mới Charlie. Trân trọng cám ơn các bạn. 

Nhân loại sẽ rất biết ơn Franz Kafka. Anh cho chúng ta thấy bài học về tình người.  

Hàng tuần, vào sáng Chủ Nhật, chúng tôi có mở tiệc bữa cơm đạm bạc thân mật tại 

nhà hàng Dahi Handi, số 12 đường Phạm Văn Nghị quận 7. Mời bạn đến dự và chia 

sẻ cùng chúng tôi mọi buồn vui trong cuộc sống để tìm ra giải pháp giúp đỡ nhau. 

Từ trung tâm quận 1 đến nhà hàng Dahi Handi khoảng 30 phút đi xe máy. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 19 tháng Ba năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com  

Trợ lý: tonthanck@gmail.com  
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Bùi Việt Bắc: Viết cho buổi mạt thế. 

 
Figure 8. Ảnh minh họa: Bạn cùng lớp, ra trường làm cô giáo dạy tiếng Trung, hết dịch đến tòa nhà thăm anh cả Tôn Phi. 
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Khổng Tử là một nhà giáo dục, một người thầy vĩ đại, có ảnh hưởng rất sâu sắc đối 

với nền văn hóa Trung Quốc từ cổ đại tới tận ngày nay. Tư tưởng của Ngài đã lưu 

truyền cho hậu thế ở khắp các quốc gia trên thế giới. Ông tin tưởng sâu sắc rằng đạo 

đức, kỷ luật và phẩm hạnh là nền tảng giáo dục đối với nhi đồng, đều cần phải được 

thực hành trong cuộc sống hằng ngày của trẻ em ngay từ thời thơ ấu. 

Không giống như hiện nay cha mẹ thường hay phản đối việc giáo viên đánh phạt 

con cái, thời xưa ở Trung Quốc các bậc cha mẹ còn cảm ơn và khích lệ thầy giáo 

trách phạt khi con cái của họ không nghe đạo lý và làm điều xằng bậy. Vào thời xưa 

các bậc cha mẹ đều nghĩ rằng, trước hết phải xây đắp nền tảng đạo đức phẩm hạnh 

cho con cái của mình thật đàng hoàng, sau đó mới có thể tiến thêm một bước học 

tập những môn học khác, “Tiên học Lễ, hậu học Văn”. Nếu nền tảng đạo đức phẩm 

hạnh không tốt thì dẫu có học tập thêm nhiều môn khác cũng uổng công. Cổ nhân 

xem việc tu dưỡng phẩm hạnh là quan trọng bậc nhất, theo gương các bậc Thánh 

Hiền, cống hiến cho nhân dân và đất nước, cho Đạo lý, không vì danh vì lợi. 

Mấy ngàn năm nay, quyển sách nhỏ “Đệ tử quy” của Khổng Tử đã là thước đo của 

học trò, là viên gạch đầu tiên trong cuộc tu dưỡng trường kỳ của đời người. Đối với 

người thời nay, tiêu chuẩn ấy dường như rất nghiêm khắc, nhưng đối với người xưa 

điều đó hết sức quan trọng và cần thiết, nếu con trẻ không có đứ thì tương lai sẽ 

không có thành tựu. 

Ngày nay trong gia đình, hoàn toàn trái với truyền thống cổ nhân, không phải là con 

cái tuân lời và hiếu thuận với cha mẹ, mà cha mẹ lại phải chiều nghe và chạy theo 

con cái. Nhà giáo ngày nay cũng không thể dạy dỗ nghiêm khắc với học sinh theo 

tiêu chuẩn cao của cổ nhân, một phần là vì bản thân nhà giáo nay không thể so được 

với đức sáng thánh hiền thủa xưa, học trò cũng không còn kính trọng tôn sư như thủa 

xưa, và phụ huynh cũng thường không quan tâm tới đạo hạnh của con mình như các 

bậc tiền nhân nữa. Đạo đức xã hội đã xuống rất thấp, đến thời nay lại càng trượt dốc 

từng ngày. 

Thời mạt thế, mối quan hệ giữa người và Tự Nhiên, mối quan hệ giữa người với 

người, mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ, mối quan hệ giữa vợ và chồng, mối quan 

hệ giữa vợ và chồng, mối quan hệ giữa trên và dưới…đều đã hoàn toàn tan rã. Cha 

mẹ không giống cha mẹ, con cái không giống con cái, giữa người với người không 

còn chú trọng luân lý đạo đức, nền tảng lành mạnh của gia đình-các tế bào của xã 

hội-đều bị phá vỡ khiến tình trạng ly dị tràn lan. Địa cầu ô nhiễm thuận theo sự tụt 

dốc của chuẩn mực đạo đức và các giá trị nhân văn cơ bản, dần dần không còn thích 

hợp cho nhân loại sinh sống nữa. Làm bậc phụ huynh và nhà giáo có tâm huyết, có 
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tầm nhìn xa rộng, đối với tương lai của thế hệ trẻ thơ thế giới hôm nay đều cảm thấy 

lo âu. 

 Hy vọng một chút thời gian đọc lại quyển sách nhỏ “Đệ tử quy” này sẽ giúp chúng 

ta có thể lại tìm được những chỉ dẫn của trí huệ cổ nhân, những chuẩn mực mà con 

người thời nay một lần nữa phải cố gắng đạt đến vì một tương lai có hậu. 

Bùi Việt Bắc. 

Ai biết thông tin liên lạc của ông Bắc, xin gửi về cho chúng 

tôi: tonphi2021@gmail.com hoặc oohongtuannguyenoo@gmail.com. Trân trọng 

cám ơn quý vị. 

Tôn Phi sưu tầm, đánh máy và giới thiệu. 

Tải xuống sách Đệ tử quy, tác giả Khổng Tử, do Nguyễn Hồng Tuấn & những 

người bạn Charlie biên tập lại tại đây: 

version-08-de-tu-quy Tải về  

Đệ tử quy. Phép tắc người con. Với phần bình luận và chú giải tiếng Việt. Nguyễn 

Hồng Tuấn biên tập và đánh máy. 

Xin hỗ trợ chi phí làm sách cho chúng tôi. Nếu bạn cần sách PDF, xin gửi cho 

chúng tôi 120 000 VNĐ. Nếu bạn cần sách in, xin báo về cho email: 

oohongtuannguyenoo@gmail.com. Giá sách in bìa mềm (bản rút gọn): 250 000 

VNĐ. Sách in bìa cứng, giấy đẹp, có bao: 450 000 VNĐ. 

Số tài khoản: 6340215035034 – Ngân hàng Nông Nghiệp Agribank – Chủ tài 

khoản: Nguyễn Hồng Tuấn. 

Paypal: teacherkimngan@hotmail.com. 

Trân trọng cám ơn quý vị. 

 

mailto:tonphi2021@gmail.com
mailto:tonthanck@gmail.com
https://charliesaigon.files.wordpress.com/2022/04/version-08-de-tu-quy.pdf
https://charliesaigon.files.wordpress.com/2022/04/version-08-de-tu-quy.pdf
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Thư mời kết bạn với nhà khoa học Tôn Phi. 

 

Figure 9. Nhà khoa học Tôn Phi ở Vũng Tàu. Ảnh chụp 2022. 
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Lý lịch khoa học của ông Tôn Phi: 

Học ngành văn học, trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Sài Gòn. Đã hoàn 

thành chương trình học. 

Tác phẩm đầu tay: Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản (tháng 8 

năm 2021). 

Tác giả phát minh “Liên kết không định danh” trong ngành ngân hàng. 2021. 

Tác giả phát minh Nhà xuất bản số PDF (Nhà xuất bản Sống Mới- New Live 

Publishing House). 2021. 

Nhà phát minh ngành Tái chế thông tin. 2022. 

Mỗi ngày, có hàng chục, hàng trăm lượt các em học sinh, sinh viên và cả các nhà 

khoa học tải sách của chúng tôi về học. Chúng tôi rất lấy làm hãnh diện về điều đó. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục sản xuất những cuốn sách có giá trị, đem đến cho quý vị độc 

giả Việt Nam và khắp năm châu. 

Trong quá trình làm việc, không thể nào tránh khỏi những sai sót. Qúy vị mạnh dạn 

góp ý và nếu đúng, chúng tôi thường sửa sai sớm, trong vòng không đến 3 ngày. Các 

tác phẩm của chúng tôi cập nhật thường xuyên. 

Hàng tuần, khoảng một lần, tại Sài Gòn, chúng tôi gặp gỡ cà phê vào sáng Chủ nhật, 

sáng đầu tuần, để trao đổi tin tức về các phát minh khoa học mới nhất. Mời quý bạn 

ghé dự và cà phê. 
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Figure 10. Ảnh: Một cảnh làm sách của tập đoàn Charlie. 

Bạn nào muốn kết bạn với Tôn Phi, chỉ cần gửi thư đến địa chỉ điện thư: 

tonphi2021@gmail.com. Tôn Phi và các bạn sẽ đón tiếp quý bạn. 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

Ủng hộ nhóm bạn của nhà khoa học Tôn Phi tại địa chỉ: 

Ngân hàng Agribank. 

Số tài khoản: 6605205218412. 

Chủ tài khoản: Nguyễn Ngọc Kim Ngân. 

Trân trọng cám ơn các bạn. 
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Liên lạc: teacherkimngan@hotmail.com (đồng thời là email Paypal) 

Trân trọng cám ơn quý vị. 
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Trân trọng. 
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Câu chuyện giáo sư Nguyễn Đình Cống 

 

Figure 11. Giáo sư Nguyễn Đình Cống. 

Đây là giáo sư Nguyễn Đình Cống. Giáo sư Cống viết cuốn sách, có thể nói là cuốn 

cuối cùng trong cuộc đời, Cùng học để nuôi dạy con trẻ. 
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Ở Việt Nam, không ai không biết tên tuổi giáo sư Nguyễn Đình Cống, vị giáo sư đầu 

ngành của khoa học xây dựng. Ông là giảng viên danh giá nhất của đại học Xây 

Dựng Hà Nội. Ông cũng đồng thời là nhà trí thức phản biện gay gắt cho các vấn đề 

trong xã hội Việt Nam buổi này. 

Ngày đầu tiên của năm mới 2022, đội ngũ Charlie nhận 2 tin vui. Một là, thư từ giáo 

sư Nguyễn Đình Cống, yêu cầu in sách cho ông. Hai là, một khoản tài trợ từ nhà báo 

Nguyễn Đức, Sài Gòn. 

Chúng tôi rất thận trọng khi in cuốn Cùng học để giáo dục con trẻ. Cuốn sách này sẽ 

làm thay đổi nhận thức rất lớn trong cộng đồng người Việt, kể cả hải ngoại lẫn trong 

nước. Tác giả Nguyễn Đình Cống viết cùng con gái Nguyễn Phương Thảo. Nhận 

thấy sự vĩ đại của tác phẩm này, đích thân ông chủ tập đoàn Charlie phải biên tập, 

sửa lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp …. Mã ISBN: 979-8798227167. Người Pháp đã đặt 

mua 1 cuốn. 

Một nhà xuất bản, gồm dăm ba sinh viên mới ra trường, đã đặt đúng nền tảng thanh 

toán một chạm khắp toàn cầu. Chúng tôi chưa giàu nhưng tự hào, cả bán cả cho vẫn 

có lời. Nhà xuất bản Sống Mới đài thọ cho các tác giả sáng tạo. 

Một bạn sinh viên, mua sách của giáo sư Nguyễn Đình Cống, gửi thư cho nhà xuất 

bản Sống Mới Charlie như sau: 

“ 

Kính chào thầy Cống, chào bạn Tôn Phi. 

 

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn tới thầy Cống vì đóng góp cống hiến tâm huyết 

cho nền giáo dục của Việt Nam nói chung, cũng như ngành xây dựng nói riêng.Em 

là cựu sinh viên khoa xây dựng khoá XD10.  ĐH Mở – TP.HCM, ( mình không học 

ĐH Xây Dựng nhé bạn Phi ^^).Em ngưỡng mộ thầy rất lâu rồi, tuy không phải là lần 

đầu em học sách của thầy nhưng cũng rất xúc động vì biết tin em là người đầu tiên 

đặt mua cuốn sách này của thầy. Đọc sách làm em bồi hồi nhớ thời sinh viên, nhớ 

bộ môn Bê Tông 2, bài giảng sàn 1 phương, sàn 2 phương ^^. Kính chúc thầy dồi 

dào sức khoẻ, và luôn bình an ạ. 
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. Gửi bạn Tôn Phi,Chúc nhà xuất bản Sống Mới ngày càng phát triển, ngày càng có 

nhiều bài viết, sách báo chất lượng thu hút được các bạn trẻ trong và ngoài nước biết 

tới nhé. 

 

Hiện tại công viêc mình đang kinh doanh ở nước ngoài, hi vọng có dịp về nước được 

trò chuyện, gặp gỡ bạn Tôn Phi cùng thầy Cống. 

 

Trân trọng” 

 

Figure 12. Bố và con gái. Ảnh bìa sách Cùng học để giáo dục con trẻ của giáo sư Nguyễn Đình Cống. 

Ảnh: Cô giáo mầm non Nguyễn Phương Thảo, con gái của giáo sư Cống. 



Page 47 of 49 
 

Page 47 of 49 
 

 

Figure 13. Cô giáo mầm non Nguyễn Phương Thảo, con gái của giáo sư Cống 

Xin chia sẻ cùng quý vị. 

Quận 7, Sài Gòn, ngày 18 tháng Một năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 
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Chúc mừng nhà xuất bản Sống mới của tập đoàn Charlie, thầy Cống là một đại trí thức, 

mình là học sinh Đại học Xây Dựng Hà Nội, ngày đó thầy là chủ nhiệm bộ môn Bê tông 

cốt thép, một giáo viên đầu ngành, hướng dẫn làm tiến sĩ. 

Kính chúc thầy mạnh khỏe, đại t 

2. Trường Thân Văn 

JANUARY 18, 2022 AT 11:09 EDIT  

Xin Chúa ban phước cho thầy Cống để đọc, hiểu và thực hành Kinh Thánh, hầu được 

phước và trở thành nguồn phước cho nhiều người. Tôi đã biếu Thầy quyển Kinh Thánh 

lâu rồi, không biết Thầy cất đâu. 

3. Đức Bùi Quang 

JANUARY 18, 2022 AT 11:10 EDIT  

Chúc mừng Tôn Phi đã nhận được sự quan tâm của thầy Nguyễn Đình Cống. Một người 

thầy mà tôi rất kính trọng, một trí thức đúng nghĩa ! 

4. Đức Nguyễn 
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5. Lỗ Trần 
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Một người Thầy hết lòng vì dân vì nước. Mình kính phục thầy khi đọc những bài viết của 

Thầy. Và hôm nay vui vì Tôn Phi in và phát hành sách của thầy. 
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Mình đã đặt với Thầy 3 cuốn, Tôn Phi ghi cho.Mình đã được Thày dạy trực 

tiếp môn BTCT 2 
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