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Trọng nhiệm nhi lộ viễn 

Nhà xuất bản Sống Mới, một câu chuyện thần kỳ. 
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Nhà báo Lê Trọng Hùng, một con người văn hiến. 

 

 

Hình 1. Nhà giáo Lê Trọng Hùng mặc bộ quần áo truyền thống của dân tộc. Quần áo này là quần lĩnh áo the, Thái Bình minh triết. 

 

Ở Hà Nội, có nhà báo Lê Trọng Hùng là một con người rất can đảm. Anh chỉ ra rằng, 

Hiến pháp của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 2013 có trên 200 

lỗi. Nhưng anh Trọng Hùng không biết nguyên nhân sâu xa vì sao Hiến pháp lại có 

nhiều lỗi đến vậy. 

 

Triết học Phật giáo là triết học “rắn cắn đuôi”. Biểu tượng của Phật giáo cũng là con 

rắn, Vì vậy, khi triển khai ra luật pháp thì sẽ được một mê trận các điều luật chồng 

chéo lên nhau, điều luật này mâu thuẫn với điều luật kia, luật đầu tiên cắn vào đuôi 

luật cuối cùng. Các nước Phật giáo không bao giờ có một bản hiến pháp đúng tiêu 

chuẩn khoa học luật học. Vì vậy nhà giáo Lê Trọng Hùng mới tìm ra nhiều lỗi trong 

hiến pháp 2013, sau đó anh vào tù. 
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Nhà nước này thực chất là nhà nước Phật giáo. Phật giáo có triết lý khởi nguyên: 

“Có thể tự đắc đạo, tự giải thoát mà không cần một sự kết nối huyết thống với 

Thượng Đế.”. Nhà nước này có triết lý khởi nguyên: “ Vật chất là tồn tại khách quan 

và quyết định ý thức chủ quan”, nghĩa là, nhà nước này chỉ là một chi nhánh, một 

đại lý của giáo hội Phật giáo toàn cầu. 

 

Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, có 3 nền chủ đạo chính. Thời nhà Lý, nhà Trần, nhà 

“Hồ”, áp dụng triết lý Phật giáo. Thời nhà Lê, đầu nhà Nguyễn áp dụng triết Việt, 

còn gọi là triết lý Nho giáo. Thời mạt Nguyễn, đất nước áp dụng triết lý Cơ-đốc, do 

thực dân Pháp mang sang. Trong ba nền triết lý đó, đâu là nền triết lý ám hợp với 

dân tộc Việt nhất. Xin trả lời rất rõ ràng: Đó là triết lý Nho giáo. Bằng chứng, thời 

nhà Lê là thời cực thịnh nhất trong lịch sử dân tộc: 

 

Đời vua Thái Tổ, Thái Tông 

Thóc lúa đầy đồng trâu chẳng thèm ăn. 

 

Con người thời nhà Lê sống với nhau nhân ái, đêm nằm không cần khóa cửa chặt – 

sử gia Lê Văn Hưu. Kể cả học giả Tây phương cũng công nhận thời nhà Lê là cực 

thịnh của văn hóa-chính trị-kinh tế Việt, đại học Harvard nghiên cứu bộ luật Hồng 

Đức. Nho giáo lập luật rất vững. Luật Hồng Đức không có mâu thuẫn nội hàm như 

luật “nhà Hồ” . Hiến pháp của “Nhà Hồ” có quá nhiều lỗi và kéo theo đất nước lụn 

bại, bởi “nhà Hồ” là một triều đại Phật giáo. Đó là căn nguyên sâu xa. 

Đặc trưng của Nho giáo là quần áo lĩnh áo the, chính là trang phục nhà giáo Lê Trọng 

Hùng mặc trong những kỳ lễ quan trọng của dân tộc. Chẳng có tôn giáo nào muốn 

tu sĩ của mình mặc trang phục dân tộc cả. Trừ Nho giáo, hay còn gọi là Thái Bình 

minh triết. 

Bi kịch của đất nước Việt Nam là khi rơi vào tay Phật giáo. Phật giáo sai người đi 

lừa dân rằng: Nho giáo là đạo Khổng Mạnh, đạo của Tàu. Trong khi ấy, Phật giáo 

cũng từ Ấn Độ sang, chứ đâu phải của dân tộc Việt Nam này. Ông thẩm phán ở Việt 

Nam muốn chế biến một bản án bao nhiêu cũng được. Triết học rắn cắn đuôi phá tan 

đất nước Việt Nam. Nhưng số tăng lữ Phật giáo quá đông, có mặt trong mọi ban 

ngành, mọi bộ máy của đất nước, tinh vi gấp 10 lần trước. Văn hóa Phật giáo là văn 
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hóa xảo ngôn, hệt như loài rắn có hai lưỡi, là biểu tượng của Phật giáo. Nói về trình 

độ mị dân của đám sư ni, đạo sĩ, vua Lê Thánh Tôn lắc đầu ngán ngẩm: “Hỡi ôi”. 

 

Ngôn ngữ tiếng Việt gọi là “mặt trời” chứ không gọi là “vầng nhật”. Việt Nam là 

một dân tộc Nho giáo, một dân tộc thờ trời. Chính vì vậy tiềm thức cộng thông chảy 

trong huyết quản của con người. Nho giáo tất yếu sẽ sản sinh ra những con người 

văn hiến. Nhà báo Lê Trọng Hùng là một con người văn hiến. Không có Lê Trọng 

Hùng này thì cũng có Lê Trọng Hùng khác, mẹ Âu Cơ sinh được vô số con trai làm 

sống lại được nền văn hiến. Thích Ca không thể giết hại hết được con cái của mẹ Âu 

Cơ. Xin lỗi tôi hơi nặng lời. Tác giả bài luận này sinh ra trong gia đình có truyền 

thống Cơ-đốc nhưng không cho rằng nền chủ đạo của dân tộc Việt Nam là Kinh 

Thánh. Nền chủ đạo đó phải là Thái Bình minh triết, tức dân tộc Việt Nam phải quay 

lại với mẹ Âu Cơ. 

 

Nhà báo Lê Trọng Hùng có những bài tranh luận về văn học và văn hiến rất hay, vẫn 

còn đăng trên Văn Bút Việt Nam của chúng tôi. Ở Hà Nội chỉ có Lê Trọng Hùng 

công khai ủng hộ Nho giáo làm nền chủ đạo cho dân tộc Việt Nam. Ai cũng biết 

điều đó. Anh dẫn đầu về nghiên cứu chủ nghĩa hợp hiến tại Việt Nam. Theo Lê 

Trọng Hùng, một hiến pháp đúng nghĩa cho một quốc gia là một kết tinh nền văn 

hiến của một dân tộc. Trong một thời buổi không còn ai tin ai, chúng ta vẫn có thể 

tin tưởng nhà giáo Lê Trọng Hùng. Trung tâm Văn Bút Việt Nam của chúng tôi lưu 

trữ toàn bộ các bài viết đáng chú ý của anh. 

 

Mọi nhà bác học đều biết rằng, nền văn hiến đang sống lại một cách mạnh mẽ, tự 

năm 2018. Vì nền văn hiến sống lại nên khắp ba miền đất nước người người viết 

văn, nhà nhà viết văn, một điều không bao giờ có trước năm 1997. Thủ tướng 

Nguyễn Tấn Dũng nói: “Đó là một xu thế không thể đảo ngược.” Nói xong thủ tướng 

Nguyễn Tấn Dũng về vườn. Nói chung trong xã hội, có nhiều người sẽ chấp nhận 

triết lý của Phật giáo, cũng có người chấp nhận Nho giáo. Có người (chẳng hạn như 

tác giả bài này độ năm 2017) đề nghị tái thiết đất nước bằng văn minh Cơ-đốc (Christ 

giáo). Sau khi làm việc có khoa học, dưới sự hướng dẫn từ các tác phẩm của triết gia 

Lương Kim Định, chúng tôi (Tôn Phi và Lê Trọng Hùng) công nhận rằng Nho giáo 

đã và sẽ là nền chủ đạo của dân tộc Việt Nam. Tất nhiên, những giáo phái xung 

quanh không chấp nhận điều này. Vì họ là tôn giáo ( Phật giáo là religion), đương 

nhiên không chấp nhận để cho Nho giáo là một nền luân lý độc lập (education) cầm 

trịch tại Việt Nam. Mặc dù vậy, Nho giáo vẫn cố gắng vươn lên, để sáng rực như 
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buổi bây giờ. Các sách của triết gia Lương Kim Định ngập tràn nhà sách Fahasa, nhà 

sách Phương Nam, nhà sách trong ngoài nước. Rõ ràng, người Việt, dù theo tôn giáo 

(religion) nào, vẫn còn tình cảm với Nho giáo (education). 

Thế kỷ này, chỉ cần kết hợp Nho giáo và Christ giáo, chúng ta sẽ có một nước Việt 

Nam xinh đẹp, Sài Gòn một hòn ngọc viễn đông. 

 

Sài Gòn, 25 tháng 08 năm 2021. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn). 

Liên lạc tác giả: tonphi20@gmail.com 

5  BÌNH LU ẬN VỀ  “NHÀ BÁO LÊ TR ỌNG HÙNG,  MỘT CON NGƯ Ờ I  

VĂN  HIẾN.”  

1. Đặng Phước 

25 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:54 CHIỀU 

Một bài viết mà tôi thích nhất của Tôn Phi bởi ngoài luận triết con đường phát triển tương lai của 

quốc gia là phải dùng Triết Việt, tác giả còn bảy tỏ thái độ bênh vực nhà giáo chân chính Lê 

Trọng Hùng. 

2. Joseph Trần Đăng Khoa 

25 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:35 CHIỀU 

Good 

https://saigonpick.com/2021/08/25/nha-bao-le-trong-hung-mot-con-nguoi-van-hien/#comment-2867
https://saigonpick.com/2021/08/25/nha-bao-le-trong-hung-mot-con-nguoi-van-hien/#comment-2868
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3. Phạm Hồng Thơm 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 7:01 SÁNG 

Cảm ơn em đã dày công nghiên cứu viết ra những bài viết hay . 

4. Y Jao Buon Ya 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:18 SÁNG 

ông ấy được ra tù chưa 

5. Gam Ngo 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:18 SÁNG 

Bài viết rất ý nghĩa 
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Dân tộc Việt Nam đang có một nhà giáo lớn, nhà giáo Lê 

Trọng Hùng. 

 

Hình 2. Nhà giáo Lê Trọng Hùng trong giờ dạy online. 

Ngày thứ Tư (22 tháng 04 năm 2020), nhà giáo Lê Trọng Hùng ở Hà Nội làm clip 

“Giáo dục công dân mới bài 10 Quyền bình đẳng giới”. 

Bản chất của con người là lợi ích. Không ai dại gì nói  ra một điều để sau đó gặp bất 

lợi, bị trù dập từ bạn bè, từ nhà tài trợ. Nhà xuất bản Giáo dục thừa biết cuốn Lịch 

sử văn minh thế giới-Dương Văn Ninh chủ biên là sai, tuy nhiên họ sẽ không thu hồi 

sách, vì hai lý do: thứ nhất là sợ bồi thường cho người mua hết nhiều tiền, thứ hai là 

sợ quê, vì đã lấy đó ra làm đề thi và đáp án, nay sửa sai sách thì khơi dậy quá nhiều 

vụ án. Vì vậy, nhà xuất bản Giáo Dục không làm việc thu hồi sách, tức là họ đi sai 

hiến chương nghĩa đạo của ngành xuất bản, mặc dù tên của họ là Giáo dục. 

Vì vậy, bầu không khí đạo đức giả mỗi ngày một gia tăng. Bác học suông thì đầy, 

trí thức hướng đạo sư thì hiếm. Bác Lê Phú Khải-nhà báo lão thành ở Sài Gòn cũng 

sợ, đưa lời khuyên: “Các cháu đừng làm chủ đề này.” Người ta cho các cháu chết. 

Trong hoàn cảnh đó, nhà giáo Lê Trọng Hùng đã bơi ngược dòng nước, dám nói về 

triết Việt và sử Việt, mà đến viện sĩ viện văn, sử, triết, còn không dám nói. Vì vậy, 

Lê Trọng Hùng là một nhà giáo lớn của dân tộc Việt Nam, năm 2020 này. Một người 

khác là thứ trưởng Giáo dục Lê Hải An cũng biết nhưng không nói, chuẩn bị nói thì 

chết. 

Anh Lê Trọng Hùng là nhà giáo thực thụ, có bằng cao đẳng môn sư phạm sinh học, 

từng đi dạy trường công, sau đó đi làm báo độc lập. Việc nhà giáo Lê Trọng Hùng 
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dạy về triết Việt trúng hay trật, được mấy chục phần trăm thì ta nói sau, vì anh chỉ 

mới được học khoảng 2 năm gần đây, khi các thành viên linh tộc tiếp xúc với anh và 

kêu gọi. Điều ta nói đến trước hết rằng đây là một chủ đề cực kỳ gai góc, mọi thầy 

cô giáo khác đều ngại nói vì ai nấy đều muốn yên thân, mỗi một mình anh livestream 

để làm, trong điều kiện vô cùng thiếu thốn. 

Thầy giáo Lê Trọng Hùng chưa được học về giải tượng, cho nên gặp một số chuyện 

đi theo lối tượng, anh có thể giải sai.  Tại thiên thành tượng, tại địa thành hình. Giải 

tượng là công việc đỉnh cao của triết Việt Nho, không phải thành viên linh tộc thì 

không thể giải được. Một ngày nào đó, có lẽ một thành viên linh tộc sẽ đến và dạy 

anh Trọng Hùng. Đến lúc đó, dù muốn hay không, Lê Trọng Hùng sẽ là nhà giáo 

Việt nằm ở tầm chiến lược. 

Viết tại Đà Lạt, ngày 23 tháng Tư năm 2020. 

Tôn Phi. 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com 

Trợ lý: doanh@dslextreme.com 

Điện thoại: 001 (213) 361-7929 

 

 

 

 

 

 

 

Vì sao nói Trung Quốc sẽ không thua Mỹ về kinh tế? 
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Hình 3. Nhà giáo Lê Trọng Hùng. Ảnh tư liệu. 

Vì sao nói Trung Quốc sẽ không thua Mỹ về kinh tế? 

Năm 2020, nhà giáo Lê Trọng Hùng ở Hà Nội đập cái tivi Made in China (sản 

xuất tại Trung Quốc). 
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Năm 2021, nhà giáo Lê Trọng Hùng vào tù. 

Chúng ta cần nhìn nhận một sự thật rằng: Ukraine không bao giờ thoát khỏi thiên 

triều Moscow, cũng như, Việt Nam cũng không bao giờ thoát khỏi thiên triều 

Trung Hoa. Đến cái tên nước, vua nhà Nguyễn muốn đặt là “Nam Việt” cũng 

không cho. Thiên triều Trung Hoa chỉ cho vua nhà Nguyễn đặt tên nước là “Việt 

Nam”. Cái tên này được tiên tri trước trong một số tập thơ của Trình Tuyên Hầu 

Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nói chung, thiên triều Trung Hoa làm chủ cả cõi viễn Đông, 

trừ khi có một phép màu xảy ra. 

Trở lại vấn đề phân tích mà đầu bài đặt ra: Vì sao Trung Quốc sẽ không thua Mỹ 

về kinh tế. Trung Quốc hiểu rất rõ tâm lý của loài người: Ham đẹp và ham rẻ. Thế 

nên, Trung Quốc lần lượt mua lại từng một tập đoàn Tây phương, đến nỗi hãng 

điện thoại Wiko của Pháp (bạn cùng phòng của tôi yêu thích dòng điện thoại này) 

cũng phải bán cho Trung Quốc. 

Bạn đọc đừng chửi Tôn Phi bán nước. Cái laptop mà Tôn Phi đang dùng là laptop 

HP, sản xuất tại Trung Quốc. Tôn Phi không đủ lòng yêu nước như nhà giáo Lê 

Trọng Hùng. Đập HP đi rồi thì lấy gì xài? 

Năm 2019, Mỹ quyết định đập hãng điện thoại Huawei của Trung Quốc. Huawei 

gần như hết hẳn mảng điện thoại. Song, Huawei vẫn trúng thầu cung cấp dịch vụ 

viễn thông. Nhiều thiết bị của Viettel là do Huawei sản xuất. Đến nỗi, các thiết bị 

5G của nước Anh đang dùng cũng đỡ Huawei sản xuất. Phải nói là thiên triều 

Trung Hoa quá ghê gớm. 

Người Trung Quốc chăm học hơn người Việt Nam, chăm học hơn người Mỹ. Tôi 

có mấy người bạn Trung Quốc, đi đâu cũng kè kè quyển sách. Họ rất yêu nước. 

Nước Mỹ cho nhập cư quá nhiều, dân chúng tạp chủng, nên về lâu dài có thể mất 

các lợi thế về tay Trung Hoa. 

Lại nói về Trung Hoa, tại sao lại đặt cái tên “Trung Hoa”? Đất nước ấy nằm ở 

trung tâm vũ trụ. Đánh Trung Hoa không thể đánh lại. Đức Thánh Vương Trần 

Hưng Đạo đánh thắng Trung Hoa 3 lần, nhưng vẫn chưa dám tự tin là thắng. Về 

già, ngài lẳng lặng đến trốn ở làng Trúc Lâm, quận Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên 

Huế. Đất nước độc lập, Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo vẫn phải sống cuộc 

sống bặt vô âm tín. 
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Chỉ có Đức Chúa Trời (Thượng Đế trong văn minh Á Đông) mới cứu được dân 

tộc Việt Nam. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 01 tháng 06 năm 2022. 

Tôn Phi (Lê Minh Tôn). 

Liên lạc tác giả: +84344331741 
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T. Phi coi lại zụ “đức Thánh Trần trốn Tàu tại Hương Trà TTH” 

Lịch sử ghi nhận đến đời vua Lê Thánh Tôn TK 15(!) thì VN mới tiếp quản 2 châu Ô&Rí 

gồm TTH trong đó 

4. Huỳnh Ngọc An 

JUNE 2, 2022 AT 10:04 EDIT 

Đúng là chỉ có GOD mới làm đc những điều con người bất khả thi. Đúng là dân Trung 

hoa học ngày học đêm… 

5. Đỗ Như Ly 
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Tôi cho “ chí có Đức Chúa Trời…” là cách giải thích của con người! Tất 

cả là do NH Á N LOẠI! TH có được như ngày nay, phần lớn là do Mỹ sai 

lẩm ( hay lợi dụng sai) 1972 
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Nền văn hiến của Việt Nam đang sống lại. 

 
Figure 1. Vợ chồng bác nguyễn Việt Nho và đứa cháu. 
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Sáng nay, bác Việt Nho Nguyễn bên Mỹ gọi điện về cho tôi. Bác khen ngợi sự 

khởi nghiệp lớn của các cháu sinh viên. Bác gửi tiền về cho chúng tôi gây dựng 

tập đoàn Charlie. Giờ phút này, Việt Nam đã hoàn toàn tự do. Bác Nguyễn Việt 

Nho là tác giả sách Nguồn gốc của bệnh tật bán rất chạy trên Amazon, do nhà 

xuất bản Sống Mới Charlie phát hành. 

 

Những người làm nghề viết văn, viết báo ở Việt Nam đang đứng trước một vận 

hội rất lớn. 

Hồi đi học, tôi có nói là giảng dạy ngành văn học đang sai cách. Cô giáo hôm sau 

khóc giữa lớp. Ảnh minh họa cô giáo đang khóc: 

 
Figure 2. Cô giáo đang khóc. Bản quyền ảnh: Tôn Phi. 
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Nền giáo dục, đến nỗi, người ta không biết sử dụng thư điện tử (email). Hỏi, tại 

sao lại có thể tốt nghiệp đại học? Vấn đề không phải là công nghệ, vấn đề là văn 

hóa. 

Có em tên là Nguyễn Thanh Hà, mà lại đặt email là hạt sương long lanh a còng 

gờ meo chấm com (hatsuonglonglanh@gmail.com). Cô giáo không biết em Hạt 

Sương Long Lanh đó họ tên là gì để mà vào điểm. Chuyện có thật ở khoa Văn 

học của chúng tôi. 

Để làm việc trên không gian Internet, bạn cần sử dụng email một cách thành thạo, 

đánh Word thành thạo. 

Tất cả những phần tử ý thức nhất đều đang biết: Nền văn hiến đang sống lại. 

Về kỹ thuật, ấy là nhờ Internet, một sản phẩm của văn minh tin lành. 

Về triết lý, ấy là nhờ triết Việt của giáo sư Lương Kim Định. 

Hai tiền đề căn bản đó giúp cho nền văn hiến sống lại, sau bao lần “đốt sách, chôn 

Nho” dưới nhiều hình thức. Nền văn hiến đang sống lại và không có gì ngăn cản 

được sự phục sinh đó. 

Khi mạng Amazon vào Việt Nam tới đây, dân văn chương sẽ là dân giàu có nhất 

xã hội. Bạn cứ lấy máy tính bỏ túi mà mấy bà hàng thịt ngoài chợ ra tính nhẩm, 

một quyển sách, bán được một triệu quyển trên Amazon, tác giả sẽ có bao nhiêu 

tiền. Sau đó bạn sẽ biết tôi nói thật hay nói điêu. 
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Figure 3. Cô giáo đang cười. Bản quyền ảnh: Tôn Phi. 

Tác giả Tôn Phi là người đầu tiên viết cuốn “Khai thác mạng Internet”. Thậm chí 

chưa nơi nào trên thế giới làm một giáo trình đầy đủ về chuyện này. 

Khi viết thư, dưới cùng thư, phải ký tên. Thành thạo email, chỉ số NFT của bạn 

mới tăng được. 

Năng lực của đàn ông Việt Nam đang rất yếu. Trình độ, khả năng nhận thức của 

các viện trưởng, viện phó đang cực kỳ hạn chế, động một chút là đổ cho chính trị. 

Thời buổi này đã tự do, các bạn không được đổ lỗi cho ai. 

Giáo sư Nguyễn Đình Cống là tác giả sách Cùng học để giáo dục con trẻ. Đây 

đáng lẽ là việc của các cử nhân giáo dục học, không phải việc của giáo sư ngành 

xây dựng. Vậy mà, giáo sư Nguyễn Đình Cống đã làm. Tôi rất ngưỡng mộ ông. 
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Figure 4. Giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Cống. 

Giáo sư Nguyễn Đình Cống, tác giả sách Cùng học để giáo dục con trẻ. 

Charlie là một môi trường có văn hóa rất cao. 

28/01/2022. Sài Gòn. Việt Nam. 

Liên lạc tác giả: 

tonphi2021@gmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

Trợ lý Hương Giang: huonggiang@shop-charlie.com 
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Sự thật lớn lên cùng năm tháng 
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Tôi muốn nói với mẹ tôi rằng, gia đình nào chịu khổ sở vì có con cái phục vụ cho 

chính nghĩa quốc gia, thì sẽ được thưởng công gấp trăm ngàn lần. 

Tôi muốn nói với ba tôi rằng, gia đình nào bị chửi rủa, bị triệt hạ nhân cách, người 

nào gặp thập giá khó khăn vì làm chứng cho Đức Chúa Trời, cũng sẽ được thưởng 

công gấp triệu, vạn lần.  

Bởi, sự thật lớn lên cùng năm tháng.  

Năm 2022 này có lẽ là một năm tuyệt vời. Tất cả những mệnh đề mà tôi phát biểu 

năm 2021 đều đã (được Đức Chúa Trời) làm cho ứng nghiệm. Để khỏi mất thời giờ 

quý báu của bạn đọc, tôi chỉ xin tóm tắt các ý đó như sau: 

1/ Đất nước đang ở trong pha cuối cùng của văn minh Phật giáo (Phật giáo và triết 

học Lê-nin là một). 

Bằng chứng: Tất cả đều tranh nhau đi bắt tau với tổng thống của Hiệp chúng quốc 

Hoa Kỳ. Tất cả đều muốn đi theo văn minh Cơ-đốc giáo. 

2/ Thế giới ngày càng tự do, dân chủ, như các giá trị mà Chúa Giê-su đề cập trong 

Kinh Thánh. 

Bằng chứng: Ngoài tự do, dân chủ, các cơ hội học tập, làm việc cũng đều được mở 

ra. Thời đại cơ học lượng tử đã được các phần tử ý thức nhất khai thác.  

3/ Về nguồn với chủ đạo tộc Việt. 

Không tin, bạn đọc thử hỏi nhà xuất bản Hội Nhà Văn mà xem: sách Kim Định bán 

được vô vàn. Người người, nhà nhà biết căn nguyên đau khổ của dân tộc, của xã hội, 

và tìm về với chủ đạo tộc Việt, suối nguồn tươi trẻ của dân tộc ta.  

 

Năm 2022 này, bất ngờ thay, chiến tranh Nga-Ukraine xảy ra. Kỹ sư Nguyễn Kim 

Khánh có câu nói giá trị : "Không có sự dối trá nào có thể đứng vững trước thời 

gian. Không có sự thật nào không lớn lên cùng năm tháng". 

Chiến tranh xảy ra là điều tất yếu, chúng tôi hưởng lợi từ chiến tranh. Chiến tranh 

Nga-Ukraine làm lộ ra hết thảy những dối trá, bạo lực trên đời. Nếu không có nó, thì 

thế giới này sẽ càng đau khổ hơn nữa, nên Đức Chúa Trời làm cho nó xảy ra. Khi nó 

xảy ra, sự thật được nảy mầm từ đống tro tàn và vươn lên mãi, như câu nói của kỹ 

sư Nguyễn Kim Khánh: “Sự thật lớn lên cùng năm tháng.” 
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Chúng ta đã thắng lợi bước đầu rồi, thưa quý vị. Tuy thắng lợi như vậy, nhưng vẫn 

chưa xong đâu, còn cần thêm một số thời gian.  Trong quãng đường ấy, mỗi người 

còn cần phải tự bứt phá lên nữa, dưới sự giúp đỡ, động viên, chúc phúc từ Thượng 

Đế và từ những người xung quanh.  

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 15 tháng 05 năm 2022 

 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com  

Phone, Whatsapp, Signal, Telegram, Viber: +84344331741 

One comment 

1. Thanh Sớmmai 

MAY 17, 2022 AT 20:53 

“Sự thật lớn lên cùng năm tháng” 

thật tuyệt vời quá ạ. 
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Trọng nhiệm nhi lộ viễn 

 

https://saigonpick.com/2020/03/22/trong-nhiem-nhi-lo-vien/90064238_760785477780038_2881522962232508416_n/
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Hình 4. Vợ chồng thầy Nguyễn Việt Nho. Ảnh tư liệu. 

Tôn Phi. 

Chuyện kể rằng, lúc Khổng chết đi, người ta khoét vách tường xem có để lại gì, thì 

thấy giấu trong đó các sách viết bằng chữ nòng nọc (chữ khoa đẩu). Chữ nòng nọc 

là chữ của người Việt, còn tìm thấy trên mu rùa. Khổng Tử không phải là thủy tổ 

của học thuyết, hay Khổng chỉ là người có công ghi chép lại các câu nói tinh hoa của 

mẹ Nữ Oa và bố Phục Hy. 

Khổng là người Việt hay người Hoa thì ta chưa nói. Trước hết ta nói, nếu không có 

Khổng, con cháu Việt không thể có manh mối để tìm ra được thủy tổ của mình. Tất 

cả, đã được tiên báo trong truyện dân gian trê cóc, thảy đều như ấu trùng cóc nhận 

cá trê làm cha, chui vào miệng cá trê tìm sự bảo bọc. 

https://saigonpick.com/2020/03/22/trong-nhiem-nhi-lo-vien/1-233/
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Sự chửi triết Nho (triết Việt Nho) bắt đầu khoảng 200 năm trở lại đây, dưới sự khởi 

xướng của đại mục sư Tin Lành có tên là James Legge. Sai lầm của James Legge 

kéo theo sai lầm của vô vàn giáo phái, tôn giáo, hội đoàn khác, để cuối cùng Trung 

Quốc và Việt Nam thành ra thế này. Một ngày nào đó, mong các đồng đạo của James 

Legge lên diễn đàn sửa lỗi cho thầy mình. Chúa dạy, hãy xin lỗi người anh em trên 

đường đến tòa, kẻo đi đến tòa rồi thì không còn xin lỗi nhau được nữa, lúc ấy chỉ có 

án phạt dành cho nhau. 

Các tổ chức xã hội dân sự, hay các nhân sĩ trí thức chửi triết Nho, vì sao tổ chức của 

họ sụp, hoặc không thể phát triển? Thưa, khi đứt rễ khỏi cha mẹ, thì chỉ còn sự tồn 

tại suông. Nếu quý vị làm ngơ với triết Việt mà công cuộc văn hóa thành tựu được, 

thì cũng giống như chuyện đứa con coi như không có cha mẹ mà cuộc đời nó thành 

đạt được. Nếu xảy ra sự việc như vậy thì ông Trời đui mắt? 

Nhờ ơn Trời, dòng máu văn hiến đang chỗi dậy. Gần đây, nhiều trí thức Việt bắt đầu 

đổi phe, đứng về phía triết Việt Nho. Bởi nếu không thì cuộc đời này quá bất công 

với mẹ Nữ Oa, mẹ Âu Cơ, và cả với chúng tôi. Vì vậy, đã có một sự công bằng bù 

đắp, khi trên thế giới, ngày càng nhiều người, kể cả người Hoa tại Đài Loan, người 

Anh da trắng tin tưởng vào triết Việt Nho, tin vào triết gia Lương Kim Định. 

Việt Nho, ngoài nghĩa Nho của người Việt, còn có nghĩa là con người siêu việt, 

những người anh hùng thầm lặng đi đòi lại nhân phẩm cho mình cho cho những 

người xung quanh. 

Có những lực lượng tin tặc, tạm gọi là “giỏi nhất thế giới”, hack trang web của chúng 

tôi mà hack không thành. Lý do không phải chúng tôi giỏi IT hay gì cả, mà là vì 

được tiềm thức cộng thông của dân tộc bảo trợ. Nếu Trời cho các bạn ấy hack được 

các trang web của chúng tôi thì quả thật sự vô lý đã đến mức cùng cực. 

Ở một trại tù nọ, có những tù nhân đang bị trói giam trong hầm quay mặt vào tường, 

trên đó có những hình dáng đi lại mà bọn tù cho là có thật; nhưng trong bọn họ có 

người thoát ra khỏi hầm mới nhận thấy những hình chạy trên tường chỉ là bóng dáng 

của các vật chiếu vào chứ không phải là sự thực, liền trở lại tiết lộ điều đó cho đồng 

bạn, tưởng như thế là làm ơn cho họ, dè đâu đồng bạn toan giết anh ta: coi anh ta 

như một tên tử thù vì tội phá rối. 

Nhớ những ngày đầu chúng tôi đấu tranh cho triết Việt, người nhà cũng chửi. Vì biết 

đi đường dài nên phải ngậm đắng nuốt cay. Trọng nhiệm nhi lộ viễn. Người gánh 

trọng nhiệm phải đi đường dài. Gặp người khác thì người ta đã bỏ cuộc lâu rồi, vì 
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làm mãi không thấy lợi ích. Trong mọi điều kiện thiếu thốn, đến năm thứ tư mới có 

học bổng cho các công trình để duy trì công cuộc. Hồi tôi chạy xe ôm trong Sài Gòn, 

có những ngày được 200 000, bỏ 70 000 ra để mua cuốn Cửa Khổng, mong cho nó 

đến tay một đứa con của mẹ Âu Cơ, và nó bắt được tín hiệu. 

Vào thời điểm năm 2017, trí thức Việt Nam vẫn đăng đàn chửi triết Nho của Trung 

Quốc rầm rộ. Nhà báo lão thành Lê Phú Khải, trong cuốn “Nước Việt của ai?”, đăng 

hẳn một bài gần 2 trang để phê phán Đức Khổng. Ông Khải là trí thức lớn của Việt 

Nam ở thời điểm này. Cuối năm 2018, tôi gửi cho bác Lê Phú Khải một công trình 

nhỏ của tôi, về triết Việt, chứng minh triết Việt là Nho sơ khởi, và công lao của 

Khổng đến cho bác Khải. Vì biết bác không có thời gian nên tôi chỉ viết trong vòng 

15 trang. Bác đọc và vỡ ra. Bác gọi điện thoại cho tôi và khen ngợi hết lời. Vì vậy, 

từ năm 2018 đến nay, bạn đọc trong ngoài nước chưa thấy thêm bất kỳ một bài nào 

mà nhà báo Lê Phú Khải chửi ông Khổng. Một trí thức Việt Nam khác, nhà báo-nhà 

giáo Lê Trọng Hùng ở Hà Nội, năm 2018 còn nghêu ngao tuyên bố rằng, sẽ đập tan 

triết Nho ở Việt Nam, trong lộ trình 30 năm. Tôi cười, và gửi các bài phân tích cho 

anh. Anh này cũng tỉnh ra. Từ năm 2018 đến nay, anh Lê Trọng Hùng chưa có thêm 

một bài phê phán triết Nho, vì anh cũng đã nhận ra mức độ quan trọng của sự việc. 

Trên đây, tôi kể ví dụ về hai trí thức tiêu biểu của Việt Nam lúc này mà còn bị lừa, 

dân thường không biết còn thế nào nữa. Nhất là khi, các đại học như Oxford (bên 

ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong thì khỏi nói) cho in mấy cuốn sách chửi ông Khổng, 

sinh viên tôm tép các nước trên thế giới tin lời răm rắp. Triết học chính trị của Oxford 

sai lầm, nhưng không thể thu hồi lại được, vì đã in ra rồi, thu hồi lại sách sợ bị lỗ 

vốn. 

Trong làng, mỗi người chửi một câu, đủ để một người trong làng trầm cảm tự tử. Vô 

số các giáo sĩ, giáo dân các giáo phái như Công giáo, Tin Lành, Phật giáo,… chửi 

cho thêm vài câu nữa, là cả dân Việt đi sang chửi Nho giáo. Kền kền moi gan. Cho 

đến bây giờ, họ chưa hề xin lỗi. Tôi nói một số chứ không phải tất cả. Có những giáo 

sĩ tôn giáo gần đây dũng cảm đứng lên nói ra sự thật. Một sư ở Đà Lạt chứng minh 

được, người Việt là tác giả của chữ Nho, nếu không toàn bộ thì cũng là phần lớn. 

Còn lại đa số, biết sai, nhưng không sửa: thầy giáo dạy tiếng Anh Viễn Huỳnh, tiến 

sĩ Mai Thanh Sơn, và hằng hà sa số… Một đứa con, chối bỏ cha mẹ, thì sự nghiệp 

(cá nhân) của đứa đó không bao giờ thành, mà bản thân tôi là một ví dụ sống. Cũng 

vậy, Việt tộc, nếu chối bỏ mẹ Nữ Oa và bố Phục Hy, thì sự nghiệp của dân đó không 

bao giờ thành. Cứ như Loa Thành, hễ xây lên rồi lại đổ. 
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Vì sao gần đây, trường Văn Khoa Sài Gòn nhắc nhiều đến triết gia Lương Kim Định? 

Vì triết gia Kim Định làm cho lòng dân Việt trở về với cha mẹ của mình, mẹ Nữ Oa 

và cha Phục Hy. Một số sinh viên trường Văn Khoa, là giáo sĩ, giáo dân của Văn 

Miếu, tiếp nối con đường của người thầy yêu dấu. Một nền nhân bản tinh truyền, 

bênh vực những người yếu thế, đơn thân trong xã hội đang sống dậy. 

Hàng ngày, sinh viên văn khoa chúng tôi biên tập các bài viết về triết Nho do người 

Việt khắp nơi trên thế giới gửi đến. Nếu bài ngắn quá, gang tay, thì cố làm cho nó 

dài độ 2 trang. Phải làm sao cho bài tuy ngắn nhưng cũng dội lại âm vang trong lòng 

người đọc. 

Nếu bài dài quá, 100 trang, thì cô đọng sao cho chỉ còn 3-4 trang cho người ta đọc 

rồi đi làm, sau này có thời gian thì đọc tiếp. Không thể nhồi người ta một lần 100 

trang được. Việc đem một tài liệu đinệ tử (bản mềm) 100 trang cho bạn đọc chưa 

biết gì về triết Nho đọc giống như việc đưa một người từ hầm tối lâu năm ra ngoài 

sáng, vội quá chỉ tổ làm hỏng con mắt người đó. 

Trong hình là bác Nguyễn Việt Nho. Bác là Việt kiều Mỹ, và là bạn nghiên cứu triết 

Việt Nho của tôi. Có bài, tôi gửi cho bác. Bác có bài cũng gởi cho tôi. Bác viết: “Cảm 

ơn Tôn Phi đã chuyển bài để tôi thêm phần hứng khởi mà tiếp tục bước đường hơn 

20 năm qua từ khi qua đến USA. Tôi hoàn toàn tán đồng ý kiến với các vị và nguyện 

cố gắng làm với sức mình để cùng với anh em làm hồi sinh Văn Hóa Việt/Việt 

Dịch/Việt Đạo của tiên nhân. Cám ơn Tôn Phi và quý vị nhiều. Nguyễn Việt Nho.” 

Ngày 22 tháng 03 năm 2020 

 

Tôn Phi, 

 

Một con người. 

Liên lạc tác giả: tonphi20@gmail.com 

 

Gọi điện Signal: +84344331741 

 

mailto:tonphi20@gmail.com
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Nhà xuất bản Sống Mới, một câu chuyện thần kỳ. 

 

Hình 5. Ông Tôn Phi, tổng giám đốc nhà xuất bản Sống Mới Việt Nam và bạn nữ chung tòa nhà làm việc. Liên lạc: 
tonphi2021@hotmail.com. Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 
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New Live publishing house, a miracle story. Ở đây là nơi trao đổi phát minh, tức là 

nơi trao đổi những giá trị sống có thể trao đổi được để duy trì cả cuộc sống nhân sinh 

lẫn cuộc sống tâm linh. Chúng tôi chú ý hơn về nhân sinh. Gần 1 triệu cuốn sách của 

ông Tôn Phi đã đến với các em nhỏ vùng sâu, vùng xa. Còn một chút nữa thôi, chúng 

tôi sẽ cán mốc 3 triệu. Nhiều bạn ở nước ngoài cũng yêu thích sách của chúng tôi. 

 

Hình 6. Một khách hàng đang cầm trên tay cuốn sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản của ông Tôn Phi. 

Chúng tôi rất hãnh diện được các tác giả tin tưởng và giao phó bản thảo, những đứa 

con tinh thần của họ, để phổ biến ra trong nhân gian. Chúng tôi bán sách với bất kỳ 

giá nào, cho những ai yêu sách. Trả trước trả sau không thành vấn đề, miễn là sách 

ở đẳng cấp cao nhất được xuất bản ra. 
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Hình 7. Ảnh bìa sách Phân tích Truyện Kiều của tác giả Tôn Phi. 

  

Cuộc đời là một cuộc chiến. La vie c’est un combat. Chúng ta là những chiến sĩ trên 

mặt trận văn hiến, phục vụ cho chủ đạo Việt. 

Chủ đạo Việt, còn gọi là triết Việt, hay Thái Bình minh triết, đã trường tồn cùng đất 

nước qua nhiều ngàn năm lịch sử. Có sách nói là trên 12 000 năm. Triết gia Lương 

Kim Định, giảng dạy triết tại đại học Văn Khoa Sài Gòn, đã vực dậy triết Việt cho 

dân tộc Việt Nam. Xin trang trọng cám ơn Kim Định, vị hướng đạo sư vĩ đại của 

dân tộc Việt Nam. 

Các mạnh thường quân 
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Hình 8. Ảnh minh họa: Ông Charlie và bà Charlie. Ảnh chụp thời sinh viên, USSH  2016. 

Tối qua (ngày 01 tháng 01 năm 2022), nhà báo Nguyễn Đức, người bảo vệ tử tù Hồ 

Duy Hải gửi 1 000 000 VNĐ đến nhà xuất bản Sống Mới. Chúng tôi dùng 1 triệu đó 

để hỗ trợ nhà trọ cho một bạn sinh viên tại Sài Gòn, theo diện ngân hàng Charlie cho 

vay trước, lấy lại sau. Hằng ngày, chúng tôi bán được sách. Tiền vào và tiền ra đều 

đều. 



Lòng yêu nước của nhân dân ta. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. 

Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: 

Tôn Phi. Cấm sao chép, phô-tô, in ấn khi chưa được sự đồng ý của tác giả và nhà xuất bản. 

Page 31 of 41 

Page 31 of 

41 

Nhà xuất bản Sống Mới là một nhà xuất bản tư nhân. Chỉ với hai nhân viên, chúng 

tôi xuất bản các ẩn phẩm điện tử lẫn ấn phẩm in thành sách khắp thế giới. Bạn cũng 

sẽ làm được như chúng tôi. 

Nhà xuất bản Sống Mới, một câu chuyện thần kỳ. 

 

Hình 9.  Sếp Phi và nhân viên của nhà xuất bản Sống Mới- tập đoàn xuất bản Charlie trong quán cà phê Highlands. Quận 7. 

 

Tháng trước, có một ngày, tôi và cô thư ký viết được cuốn sách rất hay. Chúng tôi 

đưa lên mạng, cửa hàng tự phục vụ. Ai mua thì tự lấy xuống, và tự trả tiền. Làm 

xong rồi, tôi và cô đi bộ ra cầu thể dục, giãn gân giãn cốt, 30 phút sau vào làm tiếp. 

30 phút sau, về mở thống kê mặc định ra, thấy có 3000 lượt tải sách. Có 1000 lượt 

trả tiền. Số tài khoản ngân hàng của tôi tăng lên 200 triệu (lương của chủ tịch nước 

mới chỉ đầy 40 triệu). Nghĩa là, một buổi sáng, tôi và bạn làm được 200 triệu, chỉ từ 

việc bán sách PDF. 
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Tôi phải nói với độc giả rằng, khi nào các bạn trả tiền cũng được, không nhất thiết 

phải trả ngay. Thế mà họ vẫn cứ trả. 

Buổi chiều hôm đó, có trường mầm non xin 150 triệu. Vui vui, ông chủ và nhân 

viên tập đoàn Charlie cho hết luôn. 

 

Hình 10. Ảnh minh họa: Bà chủ và cô chủ nhỏ của tập đoàn Charlie. 

Đội hình nhà xuất bản Sống Mới toàn con nhà giàu học giỏi cả, nên chủ yếu làm vì 

đam mê, có lương cũng được không có lương cũng được. Ông chủ làm cuối ngày dư 

300 000 là được, tiền nhiều để mà làm gì. 

Có kỹ sư Đỗ Như Ly, ông già sắp xuống lỗ, đặt mua sách của chúng tôi và được 

chúng tôi cho thấy tận mắt tỉ suất lãi này. Ông nói rằng Tôn Phi của chúng ta là một 

nhà sáng chế lớn của thế kỷ XXI. 

Mời bạn tải xuống các sách của nhà xuất bản Sống Mới. Mặt bằng giá các cuốn sách 

là 250 000 VNĐ (sách PDF) và 400 000 VNĐ (sách in). Số tài khoản nhận tiền đặt 

sách: 142720499, mở tại ngân hàng ACB, chủ tài khoản Tôn Phi. Sách đọc được 

trên máy tính bảng, laptop và điện thoại rất đẹp. 

Đặc biệt, tại nhà xuất bản Sống Mới, các bạn được trả sau. Nghĩa là, các bạn cứ tải 

sách xuống, phục vụ cho con đường học vấn của mình trước.  Khi nào có tiền, các 

bạn trả cho chúng mình cũng được, không có cũng không sao. Trân trọng cám ơn 

các bạn.   
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Sự kỳ diệu của nhà xuất bản Sống Mới Charlie. 



Lòng yêu nước của nhân dân ta. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. 

Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: 

Tôn Phi. Cấm sao chép, phô-tô, in ấn khi chưa được sự đồng ý của tác giả và nhà xuất bản. 

Page 34 of 41 

Page 34 of 

41 

 

Hình 11. Hai bạn nữ người mẫu ảnh của nhà xuất bản Sống Mới đang cầm trên tay cuốn sách Nền kinh tế tri thức của chúng tôi. 
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Năm 2021 là một năm đáng nhớ. Vào tháng Mười 2021, Tôn Phi mở nhà xuất bản 

Sống Mới, người ta hay gọi là nhà xuất bản Charlie. 

Nhà xuất bản của chúng tôi cài chế độ tự động. Cụ thể, chị Hương Nguyễn bên Úc 

mua sách, lên website, nhập vào là thanh toán được luôn. Khoảng 30 phút, mà chậm 

lắm là 3 ngày, chị sẽ nhận được sách, ship tận nhà. 

Hình thức xuất bản trực tuyến này, chỉ có ông Tôn Phi nghĩ ra. Mình rơi vào thế 

buộc phải có phát minh. Những người khác, họ không có phát minh, bởi họ không ở 

vào thế phải có phát minh. 

Nhà xuất bản Charlie kỳ diệu đến nỗi, cục trưởng cục xuất bản Việt Nam phải gửi 

công văn vào Sài Gòn chúc mừng ông Tôn Phi. Mới chỉ thành công trên nguyên lý 

mà đã như vậy, mai này chúng tôi sẽ mở rộng hơn. 

Đây không chỉ là một nhà xuất bản, đây còn là một trang web hết sức quan trọng. 

Tác giả nào có phát minh, nộp lên đây, chúng tôi đề số tài khoản của tác giả bên 

dưới. Nhà giàu đi qua đọc thấy, ghé lại, mua phát minh cho tác giả. Ông Tôn Phi là 

trung gian nhưng không cần biết đến số tiền mà nhà giàu cho anh tác giả, vì thanh 

toán là một chạm, đến ngay với tác giả sau 5 giây. Bản thân ông Tôn Phi cũng là một 

tác giả nên thiết kế được một nhà xuất bản vượt thời gian. Nhà xuất bản Charlie cứ 

như là một cậu bé đến từ tương lai, cực kỳ hiệu quả và cực kỳ sáng tạo. 

Ngày hôm qua, có một thầy trưởng khoa trong trường chạy lên quận 7, gặp nhờ nhà 

xuất bản Sống Mới đưa sách lên Amazon. Tất cả chỉ mất 2h đồng hồ. Ai nhờ, chúng 

tôi cũng đều giúp cả, giúp miễn phí, giúp tận tình. Một sinh viên đại học dưới Cần 

Thơ mới tốt nghiệp, gửi tác phẩm lên in, từ khi nhận bản in, sửa bản in cho đến khi 

in, chỉ mất 20 ngày. Rõ ràng Charlie là một nhà xuất bản giỏi. 

Các bạn ạ. Tôi kể câu chuyện ra đây để các bạn cũng sáng tạo như tôi. Tôi tin rằng 

các bạn sẽ còn làm được hơn thế nữa. Tôi là thế hệ đầu tiên, tự mình mày mò từ A 

đến Z. Sang các bạn, các bạn sẽ được chúng tôi chuyển giao công nghệ cho, chắc 

chắn các bạn sẽ thành công. Chúa dạy: Càng dạy nghề thì sẽ càng được giàu thêm. 

Cho nên, chúng tôi không tiếc bí mật, chúng tôi luôn luôn sẵn sàng dạy nghề cho các 

bạn. 

Nhà xuất bản Charlie là một câu chuyện thần kỳ. Nó đến giữa mùa dịch đói kém. 

Một cách khiêm tốn, tôi nói, nó là một món quà từ nơi Thượng Đế. 
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Chúng tôi có thể giúp gì bạn? Đừng ngại, hãy liên lạc với chúng tôi. 

Tôn Phi và Hương Giang. 

Điện thoại đường dây nóng: 0344331741 

Hộp thư: tonphi2021@hotmail.com 

beauteme@gmail.com (gặp cô Nguyễn Hạnh). 

Điện thoại đường dây nóng: 0344331741 

Nếu ở nước ngoài thì có thể gọi điện cho chúng tôi bằng Telegram, Viber, 

Whatsapp, Signal: +84344331741 

Góp vốn cùng nhà xuất bản Charlie: 

Ngân hàng ACB: 142720499- Chủ tài khoản: Tôn Phi. 

Ngân hàng Quân đội MB: 0344331741- Chủ tài khoản: Tôn Phi. 

Trân trọng cám ơn quý vị. 
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Hình 12. Ảnh minh họa: Bố con ông Charlie đi dạo phố. Quận 7 Sài Gòn, năm 2022. 
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Published by Charlie Saigon 

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

Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon 

3 comments 

1. Bạch Sơn Hải 

JANUARY 2, 2022 AT 07:16 

Chúc Tôn Phi năm mới nhiều điều mới 

2. Tình Quê Hồn Nước 

JANUARY 2, 2022 AT 07:16 

Hoan hô các cháu. 

3. DINH CONG NGUYEN 

FEBRUARY 5, 2022 AT 11:34 

Tôi và bạn bè thấy cách xuất bản và bán sách của Nhà Xuất bản Sông 

Mới là quá hiện đại. 
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Vì sao Đức Chúa Trời không bao giờ biểu hiện bản thân 

mà luôn luôn thông qua tồn tại khác? 

 

Hình 13. Bìa sách Hữu thể và tự do, do họa sĩ, tái bản lần thứ 02. 

  
 

Trí thức theo đạo Cơ-đốc cũng biết rằng, Chúa không bao giờ tự hiển hiện được bản 

thân mà phải hiện hình qua Tồn Tại khác. 

Đó là Đức chúa con, Giê-su. Đó là con người, con người biểu tượng đã chịu khổ nạn 

cho nhân loại. 

Cũng như vậy, vật chất không thể hiện mình, biểu hiện mình trog chính nó ở cái cây, 

con ngựa; dòng nước chảy hay cái bàn, hòn đá. Đây chính là sai lầm căn bản nhất 

của chủ nghũa duy vật của Marx. Vật chất với tính cách là vật chất phải hiện mình 

ra trong Tồn tại khác, đó là cảm giác, ý thức. Ý thức chính là tồn tại khác của vật 
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chất, là vật chất mở mình ra ở ý thức như là cái cây, con ngựa, đá, cái bàn, dòng 

nước chảy. Đọc Hữu thể và tự do, chúng ta phải thấy điều căn bản này. Đó chính là 

tình huống có vấn đề để hữu thể và tự do hình thành trong nhiều năm. 

 

Hình 14. Cô sinh viên ngành triết học đang cầm trên tay cuốn sách Hữu thể và tự do của tác giả Nguyễn Huy Canh. 

  

Tác phẩm Hữu thể và tự do của tác giả Nguyễn Huy Canh, một mối bận tâm mang 

tính chất hình nhi thượng học. Sách do nhà xuất bản Sống Mới của ông Tôn Phi phát 

hành, mời các bạn đón mua. Tôi nghĩ rằng, ai có được cuốn sách này, ấy là một 

người hiếu học và may mắn. Ai hiểu được cuốn sách này, đó là người thông minh 

và nhân hậu. Sách trình bày vấn đề ngắn gọn trong vòng 45 trang, khổ giấy A4. 

Giá bán: 

Sách PDF: 150 000 VNĐ. Sách in: 350 000 VNĐ. 
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Phi. Paypal: teacherkimngan@hotmail.com 

Liên lạc mua sách: tonphi2021@hotmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal, Zalo, Viber: +84344331741 

Liên lạc tác giả: nguyenhuycanh5454@gmail.com 

 


