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This book may be confidential and/or privileged and is intended to be viewed only
by the recipient(s) who bought it. If you are not the intended recipient, you are
strictly prohibited from reading, using, disclosing, copying or distributing this book.
If you received this book in error, please immediately notify the author, and
permanently delete this book and any attachments.

This book belongs to.................................Only..........................and her/his family
can use this book for reading and printing personally.

Cuốn sách này thuộc về ông/bà …………………. Chỉ có ông/bà …………… và
thân hê trưc tiêp là đươc sư dung cuốn sách này.
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Giới thiêu sách Luật sư, nghề nghiêp và sứ mênh của các
tác giả Victoria Rocco.

Victoria Rocco
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Nhóm tác giả chúng tôi đã cho ra mắt cuốn sách Nhà Báo Nghề Nghiêp Và Sứ
Mênh : sau thành công ban đầu chúng tôi dư kiên sẽ tiêp tuc viêt và cho ra đầu
sách , Luật Sư , Nghề Nghiêp, và Sứ Mênh: muc tiêu viêt và tôn vinh một số nhỏ
những luật sư nổi tiêng trong những vưc bảo vê , dân oan, và những luật sư bảo vê
các vu án chính trị .

Ở VN hiên nay những luật sư , nhà báo tham gia và bảo vê các vu án như vậy đang
rất ít , bởi những yêu tố nhạy cảm và hiểm nguy đối với họ đang rất nhiều, vì vậy
nhóm tác giả viêt sách mong muốn nghề luật sư nói riêng , cũng như mọi nghề
khác cùng nhau phát huy tinh thần thương tôn pháp luật, và xã hội giảm bớt sư bất
công !

Chủ biên: Victoria Rocco.

Đồng tác giả: Luật sư Lê Đình Viêt, nhà báo Lê Mạnh Hà, triêt gia Tôn Phi.

Giá bìa:

Sách PDF: 250 000 VNĐ.

Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chi nhánh Nguyễn
Phong Sắc, tỉnh Nghê An.

Liên hê mua sách: tonphi2021@hotmail.com.

Điên thoại hỗ trơ: +84344331741 (gặp ông Tôn Phi).
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Người dân Việt Nam được lợi gì khi
văn minh tin lành đi vào Việt Nam?

Figure 1. Ảnh: Luật sư Lê Đình Việt. Coutersy Facebook.

Văn minh tin lành, bằng con đường hòa bình và liên tuc, đã đi vào Viêt Nam
khoảng 3 năm trở lại đây.

Quy hoạch tốt.

Tư tưởng quy hoạch của văn minh tin lành khác với tư tưởng quy hoạch của văn
minh Phật giáo. Ví du rõ ràng nhất là thành phố Seoul của Hàn Quốc. Đươc quy
hoạch theo văn minh tin lành, Seoul có khả năng là thành phố xanh, sạch, đẹp nhất
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thê giới, mưa xuống không bị ngập. Seoul và Busan có đủ chỗ ở cho mọi người, và
có nguồn cung cấp lương thưc dồi dào, xanh mát khi có biên động.

Kinh thành Tường An, đươc quy hoạch theo văn minh Nho giáo, cũng là một kinh
thành đẹp nhất thê giới. Kinh thành Tường An cho đên nay vẫn chưa lỗi thời, nhà
cưa ngăn nắp, thoát nước tài tình. Con trai của Hồ Qúy Ly, vua nước Viêt tạo dưng
triều đại nhà Hồ ngắn ngủi, tên là Hồ Nguyên Trừng, bị bắt sang Trung Quốc làm
phu tù đã đươc vua nhà Minh đặt làm tổng công trình sư thiêt kê thành Tường An.
Doanh thu du lịch của thành Tường An cho đên nay vẫn là loại khủng.

Cần thuê kiên trúc sư, gọi: 090 8599066-gặp ông Tôn Thân.

Tăng lương, giảm giờ làm.

Giờ làm ở Viêt Nam hiên nay quá cao. Có nhiều nghề làm đên 12h một ngày mà
lương vẫn không đủ sống. Nêu văn minh tin lành vào Viêt Nam, giờ làm buộc phải
rút ngắn lại. Phu nữ chỉ làm 5 tiêng một ngày. Tại các nước tin lành như Do Thái,
Nhật Bản, phu nữ sinh con đươc trơ cấp dường như 200% mỗi tháng (so với tháng
lương trước khi sinh) để chỉ ở nhà nuôi con. Thê trận tư bản chủ nghĩa là thê trận
kéo dài 200 năm, một thê trận quốc dân tất thắng.

Mỗi gia đình phải thuê luật sư riêng.

Trong văn minh tin lành, mỗi gia đình phải thuê luật sư riêng. Bác sỹ riêng có thể
không cần, gọi đên bênh viên lúc nào cũng có. Lập trình viên có thể không cần, ra
dịch vu thuê đươc. Song luật sư thì phải thuê riêng

Số điên thoại của luật sư Lê Đình Viêt do Tôn Phi giới thiêu: 0902267116

Số điên thoại của văn phòng luật Lê Hà: 0985174398

Người dân Viêt Nam có thói quen mất bò mới lo làm chuồng, động sư mới đi kêu
luật sư. Tốt nhất nên thuê trước. Tiền nong có thể cao có thể thấp song chắc chắn
quý vị sẽ tiêt kiêm đươc rất nhiều tiền, rất nhiều thời gian cho tương lai. Cần có
thói quen thuê luật sư từ trước, các nước văn minh họ làm hư vậy.
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Luật sư Vũ Trọng Khánh, người thiết
đặt tự do cho dân tộc Việt Nam

Figure 2. Luật sư Vũ Trọng Khánh.

Luật sư Vũ Trọng Khánh là cha đẻ của tiên sỹ Vũ Trọng Khải, một người quen sơ
sơ với tôi.

Bản hiên pháp năm 1946 là một bản hiên pháp tiên bộ trên thê giới, do luật sư Vũ
Trọng Khánh biên soạn.

Bạn đọc, nhất là ngành luật, sư, triêt, văn, hành chính nên tìm đọc luật sư Vũ Trọng
Khánh.

Bản hiên pháp 1946 cho bạn tư do mọi đàng.
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Nêu bạn hỏi 1 000 000 người thì cả 1 000 000 người đều chưa bao giờ đọc hiên
pháp 1946. Kể cả tác giả cũng không đọc nó bao giờ. Vì vậy, họ gặp rất nhiều thiêt
thòi trong cuộc sống.

Luật sư Vũ Trọng Khánh không phải là chuyên gia văn học, nên có những từ ông
dùng chưa thật chuẩn xác. Song, với từng đó chữ nghĩa, có thể khẳng định ông là
một trong hai luật sư giỏi nhất Viêt Nam thời bấy giờ, cùng với luật sư Vũ Mạnh
Tường.

Chúng ta biêt rằng mọi hành động trái với hiên pháp đều là phạm pháp. Vì vậy bạn
cần bám vào hiên pháp năm 1946 để đươc bảo vê. Ở Viêt Nam, trong nước, có
những luật sư khá là giỏi về nghiên cứu hiên pháp, bạn có thể liên lạc và ký hơp
đồng bảo vê.

Một định lý, sẽ sinh ra hê quả. Một hiên pháp, sẽ sinh ra những điều luật tương ứng.
Luật học là một môn khoa học đàng hoàng nghiêm túc. Hiên pháp 1946 rất hay,
cho con người đủ quyền tư do, không bị ràng buộc gì cả.

Sài Gòn, ngày 09 tháng Mười hai năm 2021.

Tôn Phi

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com
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Nhìn lại vụ án doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình

Figure 3. Trịnh Vĩnh Bình. Ảnh tư liệu

Nhà báo Tôn Phi

Năm 2017, tôi có vinh dư đươc gặp ký giả Tường An- đài Á Châu Tư Do tại Cam-
pu-chia. Bà Tường An là phóng viên đươc ông Trịnh Vĩnh Bình chọn để đưa tin vu
ông Trịnh Vĩnh Bình đòi bồi thường thiêt hại gây ra bởi một số cá nhân trong
chính phủ Viêt Nam. Có thể nói đây là một vu kiên thê kỷ, một người gốc Viêt,
nhưng đã có quốc tịch Hà Lan, kiên chính phủ đang cầm quyền tại Viêt Nam.
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Figure 4. Ông Trịnh Vĩnh Bình kiện chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam. Ảnh tư liệu.

Trịnh Vĩnh Bình, vua chả giò, đầu tư rất mạnh trong nhiều lĩnh vưc ở Viêt Nam,
chủ yêu tại hai tỉnh: Vũng Tàu và Sài Gòn. Thấy ông giàu, người ta lập mưu cướp.
Trịnh Vĩnh Bình dùng tiền mua chuộc, thoát ra đươc khỏi Viêt Nam, về lại Hà Lan.
Tại đây, khi thê quốc gia và quốc tê đã mạnh, ông tổ chức kiên lại chính phủ Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam. Bằng chứng quá rõ ràng, nên khi ra tòa thì Trịnh
Vĩnh Bình sẽ thắng, vấn đề thắng bao nhiêu và thắng như thê nào.

Chi tiêt về vu án, bạn đọc tham khảo thêm ở RFA, VOA, hoặc các tờ báo quốc tê.
Họ đăng tải rất rõ ràng và chi tiêt về vu viêc.

Doanh nhân phải liên lạc với các nhà báo. Đừng đơi đên khi xảy ra tai nạn mới kêu
nhà báo. Tỷ phú Trịnh Vĩnh Bình thấu hiểu điều này. Trải nghiêm khủng khiêp
trong nhà tù của công an Vũng Tàu. Thưc ra, nêu tôi là giám đốc công an Vũng
Tàu thời kỳ đó, thì tôi sẽ bồi thường cho Trịnh Vĩnh Bình, chứ không phạm sai lầm
tiêp theo, là cố tình đánh thắng một đầu óc kinh tê vĩ đại như vậy. Tất nhiên, cái
Trịnh Vĩnh Bình cần chưa chắc đã phải là tiền, mà là một sư thay đổi về văn hóa
tại Viêt Nam.

Vì sao cướp của Trịnh Vĩnh Bình? Vì nghèo và vì dốt. Đội công an Vũng Tàu
không thể ngờ đươc mình đang sống trong giai đoạn chính phủ toàn cầu. Vì giai
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đoạn này là giai đoạn chính phủ toàn cầu nên Trịnh Vĩnh Bình mới kiên lên chính
phủ toàn cầu và tòa án của chính phủ toàn cầu sẽ làm cho ra ngô, ra khoai vu án
oan ức của ông. Ở Viêt Nam, văn hóa ngành công an và văn hóa ngành y tê rất
thấp. Trịnh Vĩnh Bình suýt mất mạng. Ông tuyên bố sẽ đấu tranh cho một thê giới
văn minh, không còn ai oan ức.

Một ngày lạ thói sai nha

Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền. (Nguyễn Du)

Luật pháp về thuê của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam đang khá là
rối rắm. Văn hóa lập luật của nhà nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam
không phải là văn hóa Marx, mà là văn hóa Phật giáo, rất nhiều điều luật và các
điều luật chồng chéo lên nhau. Biểu tương của Phật giáo là con rắn cắn đuôi. Vì
vậy ta có thể thấy, trong xã hội Viêt Nam, điều luật này cắn đuôi, cản trở điều luật
kia. Xã hội Viêt Nam có câu tuc ngữ: “Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.”
Muốn công viêc hanh thông, thường người dân sẽ không đi theo đường thẳng, mà
phải đi đường cong. Đường cong là đường đi của con rắn Ấn Độ, so với đường
thẳng là đường đi của con đại bàng Mỹ. Doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình có tài hoạch
định chính sách kinh tê cho một quốc gia, thậm chí cho cả toàn cầu. Điểm yêu của
ông là không biêt hối lộ. Ao sạch thì không có cá, người sạch hay thiêt thòi.

Chính phủ Viêt Nam, không biêt đươc vị quân sư quạt mo nào tư vấn, lại thuê
đươc một tổ luật sư rất dốt nát quốc tịch Mỹ. Tổ luật sư của ông Trịnh Vĩnh Bình,
cũng quốc tịch Mỹ, nhưng là tổ luật sư đẳng cấp quốc tê, dễ dàng đánh bại tổ luật
sư Viêt Nam tại tòa án đặt tại Pháp.
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Image 1. Doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình vừa được tòa tuyên bố thắng kiện.

Trong cuốn “Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản” rất nổi tiêng,
tác giả Tôn Phi chứng minh rằng, Viêt Nam không thể có luật sư đẳng cấp quốc tê,
vì nền kinh tê ở Viêt Nam hiên nay không phải nền kinh tê tri thức. Luật sư ở Viêt
Nam giỏi nhất là chạy giấy tờ, thứ hai là chạy án. Còn viêc đấu tòa quốc tê thì
dường như không thể. Bằng cấp thì in đươc, nhưng trình độ thì phải bồi đắp lâu dài,
70 năm, chứ không phải cứ in là có.
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Image 2. Doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình những ngày ở Vũng Tàu. Ảnh tư liệu.

Tôi khuyên người dân Viêt Nam, và người dân trên khắp thê giới, phải ký hơp
đồng với các nhà báo, các luật sư sẵn, đừng đơi khi xảy ra tai nạn mới kêu. Không
tin, các bạn cứ nhìn tấm gương ông Trịnh Vĩnh Bình. Văn chương có một sức
mạnh xuyên suốt không gian và thời gian. Người ta tưởng ông Trịnh Vĩnh Bình
không ai biêt đên nên mới hại ông, nêu thấy ông Bình có 5000 nhà báo quốc tê làm
bạn thì không ai dám động đên nhà tỷ phú. Nhiều luật sư nói rằng nhà báo chiêm
khoảng 60% chiêm thắng của phiên tòa. Hãy đầu tư cho nhà báo, bạn sẽ đươc nhà
báo bảo vê, còn nhà báo có kinh phí để làm viêc, sinh sống, phuc vu lại cộng đồng.
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Image 3. Doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình tại Hòa Lan. Quốc tịch Hòa Lan. Ảnh tư liệu.

Chúng tôi gưi lời khen đên ký giả Tường An, thân gái dặm trường, bảo vê cho
công bình và lẽ phải. Có lẽ sau vu án này, mọi thứ ở Viêt Nam đên lúc phải thay
đổi. Viêt Nam chắc chắn sẽ thay đổi, đi theo văn minh Do Thái, là văn minh tin
lành.

Sấm Trạng Trình nói, kêt thúc 80 năm khổ ải, khoảng năm 2025, Viêt Nam sẽ có
500 năm thịnh trị. Chúng ta hãy cùng nhau làm viêc cho một ngày mai tươi sáng.

Viêt tặng đồng nghiêp, nhà báo Tường An, Paris và nhà báo Nguyễn Hữu Vinh-Hà
Nội.

Ngày 26 tháng Mười hai năm 2021.

Tôn Phi

Tổng thư ký-Liên đoàn ký giả Á Châu.

Liên lạc: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741
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Phân tích Hiên pháp 1946 của luật sư Vũ Trọng Khánh

Năm 1945, cái gọi là “Cách mạng tháng Tám” nổ ra. Luật sư Vũ Trọng Khánh lên
nắm giữ chức thị trưởng thành phố Hải Phòng, một thành phố quan trọng trong
chính sách phát triển kinh tê Viêt Nam của nước Pháp cũ.

Nhận lời mời của Hồ Chí Minh, luật sư Vũ Trọng Khánh lên Hà Nội để làm bộ
trưởng bộ tư pháp. Tại đây, ông biên soạn bộ hiên pháp cho nước Viêt Nam. Vũ
Trọng Khánh là trí thức do Pháp đào tạo, cho nên làm đươc một hiên pháp theo
tiêu chuẩn luật học Tây phương.

Hiên pháp 1946, chỉ dài 8 trang, không có mâu thuẫn nội hàm, là bản hiên pháp tốt
thứ hai trong lịch sư nước Viêt Nam. Bản hiên pháp tốt nhất là hiên pháp của đê
nhị Cộng Hòa, đánh giá của các giáo sư luật học danh tiêng.

Điều thứ 15 của hiên pháp 1946 quy định: “Nền sơ học cưỡng bách và không học
phí.” Chị Phạm Thu Hương, cô giáo Hải Phòng, đấu tranh thành công để miễn phí
học phí cho học sinh hai trường ở tỉnh này. Nêu nhìn nhận hiên pháp 1946 là nền
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tảng thì phải miễn phí học phí cho học sinh. Cần bồi thường danh dư và phuc hồi
nhân phẩm nhà giáo cho cô giáo Phạm Thu Hương.

Đê quốc Mỹ, như báo đài nói, chưa bao giờ ngừng can thiêp vào nội bộ Viêt Nam.
Hiên pháp 2013 quy định tư tưởng Hồ Chí Minh, mà Hồ Chí Minh đã đặt bút ký
vào hiên pháp Vũ Trọng Khánh, cho nên mọi nội dung trong Hiên pháp 1946 đươc
bảo toàn.

Điều thứ 12 của hiên pháp quy định: “Quyền tư hữu tài sản của công dân Viêt Nam
đươc bảo đảm.” Chiêu theo điều thứ 12 này thì đất đai ở miền Bắc có thể trả về cho
chủ cũ trong một ngày gần đây.

Ngoài hiêu sách Viêt Nam, mời các bạn mua sách: Luật sư Vũ Trọng Khánh, cuộc
đời và sư nghiêp, nhiều tác giả.

Trên Amazon, mời các bạn mua sách: Luật sư, nghề nghiêp và sứ mênh của tác giả
Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý vị,

Quận 7, Sài Gòn, ngày 11 tháng Một năm 2022.

Triêt gia Tôn Phi.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com
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Ký giả Lê Mạnh Hà: tên tuổi và sứ mênh.

Thời đại này, ai lo thân người nấy. Nhà văn nói láo, nhà báo nói phét. Thiên chức
ký giả của nhà báo Lê Mạnh Hà khiên anh không thể ngồi một chỗ. Dân oan ba
miền đất nước kêu cứu anh. Trong một vu án đòi đất, luật pháp chiêm 40%, truyền
thông chiêm 60%. Luật pháp phải đi trước, vì vậy, ông luật sư vẫn đắt giá hơn ông
nhà báo. Tuy nhiên nêu không có ông nhà báo tạo ra dư luận thì quan tòa không
coi ông luật sư ra gì. Văn hóa pháp đình của Viêt Nam dở tê. Nói gì thì nói, ông
quan tòa vẫn sơ dư luận, nêu gặp dư luận quá mạnh, ông không dám xư điêu.

Vì vậy ở Viêt Nam, nghề nhà báo gặp rủi ro nhiều hơn nghề cảnh sát hoặc nghề bộ
đội.
Sư ra mắt của bộ đôi luật sư Lê Đình Viêt-nhà báo Lê Mạnh Hà là một hình mẫu
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cho ngành pháp lý- truyền thông tương lai của Viêt Nam. Nêu không có luật sư Lê
Đình Viêt và nhà báo Lê Mạnh Hà, viêc cướp đất của nông dân sẽ đươc hơp pháp
hóa, tức là, từ A đên Z đều “đúng quy trình”. Chúng ta đang sống trong một thời
kỳ lẫn lộn, lúa mì và cỏ lùm mọc san sát nhau và bề ngoài giống nhau, không thể
phân biêt đươc.
Ý nghĩa cái tên nhà báo Lê Mạnh Hà.
河 đọc là Hà, bộ thủy. Nước Là Hà. Nước đưa thuyền. Nước cũng lật thuyền. Nước
có thể cuốn phăng mọi thứ, nhấn chìm toàn bộ. Nước xói mòn núi cũng đổ.
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Ta hãy chú ý về họ Lê (梨) của anh. Nhà Lê (梨) là nhà thành công nhất trong lịch
sư nước Đại Viêt. Luật pháp thời nhà Lê tiên bộ đên nỗi, đại học Harvard lừng
danh cũng phải nghiên cứu luật Hồng Đức. Thời ấy có thể nói cả nước không có án
oan, không có hiên tương nhà giàu cướp của, hiêp đáp dân nghèo. Trong thời nhà
Lê, Nho giáo phát triển cưc thịnh:

Thời vua Thái Tổ, Thái Tông,
Thóc lúa đầy đồng trâu chẳng thèm ăn.

Thời nhà Lê, đất nước có nhiều tiên bộ về nữ quyền. Người chồng không đươc
phép bỏ vơ, trừ khi vơ ngoại tình, hoặc có nêt gì xấu. Những thời trước như Lý,
Trần, thân phận người phu nữ hêt sức thấp hèn. Nêu bị chồng bỏ thì xấu hổ, sao về
nhà cha mẹ đẻ đươc? Chuyển sang thời nhà Lê, người đàn bà có địa vị rất cao
trong xã hội. Sư gia, thủ tướng Trần Trọng Kim của Chính phủ quốc gia Viêt Nam
lâm thời do vua Bảo Đại ủy nhiêm đã có lời khen ngơi như vậy trong sách Viêt
Nam sư lươc.

Bà con dân oan ba miền bị cướp đất, hãy gọi đên: 0985174398, gặp ký giả Lê
Mạnh Hà. Bạn đọc hãy lưu số vào máy, tương lai sẽ dùng đên. Anh Hà đã giúp đỡ
đươc rất nhiều thân chủ đòi đất thành công. Trong làng báo chí Viêt Nam hiên tại,
có thể nói Lê Mạnh Hà là người đấu tranh có phương pháp nhất, có nền tảng luật
học vững vàng nhất. Bao nhiêu người bị bắt, riêng anh vẫn an toàn.Dân oan thủy
điên tuyên tuyên Quang cũng đươc hưởng. Ở Tuyên Quang, thiên đường của thủy
điên cóc, không ai là không biêt Lê Hà và kênh truyền hình tư phát Tiêng Dân Tivi
Tuyên Quang.

Dấu ấn với tháp Chàm và đồng bào Chăm-pa. Bà con Chăm-pa tỉnh Ninh Thuận
lưu luyên đón nhận dòng sông lô ( Manh Hà )
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Sài Gòn, ngày 17 tháng 08 năm 2021.
Lê Minh Tôn.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com
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9 BÌNH LUẬN VỀ “KÝ GIẢ LÊ MẠNH HÀ: TÊN
TUỔI VÀ SỨ MỆNH.”

Trần Phúc

17 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:20 SÁNG

Các bạn hãy đọc lời luận của luật sư tôn phi để ngẫm nghĩ và hay đồng lòng biêt
ơn và bảo vê nhà báo vì họ ngày đêm lò đi đòi quen lơi cho dân nghèo nên trách
nhiêm người dân phải mạnh mẽ đứng lên bảo vê những con người như thê này thì
cuộc sống dân nghèo mới ko bị bọn quan tham cướp ngày này cướp tài sản của
chính mình.
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Tôn Phi

17 THÁNG TÁM 2021 LÚC 12:23 CHIỀU

Em là nhà văn, chứ không phải luật sư anh ơi. Khà khà khà.

Minh Ngoc

17 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:21 SÁNG

Chúc sức khỏe luôn thành công

Surin Surin

https://saigonpick.com/2021/08/17/ky-gia-le-manh-ha-ten-tuoi-va-su-menh/
https://saigonpick.com/2021/08/17/ky-gia-le-manh-ha-ten-tuoi-va-su-menh/
mailto:teacherkimngan@hotmail.com


Luật sư, nghề nghiệp và sứ mệnh. Tác giả: Victoria Rocco. Nhà xuất bản Sống Mới, phát hành năm 2021. Góp ý tác giả:
tonphi2021@hotmail.com.

Cấm sao chép, phô-tô, lưu hành không phép. 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. Hộp thư hỗ trợ & Paypal: teacherkimngan@hotmail.com

Page 24 of 79

Page 24 of 79

17 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:22 SÁNG

Hai em này rất vinh dư đươc chup ảnh chung với anh nhà báo tài giỏi.

My Sa

Tên tuổi anh vang xa quá

Nguyễn Hữu Quý

17 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:32 SÁNG

Tôn Phi còn nghiên cứu cả tiếng Tàu nữa hả? Giỏi!
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Tôn Phi

17 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:34 SÁNG

Nguyễn Hữu Quý Chương trình đào tạo văn học có 3 học kỳ Hán-Nôm. Cháu dừng
lại ở trình độ khá.

Lê Hà

17 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:33 SÁNG

Xin cảm ơn tác giả bài viêt , và lời nhận xét , diễn giải
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Đặng Phước

17 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:33 SÁNG

Lê Viêt Hà dám nói, dám làm đặc biêt thách thức với bọn tham quan thê lưc.

https://saigonpick.com/2021/08/17/ky-gia-le-manh-ha-ten-tuoi-va-su-menh/
mailto:teacherkimngan@hotmail.com


Luật sư, nghề nghiệp và sứ mệnh. Tác giả: Victoria Rocco. Nhà xuất bản Sống Mới, phát hành năm 2021. Góp ý tác giả:
tonphi2021@hotmail.com.

Cấm sao chép, phô-tô, lưu hành không phép. 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. Hộp thư hỗ trợ & Paypal: teacherkimngan@hotmail.com

Page 27 of 79

Page 27 of 79

Nước Mỹ đã cứu dân tộc Viêt Nam khỏi bị Hán hóa lần
thứ ba như thê nào?

Image 9. Giám đốc CIA Sidney W. Souers (1892-1973)

Đây là đại tướng Sidney W. Souers, giám đốc đầu tiên của cơ quan tình báo trung
ương Hoa Kỳ, tên vắn tắt là CIA. Trông ông giống một giáo sư văn khoa hơn là
một người thuộc về quân đội.

Năm 1945, sư thưc là Hoa Kỳ chưa có CIA. Đơn vị sang tham chiên tại Viễn Đông
là tiền thân của CIA sau này. Tháng 10 năm 1945, Hoa Kỳ mới tổ chức đươc hội
nghị đầu tiên để tiên tới thành lập Liên Hiêp Quốc. Trước đó, Pháp trả lại các
thuộc địa ở châu Phi, Anh trả lại Philipines, Bồ Đào Nha trả lại Ma Cao. Trong
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giây phút nhập nhòe này, hoàng đê của một phần hai Trung Quốc tên là Mao Trạch
Đông muốn tổ chức cho cướp chính quyền tại một số quốc gia. CIA bắt đươc thông
tin rằng Trung Quốc muốn thôn tính nước Viêt Nam thông qua một vu cướp chính
quyền. Song, hồi đó, Hoa Kỳ chưa thể đem quân sang giúp Viêt Nam.

Hoa Kỳ tài trơ cho Viêt Minh. Viêt Minh đươc thành lập bởi cu Nguyễn Hải Thần.
Hồ Chí Minh đươc cu Nguyễn Hải Thần chọn làm người cầm quân về Viêt Nam để
tổ chức kháng chiên. Cu Nguyễn Hải Thần không hề biêt Hồ Chí Minh là ai. Cũng
như, Hồ Chí Minh không hề biêt biêt đội Con Nai là ai.

Biêt đội Con Nai đên huấn luyên cho quân đội của Hồ Chí Minh. Thông qua một
nhân vật có tên là Cù Huy Cận, CIA đã soạn thảo tuyên ngôn độc lập cho nước
Viêt Nam. Cù Huy Cận, một tay văn hào, có bài Tràng Giang đươc đưa vào sách
giáo khoa, viêt: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ
những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền
được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Giống như khách hàng
mua bảo hiểm không bao giờ đọc bản hơp đồng, Thấy hay hay, Hồ Chí Minh ký
vào bản tuyên ngôn do Cù Huy Cận soạn sẵn mà không biêt mình đã đưa Viêt Nam
đi theo quỹ đạo hòa bình của Hoa Kỳ và Do Thái. Năm 1945, tuyên ngôn Mỹ đã
đọc tại quảng trường Ba Đình.

Đên đây, quý vị đã biêt, Võ Nguyên Giáp và Cù Huy Cận là ai. Tất cả các nhân vật
tai to mặt lớn thưc chất chỉ là con cờ của quốc tê. Hoa Kỳ đã đi một nước cờ cưc
kỳ cao siêu. Tình báo do Hoa Kỳ cài cắm các nơi là những con người văn hiên, chứ
không phải điêp viên cướp bóc và báo cáo láo như văn hóa tình báo Trung Quốc.
Văn hóa tình báo của Hoa Kỳ là văn hóa văn hiên. Cù Huy Cận đã giúp đặt nền
tảng Mỹ cho đất nước Viêt Nam. Nêu không có câu văn đó, nước Viêt Nam đã rơi
vào tay Trung Quốc. Tức là, Hoa Kỳ đã cứu dân Viêt Nam. Nước Viêt Nam hiên
nay là một vê tinh của nước Mỹ.

Nguyên văn tiêng Anh của câu văn lẫy lừng trên, lưu trữ tại thư viên quốc hội
Mỹ: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that
they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among
these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.”

Nêu không có câu văn này, có lẽ Trung Quốc đã giêt đươc cả nước Viêt Nam.

Tiểu sư của tướng Sydney W.Souers.
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1944 (24 tháng 7) Trở thành trơ lý giám đốc Văn phòng Tình báo Hải quân, Văn
phòng Giám đốc Tác chiên Hải quân, Cuc Hải quân Hoa Kỳ.
1945 (8 tháng 11) Đươc bổ nhiêm làm Phó Tổng cuc trưởng Tình báo Hải quân
Hoa Kỳ, với cấp bậc hàm đô đốc.
1946 (23 tháng 1) Đươc bổ nhiêm làm Giám đốc Trung ương Cuc Tình báo Trung
ương Cuc Tình báo Trung ương (CIA).

Con trai của Cù Huy Cận, ông Cù Huy Hà Vũ, là tiên sĩ luật học Pháp, thạc sĩ văn
chương Pháp, hiên đang sinh sống tại Hoa Kỳ.

Nhân dân Viêt Nam đời đời nhớ ơn đại tướng quân đội Hoa Kỳ Sidney W. Souers.

God bless you, God bless America.

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

Tôn Phi. (triêt gia Lê Minh Tôn)

Phone, Whatsapp, Signal, Telegram: +84344331741

4 BÌNH LUẬN VỀ “NƯỚC MỸ ĐÃ CỨU DÂN TỘC
VIỆT NAM KHỎI BỊ HÁN HÓA LẦN THỨ BA
NHƯ THẾ NÀO?”

1. Quoc Viet Tran

13 THÁNG MỘT 2022 LÚC 6:15 SÁNG

Hay,giờ mới biêt…
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2. Nguyễn Hữu Quý

13 THÁNG MỘT 2022 LÚC 6:15 SÁNG

Một tư liêu rất quý!
Lần đầu tiên đươc biêt cu Cù Huy Cận là người chắp bút cho bản Tuyên
ngôn lịch sư này.
Trong một vài tư liêu thì nói rằng ông Hồ nhờ một sĩ quan tình báo Mỹ gưi
giúp cho ông ấy, và ông Hồ viêt nó tại căn nhà 48 phố Hàng Ngang, Hà Nội.
Chú Quý chia sẻ bài này nhé!
Nêu Tôn Phi dẫn nguồn bài này thì hay biêt mấy!

3. Long Nguyen Thanh

13 THÁNG MỘT 2022 LÚC 6:24 SÁNG

TQ thủ cưu và xảo trá….. Rơi vào vòng tay CS TQ là tàn lui. Hãy xem họ đã
làm những gì ở : Tân cương, Nội mông, người Duy Ngô Nhĩ, Hồng công….

4. Trường Thân Văn

13 THÁNG MỘT 2022 LÚC 8:33 SÁNG
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Phi đưa ra thêm những chi tiêt này đáng để mọi người suy gẫm. Hồi năm
2003, tôi có 8 tháng đầu trong trại giam B5, làm viêc với điều tra viên chủ
yêu xoay quanh bản Tuyên Ngôn này. Ngao ngán đên mức mình nói với đtv
Nguyễn Ngọc Thành rằng, tôi nói chuyên với đầu gối tôi, dễ nghe hơn với
dtv có 4 bằng đại học, do Thành tư khoe. Tôi nói anh Thành không phân biêt
đươc từ loại trong câu văn, làm sao hiểu bản Tuyên Ngôn bất hủ, không ai
chối cãi đươc. Thành muốn chối bỏ Đấng Tạo Hóa nên cãi chày cối. Trong
bản tiêng Anh của Mỹ, Creator viêt hoa. Chỉ danh từ riêng mới viêt hoa,
danh từ chung thì không, động từ hay tính từ cũng không, trừ ra nó đứng đầu
câu văn. Đây là kiên thức phổ thông cơ sở, không phải đại học, mà điều tra
viên an ninh có 4 bằng học cố tình cãi cùn. Vậy nên tôi nói 100% các thê hê
bộ chính trị Đảng ta và đại đa số người Vietnam chống nghịch Tuyên Ngôn
của mình, vì cớ không biêt. Lấy súng đan, máu xương đồng bào kháng chiên,
đốt cháy cả dãy Trường Sơn để có tư do, đên giờ vẫn chưa đươc. Trong khi
đó, tư do ở ngay trên miêng Hồ Chí Minh, từ 2. 9. 1945. Đúng như Kinh
Thánh chép: “Dân ta bị tiêu diêt, vì cớ thiêu sư thông biêt.” (Ô sê 4: 6). Làm
điều tra viên có 4 bằng đại học, không phân biêt đươc từ loại trong 1 câu văn,
bảo sao không chêt.
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Óc hài hước của nhà khoa học.

Image 4. Tôn Phi và em gái Mỹ Hạnh cùng lớp. USSH 2018. Đến ngày tan trường mới biết tên em.

Bức ảnh độc đáo, hơp với chủ đề hiên tại. Tôi đã đặt cho nó một tưa rất hài hước:
“Thầy hiêu trưởng và cô hiêu phó trong sân trường.” Bạn và mình trong sân trường
USSH năm 2018. Ba năm đã trôi qua. Bạn bè trong khoa đều biêt, trước đây tôi rất
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nóng tính và rất “độc tài”. Giờ có khi còn “độc tài “hơn, nhưng “độc tài” đúng chỗ.
Câu chuyên thần thoại của tập đoàn Charlie.

Trong cuốn Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản, tác giả Tôn
Phi nói rằng, Viêt Nam cần tư bản hóa đất nước. Ở cấp độ nhỏ hơn, trường đại học
và các trường cần kêu gọi các nhà tư bản vào đầu tư. Vai trò hoạch định chiên lươc
của hiêu trưởng, hiêu phó rất quan trọng.

Là một người làm viêc “hạng nặng”, bao nhiêu gánh nặng của hội An Viêt đè lên
vai chàng sinh viên bé nhỏ. Tuy rất vất vả nhưng chúng tôi vẫn luôn hài hước.Tôi
nói dóc nhưng có phát minh để bảo trơ cho viêc nói dóc và có chương trình hiên
thưc hóa phát minh đó từ ý tưởng thành thưc nghiêm và mọi người đều khâm phuc
rằng chúng tôi đúng. Thưc ra mình không nói dóc mà là mình nói về bản thảo mà
như nói về thưc tê, rồi ngày qua ngày mình bồi đắp cho đên khi bản thảo đó thành
hiên thưc. Không dễ gì tập đoàn Charlie gây dưng đươc một thê quốc dân và thê
quốc tê như hôm nay. (Người ngoài cuộc khó thấy). Điều kiên ban đầu của Tôn Phi
thì không có, song nhờ biêt lấy hài hước làm niềm vui, làm động lưc để lấy ngắn
nuôi dài nên mỗi ngày đươc thêm nhiều. Đất đai nhà cưa thì không có, vậy chúng
ta làm giàu bằng phát minh. Các tập đoàn khác khoe tiền, tập đoàn Charlie của Tôn
Phi khoe phát minh.

Bây giờ, nhà khoa học dổm đi đầy đường. Nguyễn Hiên Lê chỉ mới là nhà bác học
(biêt nhiều), chưa phải là nhà trí thức (nhà hoạch định chiên lươc). Tôi thuộc loại
thứ hai.

Trong một thê giới đổ nát, chúng tôi vẫn phải luôn hài hước. Hài hước đúng chỗ.
Những gì xảy ra cho chúng tôi một năm qua quả là thần kỳ. Trong mùa dịch Covid,
tôi thuộc loại may mắn, mọi người dân ngoài kia nhìn mà buồn và thương. Rồi ta
cũng thương cho cả bản thân ta.! Bạn không biêt đứng sau bức màn sắt là ai đâu.
Thủ tướng Trần Trọng Kim viêt trong sách <<Nho giáo>>, quyển sách trứ danh
của ông rằng, mạnh thì sống, yêu thì chêt. Chuyên của bạn quá nhỏ bé với thưc tê
khắc nghiêt ngoài kia, cho nên bạn phải giúp mình trước rồi trời mới giúp bạn sau.
Chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất, bao gồm phá sản, tù ải,
vân vân. Bạn tôi, nhà báo Lê Mạnh Hà ở Tuyên Quang, vừa bị bắt. Cầu xin Đức
Chúa Trời bảo vê anh.
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Image 5. Nhà báo Lê Mạnh Hà, kênh Tiếng Dân Tivi Tuyên Quang.

Khôn ngoan và khôn ranh là khác nhau. Nhà khoa học phải là người khôn
ngoan. Tạo ra một cộng đồng thông minh gồm 30 người. Dễ hơn tạo ra 30
người thông minh. Tôi đã tạo ra cộng đồng đó, gói gọn trong nhà xuất bản Sống
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Mới. Ở đây, và cũng như ở trong tập đoàn Charlie, bạn phải rất sáng tạo và tư chủ
thì mới thích ứng đươc.

Không có nghề nào hạnh phúc hơn nghề làm nông dân. Bạn tôi có vườn rau của
thời thanh xuân. Cô dì chú bác ở quê, những hôm mưa dầm gió rét, phải ở nhà hêt
đi ra rồi lại đi vào. Đất nước mỗi ngày một thay đổi. Ngoài kia toàn là “doanh nhân
văn hóa”. Hãy làm người tiêu dùng thông minh. Người thì đầu cơ đất, người thì
đầu cơ cổ phiêu. Đố bạn biêt Tôn Phi đang đầu cơ cái gì?

Chúng tôi có một kho báu rất lớn, không phải ở trên đất này song vẫn dùng đươc,
nương tưa đươc ngay ở trên đất này. Đố các bạn biêt là ở đâu?

Chúng ta ra đi với hành trang là Đức Chúa Trời. Chị tôi đưa cho tôi một lá thẻ
bằng gỗ, trong đó có ghi:

“Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương-náu tôi, và là đồn-lũy tôi;
Cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin-cậy nơi Ngài.” (Thi Thiên 91:2).

Xin cám ơn các bạn đã giúp đỡ Tôn Phi trong suốt thời kỳ qua.

Quận 7, Sài Gòn, ngày 12 tháng Một năm 2022.

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Trơ lý: beauteme@gmail.com.
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Trường đại học Văn Khoa Sài Gòn đã chọn đúng nền
chủ đạo cho dân tộc Việt Nam.

Hình 13. Tác giả và hai người bạn Nhã Uyên, Phúc Hảo cùng lớp k14. Ảnh chụp trước sân trường 2015.

Hãy bắt đầu bằng một câu hỏi: Chuyên gì sẽ xảy ra nêu một dân tộc chọn sai nền
chủ đạo? Một dân tộc không biêt lịch sư của mình là một dân tộc mất tư do. Bởi
vậy, khi tác giả bài này phát biểu câu truy vấn: “Nền chủ đạo cho dân tộc Viêt
Nam là gì?” đã gây ra một cơn bão trong cộng đồng người Viêt khắp thê giới. Hôm
đó là độ 2018, cho đên tận hôm nay.

Trong thê kỷ XX, giáo sư Lương Kim Định và nhóm “nguyên lão” thiêt đặt đươc
thành công triêt Viêt làm nền chủ đạo cho dân tộc Viêt Nam. Tôi là người duy nhất
hiểu đươc công trình đó, và tiêp nối chương trình khai sáng cho dân tộc. Tôi đã gặp
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rất nhiều rắc rối. Nhờ phúc đức của mẹ Âu Cơ, tất cả đều vươt qua. Cho đên bây
giờ, người ta vẫn chưa biêt tôi tốt nghiêp kiểu gì, và tại sao lại có bằng hạng ưu tú
nữa. Bữa sau khi tôi đăng ký học tiên sĩ (hê tuyển thẳng 5 năm) thì quá thần kỳ.

Một đứa em cùng khoa Văn học nhưng khóa sau báo cho anh biêt như sau: “Bấy
lâu cũng muốn nhắn với anh làm quen, gặp anh ở trong lớp thầy Lý. Lúc lên đồn
mới biết anh là người Chính Nghĩa. . Trân trọng anh. Hì hì . Công an mời em
lên đồn, hỏi em có trong nhóm anh ko. . Dù em chủ yếu chỉ làm thơ vì quá
chướng tai gai mắt . Xong rồi họ nói xấu anh thậm tệ, mưu đồ xấu độc,.. Anh
cất một tiếng nói mới, có khả năng nhiều người chả hiểu “Nho” theo ý Việt, nên
sẽ gặp phản đối. Càng thêm nữa lại đụng đến tôn giáo, Việt Nam mình hiếm ai
nhận ra “tôn giáo là phương tiện” để đến chân lý, giác ngộ. Mà người ta xem
nó là mục đích phải đạt được. Nên việc anh làm dù đúng cũng gặp đợt chống
đối thứ 2. Họ càng bôi nhọ ai thì người đó làm cho họ sợ. .

Mong anh bình an hen. Thầy cô trong trường cũng kể về anh. Cũng nói anh
giống trường hợp như em.”

“Dù sao đi nữa Nho Việt, từ xưa vẫn kỵ rơ Nho Tàu. Chuyện đúng sai em không
dám bàn, vì tất cả đều là “phương tiện”. “Miễn hợp lòng dân, và cái mình muốn
truyền tải sẽ mưa dầm thấm lâu.”

“Em nghĩ, ngoài việc biên soạn và giới thiệu lại Triết Nho Việt Nam làm chủ đạo,
anh nên tối giản hóa, dân gian hóa cái Việt Nho mà anh muốn truyền tải sao cho
hợp lòng dân nhất có thể, dễ thuộc nhất có thể.”

Nói về triêt lý, các trường khác ở Viêt Nam, dù là Khoa học xã hội nhân văn Hà

mailto:teacherkimngan@hotmail.com


Luật sư, nghề nghiệp và sứ mệnh. Tác giả: Victoria Rocco. Nhà xuất bản Sống Mới, phát hành năm 2021. Góp ý tác giả:
tonphi2021@hotmail.com.

Cấm sao chép, phô-tô, lưu hành không phép. 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. Hộp thư hỗ trợ & Paypal: teacherkimngan@hotmail.com

Page 38 of 79

Page 38 of 79

Nội hay công an, bộ đội tuyên giáo, chính trị…đều không có cưa chọi lại với
trường đại Văn Khoa Sài Gòn. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, áp bức, bao nhiêu
lần đổi tên, trường vẫn sừng sững đứng đó. Khi tôi đưa đươc cuốn sách thuộc hàng
kinh điển lên mạng lớn nhất thê giới Amazon, tất cả đều bất ngờ. Cuốn sách “Nền
đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản” gây ra tiêng vang chưa từng
có trong giới xuất bản ở Viêt Nam. Mặc dù, tác giả không cần thuê dịch vu quảng
cáo.

Một người em trong trường gưi lời chúc mừng tôi: “Chúc mừng anh, vốn liếng tự
thân anh ha.”, “Mong anh thành công hơn, tư tưởng của anh lan tỏa hơn” .

“Chúc mừng anh. Anh Phi sắp thành đại gia rùi. Sắp thành triệu phú rồi.”

“Anh bán được nhiều sách chưa mà cho em. Mùa dịch này có anh là ấm. Em
thất nghiệp mấy tháng không có đồng nào.” Cô em cùng lớp xúc động khi nhìn
khoản tiền anh Phi cho.

Sinh viên trường Nhân Văn, thưc sư đoàn kêt hơn những trường khác. Những
trường khác dốt nát về tư tưởng, nêu có đoàn kêt thì chỉ đoàn kêt vì lơi ích. Riêng
trường Nhân Văn, sinh viên đoàn kêt vì ai nấy trước khi bước chân vào trường đều
có tư tưởng. Khi chúng tôi làm phép chứng minh Nền chủ đạo của dân tộc Viêt
Nam là triêt Nho (Thái Bình Minh Triêt) thì có thể coi như trường Nhân Văn đã có
một thắng lơi đậm chưa từng có trong lịch học thuật, không những của nước nhà
mà còn của cả thê giới. Tôi tìm lại từng người bạn một để chia sẻ niềm vui. Bạn bè
ở làng khoa học tư nhiên cũng chúc mừng tôi: “Chúc mừng bạn nhé. Mình rất
ngưỡng mộ đó. Xưa mình viết sách Vật lí xong nghĩ cảnh xin phép ngán quá nên
thôi, chỉ gửi cho sinh viên đọc làm cẩm nang.”

“Em đi trước, mở đường cho các bạn học Khoa học xã hội. Lâu nay, chỉ kỹ sư,
khoa học tự nhiên mới có tiền. Dân Nhân Văn nghèo đói. Nay em làm một cách
mạng triệt để luôn.”
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Thời thê đang thay đổi hẳn. Viêt Nam sắp tiên lên nền kinh tê tri thức. Khi ấy, tác
giả văn học còn giàu gấp bội kỹ sư kỹ thuật. Bạn thư nghĩ, bạn viêt đươc một cuốn
sách thật hay, chỉ cần bán cho một triêu người, một triêu người ấy mỗi người chỉ
cần trả 60 000 VNĐ, thì bạn sẽ có bao nhiêu?

Khi tôi viêt loạt bài, có đề cập đên Phật giáo và các chủ nghĩa đại lý của nó. Bạn
tôi ở trường, mấy đứa em khóa sau, đều đồng ý rằng, đây là những phút giây cuối
cùng của văn minh Phật giáo trên mảnh đất hình chữ S. “Đi chùa nhiều sẽ biết
điều đó anh ha . Nản lắm . Hiện tại chắc là u minh chứ chẳng còn văn minh
nữa.”

Qua ngày mai, sẽ là bình minh Christ giáo. Sinh viên Viêt Nam ở Hàn Quốc, Nhật
Bản và Mỹ đang chuyền tay nhau đọc sách “Nền đạo đức tin lành và tinh thần của
chủ nghĩa Tư Bản” của tôi. Có người đọc sách trước, trả tiền sau. Ai nấy đều mên
mộ, bởi công trình lột tả hêt mọi nguyên lý trong xã hội. Có bạn làm nghề thiêt kê
mên mộ nội dung cuốn sách còn thiêt kê bìa miễn phí. Phải nói là cháy hàng. Tôi
cả bán, cả cho, thu tiền mỏi tay. Cũng cậu em trên đây gưi lời chúc: “Chúc mừng
anh, vốn liếng tự thân anh ha.” Có những đứa chưa có tiền mua nhưng vẫn đặt
sách trước: “Khi rỗi rãi tiền bạc, em chắc chắn sẽ mua tác phẩm này của anh.”

Tôi biêt đây là quà của Chúa. Nên tôi đã cho gần hêt tiền. Mà vẫn cứ dư. Đây là
chiêc niêu cơm Thạch Sanh, cách dùng từ rất hay của Y Jao Buon Ja, người quân
nhân, người bạn mới quen trên Facebook.

Quận 7, Sài Gòn, ngày 26 tháng 08 năm 2021

Đặt mua sách Nền kinh tê tri thức của nhà văn Tôn Phi đã phát hành trên Amazon:

Nêu không muốn rườm rà, đặt sách trưc tiêp từ tác giả Tôn Phi.
tonphi2021@hotmail.com
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16 BÌNH LUẬN VỀ “TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN
KHOA SÀI GÒN ĐÃ CHỌN ĐÚNG NỀN CHỦ ĐẠO
CHO DÂN TỘC VIỆT NAM.”

Vũ Hoàng

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:42 CHIỀU

Muốn Viêt Nam sánh vai và vươt qua các nước,điều đầu tiên là xây dưng nền tảng
Nho Giáo kêt hơp nền đạo đức tin Lành của chủ nghĩa tư bản và loại bỏ một số hạn
chê không còn hơp thời của Nho Giáo cổ điển.Như vậy chúng ta mới tiên nhanh
tiên mạnh,tiên vững chắc .

Tôn Phi

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:43 CHIỀU

Vũ Hoàng Chuẩn xác. Ohlala.

https://saigonpick.com/2021/08/26/truong-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-da-chon-dung-nen-chu-dao-cho-dan-toc-viet-nam/
https://saigonpick.com/2021/08/26/truong-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-da-chon-dung-nen-chu-dao-cho-dan-toc-viet-nam/
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Vũ Hoàng

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:43 CHIỀU

Tôn Phi Không còn con đường nào đúng hơn thê này nữa em ah.Chỉ có nó ,nhưng
những nhà lãnh đạo tương lai cần phải biêt kêt hơp cái hay của chủ nghĩa tư bản và
loại bỏ một số hạn chê từ nho giáo của tổ tiên chúng ta để lại.Có như thê Viêt Nam
chúng ta mới sánh ngang và chắc chắn vươt qua thằng láng giềng khốn nạn mà
trường tồn vĩnh cưu.Phải cần có những con người lãnh đạo biêt nhìn xa hàng
chuc,hàng trăm thê kỷ. Ngoài ra không còn con đường nào khác khi muốn vươt
qua người ta mà chỉ có tầm nhìn ngắn hạn.

Nguyễn Hữu Qúy

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:44 CHIỀU

Có lẽ, đã đên lúc cân một minh triêt Viêt để làm nền móng cho dân tộc Viêt làm
điểm tưa để đi lên.
Người Viêt không thể u mê mãi đươc nữa!
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Đặc biêt, học thuyêt Mác Lênin tàn bạo, đẫm máu…đã chứng minh sư sai lầm của
nó trong thê kỷ 20 và nay vẫn đang tồn tại đầu thê kỷ 21 này phải bị đào thải.
Phật giáo từ Ấn Độ vào Viêt Nam qua ngã China nay đã bị biên tướng dưới thời
cộng sản, bị gọi là “sư quốc doanh”, “sư hổ mang”…đang trên đường suy tàn.
Nên chăng, người Viêt nên học hỏi người Nhật Bản, người Hàn Quốc trong xây
dưng quốc gia, mà vẫn giữ đươc truyền thống?
Tôn Phi còn trẻ mà đã nghĩ đươc vấn đề lớn mang tầm thời đại, giỏi!

Vũ Hoàng

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:44 CHIỀU

Nguyễn Hữu Quý Đã có đang có và đang phát triển đó add.

.

Trường Thân Văn

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:52 CHIỀU
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Tôn Phi khá. Cafe trong hồ đá.

Đồng Vũ

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 6:22 CHIỀU

chúc anh sẽ thưc hiên đươc ý nguyên của mình.

Tôn Phi

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 6:23 CHIỀU

Đồng Vũ Hello cu em. Học hành tốt nhé. Hẹn một ngày tại trường.
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Đồng Vũ

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 6:23 CHIỀU

Tôn Phi em rất mong đươc gặp anh.

Tam Nguyen

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:12 CHIỀU

Một câu hỏi cho sư hy vọng: “Đồng môn, đồng trang lứa của bạn có bao nhiêu
phần trăm có suy nghĩ, tư tường, khả năng tư duy và khả năng viêt như vậy.?”
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Davit Cob

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:13 CHIỀU

Đúng vậy, cnxh xem con người như rơm rác, thì một phần Nho giáo và
Christ giáo sẽ nâng cao xem trọng mỗi một con người như viên ngọc.

Trần Đình Khoa

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:14 CHIỀU

” Tôi ủng hộ viêc làm của bạn Tôn Phi và các bạn Nhân Văn.”
Tôi ủng hộ các bạn.
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Quỳnh Quỳnh

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:20 CHIỀU

Chúc mừng a thêm lần nữa, mong anh giữ vững tinh thần để hoàn thành mọi ý
nguyên đã nung nấu bấy lâu.

Y Jao Buon Ya

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:24 CHIỀU

Khi Đa Vid chưa đánh bại gooliat dân Israel ai cũng sơ sêt ,run rẩy , nhưng sau khi
David đánh bại gã khổng lồ gooliat ,thì trong dân Israel liền xuất hiên những chiên
binh khác đánh bại đươc những kẻ khổng lồ như gô li at.
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Bảo An

27 THÁNG TÁM 2021 LÚC 4:40 SÁNG

Có những cau chuyên đọc rồi mà vẫn thấy xúc tích và thời sư nha!

Nhan Nguyen Dinh

12 THÁNG HAI 2022 LÚC 9:07 CHIỀU

Cảm ơn Tintin, tôi đã dọc Bài viêt và những bình luận.
Thân mên
Nhân
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Giới thiêu về Hội thánh của Đức Chúa Trời
Đây là hội thánh mà tác giả sách này (ông Tôn Phi) đang tham gia. Tôi muốn quý
vị đọc kỹ và kêt luận bằng khả năng khoa học của mình.

Tin mừng Giăng, chương 6, câu 53 đên câu 56, làm chứng rằng Chúa Giê-su hứa
ban sư sống đời đời cho ai giữ lễ Vươt Qua giao ước mới:

“Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các
ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài,
thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu.

54Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến
người đó sống lại.

55Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống.

56Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người.”

Trên thê giới hiên nay, chỉ có Hội thánh của Đức Chúa Trời (Church of God
parents) vẫn còn giữ lễ Vươt Qua giao ước mới đó. Năm 325, tại cộng đồng Nicea,
người ta đã bỏ lễ Vươt Qua giao ước mới đi. Nhà sáng lập Hội thánh của Đức
Chúa Trời, ông An-Xang-Hồng, đã tái lập nó:

Figure 5. Từ trái sang phải. Ông An-Xang-Hồng, nhà sáng lập Hội thánh của Đức Chúa Trời. Bà Zang Jah Gil, người vợ thiêng
liêng. Mặc áo vest bên phải: Ông Kim Joo-Cheol, mục sư tổng hội trưởng, đóng vai trò như Phi-e-rơ của hội thánh sơ khai.
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Hội thánh của Đức Chúa Trời này chính là hội thánh sơ khai, đã đươc làm chứng
trong thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gưi tín hữu Cô-rinh-tô.

Figure 6. Hội thánh của Đức Chúa Trời. Ảnh tư liệu.

Theo như niềm tin của các tín đồ Hội thánh của Đức Chúa Trời, ông An-Xang-
Hồng chính là đấng Christ (Đức Chúa Giê-su) tái lâm. Điều này đươc làm chứng
trong Hê-bơ-rơ (thư gưi tín hữu Do Thái) chương 9, câu 27 đên câu 28:
27Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét,

28 cũng vậy, Ðấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều
người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để
ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.

Họ cũng tin rằng, bà Zang Jah Gil, người vơ thiêng liêng của ông An-Xang-Hồng,
là Đức Chúa Trời Mẹ. Điều này làm cân bằng các định luật vật lý.

Đây cũng là một trong những hội thánh duy nhất giữ lễ Sabath hiên nay.

Mời các bạn ghé và tìm hiểu. Tôn Phi chấm điểm Hội thánh của Đức Chúa Trời
9/10.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 18 tháng 04 năm 2022.

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Trân trọng cám ơn quý vị đã đọc bài.
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Ra mắt cuốn Luật sư, nghề nghiệp và sứ mệnh của các tác giả
Victoria Rocco & Tôn Phi

Image 6. Ảnh bìa sách Luật sư, nghề nghiệp và sứ mệnh của tác giả Victoria Rocco và Tôn Phi.

Victoria Rocco
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Nhóm tác giả chúng tôi đã cho ra mắt cuốn sách Nhà Báo Nghề Nghiêp Và Sứ
Mênh : sau thành công ban đầu chúng tôi dư kiên sẽ tiêp tuc viêt và cho ra đầu
sách , Luật Sư , Nghề Nghiêp, và Sứ Mênh: muc tiêu viêt và tôn vinh một số nhỏ
những luật sư nổi tiêng trong những vưc bảo vê , dân oan, và những luật sư bảo vê
các vu án chính trị .

Ở VN hiên nay những luật sư , nhà báo tham gia và bảo vê các vu án như vậy đang
rất ít , bởi những yêu tố nhạy cảm và hiểm nguy đối với họ đang rất nhiều, vì vậy
nhóm tác giả viêt sách mong muốn nghề luật sư nói riêng , cũng như mọi nghề
khác cùng nhau phát huy tinh thần thương tôn pháp luật, và xã hội giảm bớt sư bất
công !

07/12/2021 : Lê Hà . Tiêng Dân TiVi

Cần hỗ trơ pháp lý, hãy gưi thư cho Lê Hà qua Facebook Lê Mạnh Hà.

Trơ lý: 0985 174 398 (gặp phu nhân chị Thơ)

Giá bìa:

Sách PDF: 250 000 VNĐ.

Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chi nhánh Nguyễn
Phong Sắc, tỉnh Nghê An.

Liên hê mua sách: tonphi2021@hotmail.com.
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Chúng ta cùng nhau làm việc vì một ngày mai tươi sáng.

Image 7. Tôn Phi và Điệp Lê. USSH 2018.

Giáo trình văn học Tây Âu 1 của tác giả Tôn Phi là một tác phẩm thư nghiêm. Qúy
bạn nên xem đây là một tài liêu tham khảo, một giáo trình mở, hơn là một khuôn
mẫu ép buộc phải tuân theo.

Cám ơn cơ quan cấp ISBN quốc tê đã cho chúng tôi ISBN cưc kỳ quý giá:

9798779613101. Số ISBN này sẽ đi cùng các cuốn sách này của quý vị bạn đọc
trong suốt cuộc đời. Tôi gọi quý vị bạn đọc là chủ sách, vì tôi làm sách là vì quý vị.
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Tập thể tác giả đại học Văn Khoa Sài Gòn. Sách này sẽ đươc cập nhật theo ngày
tháng cho xứng đáng với tầm vóc của nó. Dung lương mà chúng tôi lưa chọn cho
sách nằm ở vào khoảng 200 trang. Nêu có tái bản, xê dịch một vài trang.

Trải qua bao nhiêu thăng trầm thê sư, người ta có xu hướng tìm về các tác phẩm
văn học cổ điển. Các tác phẩm văn học Tây Âu I, cổ điển của văn hóa Tây Âu, đáp
ứng phần nào tâm trạng đó. Viêc tiêp theo là cần bàn tay phẫu thuật chính xác,
tránh đi vào vấn nạn văn hóa hậu trường.

Trong quá trình biên tập, không thể nào tránh khỏi những thiêu sót, mong quý vị và
các bạn bỏ qua. Chúng ta biêt rằng ở đây, có những con người mới, với những ý
tưởng mới. Vậy tại sao không khai thác kinh điển dân tộc?

Sau đây là bản phác thảo của sách. Bản điên tư PDF có sẵn trên trang điên tư của
Tập đoàn xuất bản Charlie, qúy vị và các bạn có thể tải về và đọc.

Hòm thư góp ý nâng cao chất lương sách: tonphi2021@hotmail.com. Trơ lý:
tonthanck@gmail.com. Chúng ta hãy cùng nhau làm viêc vì một ngày mai tươi
sáng.

Nhận định của chúng tôi là có cơ sở cơ sở khoa học. Bạn đọc hãy kiên định..! Trân
trọng cám ơn quý chư vị.

Sài Gòn, ngày 10 tháng 06 năm 2022.

Tác giả Tôn Phi.

Cẩn bút nhân lần thứ 02 tái bản sách.

Nguyen Duy Khoa
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16 THÁNG SÁU 2022 LÚC 4:21 SÁNG

Tuyêt vời

Tôn Phi

16 THÁNG SÁU 2022 LÚC 4:23 SÁNG

Nguyen Duy Khoa Cám ơn bạn Khoa.

Võ Ánh Nắng

16 THÁNG SÁU 2022 LÚC 4:22 SÁNG

https://saigonpick.com/2022/06/15/chung-ta-cung-nhau-lam-viec-vi-mot-ngay-mai-tuoi-sang/comment-page-1/
https://saigonpick.com/2022/06/15/chung-ta-cung-nhau-lam-viec-vi-mot-ngay-mai-tuoi-sang/comment-page-1/
https://saigonpick.com/2022/06/15/chung-ta-cung-nhau-lam-viec-vi-mot-ngay-mai-tuoi-sang/comment-page-1/
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TRIẾT LÝ của TÔN PHI cưc hay ý nghĩa và sâu sắc… Ngôn từ Viêt Nam có
phong phú và đa dạng thê nào đi chăng nữa thì cũng không đủ để diễn tả đươc
năng lưc trình độ thuộc hàng KHỦNG của TÔN PHI bây giờ.

Tôn Phi

16 THÁNG SÁU 2022 LÚC 4:23 SÁNG

Cám ơn bác Võ Ánh Nắng.
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Bộ sách của nhóm tác giả Tôn Phi đã phát hành trên
Amazon.

Hình 1. Tác giả và một bạn nữ cùng lớp. Ảnh chụp tại trường đại học khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Văn Khoa Sài Gòn
cũ) năm 2016.
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Báo giá bộ sách của nhóm tác giả Tôn Phi đã phát hành trên Amazon:
Find and read the book of author Ton Phi publishing on Amazon:

1. Cơ học lương tư và mạng Internet
(Viêt chung với bác sỹ Nguyễn Đan Quê).

2. Nền kinh tê tri thức
(Viêt chung với Trần Nhật Vy)

3. Giáo trình văn học dân gian.
4. Giáo trình văn học Trung Quốc
5. Làm giàu với Amazon

( Sách hướng dẫn bạn đọc cách đưa hàng hoá của mình lên Amazon).
6. Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản.

(Sách quốc dân)
7. Nguồn gốc văn hóa Viêt Nam.

(Viêt chung với thầy Nguyễn Viêt Nho)
8. Nhà báo, nghề nghiêp và sứ mênh.

Lê Hà chủ biên, Tôn Phi biên tập.
9. Những bài học trong sách Châm Ngôn

Tôn Phi chủ biên.
10.Thái Bình minh triêt

Thầy Nguyễn Viêt Nho chủ biên, Tôn Phi đồng tác giả.
11.Giáo trình văn học Tây Âu 1 (Tôn Phi chủ biên, với sư tham gia của các bạn

khoa Văn học, Khóa 2014-2018 trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn
TP.HCM.)

12.Giáo trình văn học Tây Âu 2 (Tôn Phi chủ biên, với sư tham gia của các bạn
khoa Văn học, Khóa 2014-2018 trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn
TP.HCM.)

13.Văn học Cơ-đốc giáo, những vấn đề chính yêu.
14.Viêt một bài văn như thê nào?

(Sách khuyên học)
15.Phương pháp học ngoại ngữ. Nguyễn Thị Huyền Anh chủ biên.

(Sách khuyên học).
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16.Hướng dẫn sư dung Paypal cho người Viêt. Dùng để nhận tiền thanh toán
khách mua hàng nước ngoài.
Tôn Phi chủ biên.

17.Chính tả, viêt sao cho đúng.
18.Nguồn gốc của bênh tật-Nguyễn Viêt Nho.

(Sách đươc hội An Viêt toàn cầu bảo lãnh).
19.Bình giảng các tác phẩm trong văn học nhà trường.

(Sách trơ giá).
20.Bảng chuẩn hóa ngữ âm- Nguyễn Tư Quyêt Thắng.
21.Tiểu thuyêt: Bố và con gái.
22.Tiểu thuyêt: Cô hàng xóm.
23.Tinh thần dân tộc. Tác giả: Nhà giáo Lê Trọng Hùng.
24.Đạo đức kinh doanh nưa sau thê kỷ XXI
25.Lịch sư văn minh thê giới.
26.Triển vọng của nông nghiêp xanh. (Tôn Phi chủ biên)

(Sách khuyên nông)
27.Luật bản quyền quốc tê- Tôn Phi.
28.Chiêc đồng hồ của dương-Tiểu thuyêt-Tôn Phi.
29.Biên đổi khí hậu- Nhiều tác giả- Tôn Phi chủ biên
30.Nghiêp vu ngành xuất bản. (Tôn Phi chủ biên).
31.Ngữ pháp tiêng Viêt. (Tôn Phi chủ biên).
32.Những phép toán cơ bản của thị trường chứng khoán. (Nguyễn Tấn Quan

chủ biên, Tôn Phi biên tập.) ( Sách đang ở dạng bản thảo).
33.Người Nam Đảo ở Nam Dương. Y Jao Buồn Ya chủ biên, Tôn Phi biên tập.
34.Nghiêp vu ngân hàng. (Viêt chung với kỹ sư Nguyễn Hữu Quý. Tôn Phi chủ

biên).
35.Hướng dẫn nuôi cá lồng bè. (Hoàng Văn Thân chủ biên, Tôn Phi biên tập).
36.Nghiêp vu báo chí quốc tê. Tôn Phi chủ biên, cố vấn Lê Phú Khải.
37.Văn hóa doanh nghiêp. Tôn Phi chủ biên
38.Nền nhân bản Nho giáo. Tôn Phi.
39.Ăn uống mạnh khỏe. Hoàng Diêu.
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40.Phương pháp học toán học 8.
41.Cơ sở vật lý. Nguyễn Văn Lơi chủ biên, Tôn Phi biên tập.
42.Giáo trình văn học Nga. Tôn Phi chủ biên.
43.Siêu hình thời gian.
44.Đám cưới trong văn minh Trung Hoa. Tôn Phi chủ biên.
45.Giáo trình văn học so sánh. Tôn Phi chủ biên.
46.Sáng tác kịch bản điên ảnh. Tôn Phi chủ biên.
47.Giáo trình văn học Nhật Bản
48.Giáo trình văn học cổ điển Viêt Nam 1 By Tôn Phi
49.Giáo trình văn học Ấn Độ
50.Giáo trình văn học Triều Tiên
51.Giáo trình văn học cổ điển Viêt Nam 2
52.Chính sách tài chính của vua Sa-lô-môn
53.Phát minh xây nhà không khói bui-Cao Văn Viêt
54.Phân tích truyên Kiều-Tôn Phi
55.Triêt lý giáo duc- Tôn Phi (chủ biên).
56.Hành trang vào đời thời kinh tê số.
57.Quân phân ruộng đất.
58.Trơ cấp xã hội phổ biên. Tác giả: Xuân Nguyễn.
59.Cùng học để giáo duc con trẻ-Tác giả: giáo sư Nguyễn Đình Cống.
60.Đường vào triêt học của tôi- Tôn Phi chủ biên.
61.Cùng học làm người- Nguyễn Đình Cống.
62.Giáo trình ngành tái chê thông tin-Tôn Phi.
63.Để trở thành nhà khoa học. Tôn Phi.
64.Hữu thể và thời gian-Nguyễn Huy Canh
65.Sáng tạo bậc đại học-Tôn Phi
66.Cuộc kháng chiên của nhân dân Ukraine. Tôn Phi chủ biên.
67.Tham nhũng, căm giận và bất bình. Lê Minh Tôn.
68.Truyên cười ý nhị của người Mỹ, tác giả Vương Đằng.
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69.Shakespeare và chúng ta. Lê Phú Khải và Tôn Phi.
70.Diêp Vấn tôn sư. Phạm Hùng Đức.
71.Giày thủy tinh. Tôn Phi.
72.Các vấn đề nhân quyền cơ bản. Tôn Phi.

Những sách trên ở phân khúc giá tốt, chất lương cao. Đừng tiêc tiền cho viêc học.
Cái giá của sư ngu dốt cao hơn gấp nhiều lần. Không có tiền mua sách, Charlie cho
quý vị trả góp.

Sở hữu trí tuê sẽ đươc định giá rất cao tại Viêt Nam, những ngày tháng sắp tới.

Chúng tôi đi trước, để mở con đường sống cho cư nhân khoa học văn chương và
khối ngành văn-sư-triêt tại Viêt Nam.
Kính mời các bạn đọc sách.
Liên lạc góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com
Cám ơn quý vị.
Tôn Phi.
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

P/s:
Bảng giá sách:
Cuốn số 1, 22, 26, 45 giá 1500 000 VNĐ.

Cuốn 59 giá 1100 000 VNĐ.

Cuốn số 43, cuốn số 44, cuốn số 53 giá 1 triêu.

Cuốn số 6, 8, 12, 28 giá 800 000 VNĐ.

Cuốn số 54, 57, 68 giá 700 000 VNĐ

Cuốn số 41, 66 giá 700 000 VNĐ.

Cuốn số 40, 67 giá 600 000 VNĐ.

Cuốn số 2, cuốn số 14, 18, 23, 25, 27, 35, 52, 55 giá 500 000 VNĐ.
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Cuốn 58, 64 giá 450 000 VNĐ.

Cuốn số 62, 65 giá 400 000 VNĐ.

Cuốn 39, 56, 70 giá 340 000 VNĐ.

Cuốn số 3, 4, 7, 11, 32 giá 400 000 VNĐ.

Cuốn số 60, 61, 63 giá 250 000 VNĐ.
Cuốn số 5, 17, 20, 29, 31, 33, 34 giá 230 000 VNĐ.
Cuốn số 24, 30 giá 200 000 đồng.
Cuốn số 13, 15, 21 giá 100 000 VNĐ.
Cuốn số 9, 19 giá 70 000 VNĐ.
Cuốn số 10, 69 giá 46 000 VNĐ.

Cuốn số 42 giá 15 triêu.

Thanh toán ở số tài khoản: 142720499-Ngân hàng ACB. Chủ tài khoản: Tôn Phi.
Đối với người nước ngoài chỉ cần ghi thêm swift code: ASCB VNVX.

P/s: Khách ở nước ngoài thanh toán qua địa chỉ:

Paypal: teacherkimngan@hotmail.com

Trân trọng cám ơn quý vị.

Published by Charlie Saigon

Contact me at: tonphi2021@hotmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, Signal,
Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
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7 comments

1. Trung Đoàn Trần
JANUARY 11, 2022 AT 08:48
con bố hiểu giỏi quá
tư hào người con vương lộc

2. THE CUONG PHAM
FEBRUARY 2, 2022 AT 10:45
Cám ơn anh ạ. Chúc anh và gia đình năm mới an lành, tấn tài tấn lộc.

3. Thuận Lê
FEBRUARY 2, 2022 AT 10:46
Hi! vui quá!

Chúc em luôn bình an vui vẻ và thành công!

4. Điêp Mỹ Linh

https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/
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FEBRUARY 17, 2022 AT 21:04
Hi, bạn Tôn Phi!

Cảm ơn Bạn đã chuyển tin vui.

Amazon đã xuất bản sách của ĐML từ lâu rồi; còn 02 tác phẩm đang
đọc/dò lại để gưi đên Amazon.

Chúc Bạn và cháu luôn đươc an lành và mọi điều tốt đẹp.
Quý mên,
ĐML

5. Vương Đằng
FEBRUARY 22, 2022 AT 17:54
HẾT LÒNG HOAN NGHÊNH CÁC CÔNG TÁC BIÊN SOẠN VÀ TỔ
CHỨC CỦA Giám đốc trẻ tuổi.

Tác giả Vương Đằng sẽ gởi chuyển danh sách kể trên cho gia đình và thân
hữu khắp thê giới.

Tác giả Vương Đằng bây giờ chỉ lảnh lương hưu Hoa Kỳ đủ sống nên rất
tiêc không khả năng mua sách của Giám đốc Tôn Phi hay công ty Charlie.

Chân thành,

Tác giả Vương Đằng
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6. Lê Xuân Cảnh
APRIL 6, 2022 AT 21:51
Xin cám ơn Tôn Phi đã chia xẻ.
Rất ấn-tương người tuổi trẻ tài cao,
Nước Viêt có thể tư-hào,
Về sư dồi-dào đóng góp của Phi,
Chỉ xin đề-nghị bạn ghi,
Tên sách xong, giá tiền chi ngay liền,
Đỡ mất thì giờ search thêm !

Xin cám ơn Tôn Phi nghen !
Chúc thành-công.

Lê Xuân Cảnh

7. Ngọc Diêu
MAY 23, 2022 AT 16:55
Diêu có xem sơ lươc những quyển sách của anh và muc luc quyển sách anh
tặng lúc sáng cũng khá ấn tương.
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Sư thật lớn lên cùng năm tháng

Image 1. Tác giả Tôn Phi, ảnh chụp năm 27 tuổi, bởi một chị em trong hội thánh nơi anh đang sinh hoạt.

Tôi muốn nói với mẹ tôi rằng, gia đình nào chịu khổ sở vì có con cái phuc vu cho
chính nghĩa quốc gia, thì sẽ đươc thưởng công gấp trăm ngàn lần.

Tôi muốn nói với ba tôi rằng, gia đình nào bị chưi rủa, bị triêt hạ nhân cách, người
nào gặp thập giá khó khăn vì làm chứng cho Đức Chúa Trời, cũng sẽ đươc thưởng
công gấp triêu, vạn lần.

Bởi, sư thật lớn lên cùng năm tháng.

mailto:teacherkimngan@hotmail.com
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Năm 2022 này có lẽ là một năm tuyêt vời. Tất cả những mênh đề mà tôi phát biểu
năm 2021 đều đã (đươc Đức Chúa Trời) làm cho ứng nghiêm. 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 triêt
học Lê-nin là một).

Bằng chứng: Tất cả đều tranh nhau đi bắt tau với tổng thống của Hiêp chúng quốc
Hoa Kỳ. Tất cả đều muốn đi theo văn minh Cơ-đốc giáo.

2/ Thê giới ngày càng tư do, dân chủ, như các giá trị mà Chúa Giê-su đề cập trong
Kinh Thánh.

Bằng chứng: Ngoài tư do, dân chủ, các cơ hội học tập, làm viêc cũng đều đươc mở
ra. Thời đại cơ học lương tư đã đươc các phần tư ý thức nhất khai thác.

3/ Về nguồn với chủ đạo tộc Viêt.

Không tin, bạn đọc thư hỏi nhà xuất bản Hội Nhà Văn mà xem: sách Kim Định bán
đươc vô vàn. Người người, nhà nhà biêt căn nguyên đau khổ của dân tộc, của xã
hội, và tìm về với chủ đạo tộc Viêt, suối nguồn tươi trẻ của dân tộc ta.

Năm 2022 này, bất ngờ thay, chiên 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”

Chiên tranh xảy ra là điều tất yêu, chúng tôi hưởng lơi từ chiên tranh. Chiên tranh
Nga-Ukraine làm lộ ra hêt thảy những dối trá, bạo lưc trên đời. Nêu không có nó,
thì thê giới này sẽ càng đau khổ hơn nữa, nên Đức Chúa Trời làm cho nó xảy ra.
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Khi nó xảy ra, sư thật đươc nảy mầm từ đống tro tàn và vươn lên mãi, như câu nói
của kỹ sư Nguyễn Kim Khánh: “Sư thật lớn lên cùng năm tháng.”

Chúng ta đã thắng lơi bước đầu rồi, thưa quý vị. Tuy thắng lơi như vậy, nhưng vẫn
chưa xong đâu, còn cần thêm một số thời gian. Trong quãng đường ấy, mỗi người
còn cần phải tư bứt phá lên nữa, dưới sư giúp đỡ, động viên, chúc phúc từ Thương
Đê và từ những người xung quanh.

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

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

Chủ nhân của tập đoàn xuất bản Charlie.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

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

Published by Charlie Saigon

Contact me at: tonphi2021@hotmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo,
Whatsapp, Signal, Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon

One comment
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1. Thanh Sớmmai
MAY 17, 2022 AT 20:53 EDIT

“Sư thật lớn lên cùng năm tháng”

thật tuyêt vời quá ạ!

https://shop-charlie.com/2022/05/15/gioi-thieu-sach-su-that-lon-len-cung-nam-thang-cua-tac-gia-ton-phi-2/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/1966
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Nhà xuất bản Sống Mới, một câu chuyên thần kỳ.

Image 16. Hai anh em ông Tôn Phi, tổng giám đốc nhà xuất bản Sống Mới Việt Nam. Liên lạc: tonphi2021@hotmail.com. Phone,
Whatsapp, Signal: +84344331741

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 đươc để duy trì cả cuộc sống nhân
sinh lẫn cuộc sống tâm linh. Chúng tôi chú ý hơn về nhân sinh. Gần 1 triêu cuốn
sách của ông Tôn Phi đã đên với các em nhỏ vùng sâu, vùng xa. Còn một chút nữa
thôi, chúng tôi sẽ cán mốc 3 triêu. Nhiều bạn ở nước ngoài cũng yêu thích sách của
chúng tôi.

Chúng tôi rất hãnh diên đươc các tác giả tin tưởng và giao phó bản thảo, những
đứa con tinh thần của họ, để phổ biên 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 đươc xuất bản ra.
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Image 17. Một khách hàng đang cầm trên tay cuốn sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản của Tôn Phi.

Cuộc đời là một cuộc chiên. La vie c’est un combat. Chúng ta là những chiên sĩ
trên mặt trận văn hiên, phuc vu cho chủ đạo Viêt.

Chủ đạo Viêt, còn gọi là triêt Viêt, hay Thái Bình minh triêt, đã trường tồn cùng
đất nước qua nhiều ngàn năm lịch sư. Có sách nói là trên 12 000 năm. Triêt gia
Lương Kim Định, giảng dạy triêt tại đại học Văn Khoa Sài Gòn, đã vưc dậy triêt
Viêt cho dân tộc Viêt Nam. Xin trang trọng cám ơn Kim Định, vị hướng đạo sư vĩ
đại của dân tộc Viêt Nam.

Nhà xuất bản Sống Mới chúng tôi chú ý nhiều đên kinh điển dân tộc. Chúng tôi đã
cho ra mắt sách Phân tích Truyên Kiều.
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Figure 40. Ảnh bìa sách Phân tích Truyện Kiều của tác giả Tôn Phi.

Các mạnh thường quân

Tối giao thừa năm 2022 (ngày 01 tháng 01 năm 2022), nhà báo Nguyễn Đức,
người bảo vê tư tù Hồ Duy Hải gưi 1 000 000 VNĐ đên nhà xuất bản Sống Mới.
Chúng tôi dùng 1 triêu đó để hỗ trơ nhà trọ cho một bạn sinh viên tại Sài Gòn, theo
diên ngân hàng Charlie cho vay trước, lấy lại sau. Hằng ngày, chúng tôi bán đươc
sách. Tiền vào và tiền ra đều đều.

Nhà xuất bản Sống Mới là một nhà xuất bản tư nhân. Nhờ các mạnh thường quân
người Viêt trên khắp thê giới, Sống Mới đươc phát triển. Chỉ với hai nhân viên,
Sống Mới xuất bản đươc các ẩn phẩm điên tư lẫn ấn phẩm in thành sách khắp thê
giới. Bạn cũng sẽ làm đươc như chúng tôi.
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Nhà xuất bản Sống Mới, một câu chuyên thần
kỳ.

Image 18. Sếp và nhân viên của nhà xuất bản Sống Mới- tập đoàn xuất bản Charlie trong quán cà phê Quận 7. Sài Gòn.

Tháng trước, có một ngày, tôi và cô thư ký viêt đươc cuốn sách rất hay. Chúng tôi
đưa lên mạng, cưa hàng tư phuc vu. Ai mua thì tư lấy xuống, và tư trả tiền. Làm
xong rồi, tôi và cô đi bộ ra cầu thể duc, giãn gân giãn cốt, 30 phút sau vào làm tiêp.
30 phút sau, về mở thống kê mặc định ra, thấy có 3000 lươt tải sách. Có 1000 lươt
trả tiền. Số tài khoản ngân hàng của tôi tăng lên 200 triêu (lương của chủ tịch nước
mới chỉ đầy 40 triêu). Nghĩa là, một buổi sáng, tôi và bạn làm đươc 200 triêu, chỉ
từ viêc bán sách PDF.

Buổi chiều hôm đó, có trường mầm non xin 150 triêu. Vui vui, ông chủ và nhân
viên tập đoàn Charlie cho hêt luôn.
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Image 19. Triết gia, nhà tư bản Tôn Phi trong phòng làm việc của tập đoàn Charlie, nhà xuất bản Sống Mới.

Đội hình nhà xuất bản Sống Mới toàn con nhà giàu học giỏi cả, nên chủ yêu làm vì
đam mê, có lương cũng đươc không có lương cũng đươc. Ông chủ làm cuối ngày
dư 300 000 là đươc, tiền nhiều để mà làm gì. Tôi phải nói với độc giả rằng, khi nào
các bạn trả tiền cũng đươc, không nhất thiêt phải trả ngay. Thê mà họ vẫn cứ trả.

Có kỹ sư Đỗ Như Ly, ông già sắp xuống lỗ, đặt mua sách của chúng tôi và đươc
chúng tôi cho thấy tận mắt tỉ suất lãi này. Ông nói rằng Tôn Phi của chúng ta là
một nhà sáng chê lớn của thê 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
đươc trên máy tính bảng, laptop và điên thoại rất đẹp.

Đặc biêt, tại nhà xuất bản Sống Mới, các bạn đươc trả sau. Nghĩa là, các bạn cứ tải
sách xuống, phuc vu cho con đường học vấn của mình trước. Khi nào có tiền, các
bạn trả cho chúng mình cũng đươc, không có cũng không sao. Trân trọng cám ơn
các bạn.

Sự kỳ diệu của nhà xuất bản Sống Mới Charlie.
Đây là nhà xuất bản về file PDF lớn thứ ba châu Á hiên nay.

Chúng tôi cung cấp cho độc giả những cuốn sách tốt nhất thị trường.
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Cùng với đội ngũ cố vấn, là các bậc trưởng thương, các giáo sư, tiên sĩ đầu ngành,
nhà xuất bản Sống Mới học cùng học sinh, sinh viên. Các em cùng các thầy cô tìm
ra chân lý và hưởng hoa lơi từ kêt quả học hành.

Trong nhà xuất bản Sống Mới, không có ai lãnh đạo ai. Mọi người tư lưc cánh sinh,
dưới sư giúp đỡ của những người khác. Mọi người bên nhau, cùng nhau học hành
và cùng nhau thăng tiên. Mỗi thành viên của nhà xuất bản Sống Mới đều đươc
cung cấp thiêt bị, máy móc, sách vở và chi phí để nghiên cứu, làm viêc như những
nhà khoa học thưc thu.

Image 20. Hai bạn nữ người mẫu ảnh của nhà xuất bản Sống Mới đang giới thiệu cuốn sách Nền kinh tế tri thức của chúng tôi.

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.
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Nhà xuất bản của chúng tôi cài chê độ tư động. Cu thể, chị Hương Nguyễn bên Úc
mua sách, lên website, nhập vào là thanh toán đươc luôn. Khoảng 30 phút, mà
chậm lắm là 3 ngày, chị sẽ nhận đươc sách, ship tận nhà.

Hình thức xuất bản trưc tuyên này, chỉ có ông Tôn Phi nghĩ ra. Mình rơi vào thê
buộc phải có phát minh. Những người khác, họ không có phát minh, bởi họ không
ở vào thê phải có phát minh.

Nhà xuất bản Charlie kỳ diêu đên nỗi, cuc trưởng cuc xuất bản Viêt Nam phải gưi
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 hêt 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 biêt đên số tiền mà nhà giàu cho anh tác giả, vì thanh
toán là một chạm, đên ngay với tác giả sau 5 giây. Bản thân ông Tôn Phi cũng là
một tác giả nên thiêt kê đươc một nhà xuất bản vươt thời gian. Nhà xuất bản
Charlie cứ như là một cậu bé đên từ tương lai, cưc kỳ hiêu quả và cưc 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 nghiêp, gưi tác phẩm lên in, từ khi nhận bản in, sưa bản in
cho đên khi in, chỉ mất 20 ngày. Rõ ràng Charlie là một nhà xuất bản giỏi.

Các bạn ạ. Tôi kể câu chuyên ra đây để các bạn cũng sáng tạo như tôi. Tôi tin rằng
các bạn sẽ còn làm đươc hơn thê nữa. Tôi là thê hê đầu tiên, tư mình mày mò từ A
đên Z. Sang các bạn, các bạn sẽ đươc chúng tôi chuyển giao công nghê cho, chắc
chắn các bạn sẽ thành công. Chúa dạy: Càng dạy nghề thì sẽ càng đươc giàu thêm.
Cho nên, chúng tôi không tiêc bí mật, chúng tôi luôn luôn sẵn sàng dạy nghề cho
các bạn.

Nhà xuất bản Charlie là một câu chuyên thần kỳ. Nó đên giữa mùa dịch đói kém.
Một cách khiêm tốn, tôi nói, nó là một món quà từ nơi Thương Đê.

Chúng tôi có thể giúp gì bạn? Đừng ngại, hãy liên lạc với chúng tôi.

Tôn Phi và Hương Giang.
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Hộp thư: tonphi2021@hotmail.com

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

Điên thoại đường dây nóng: 0344331741

Nêu ở nước ngoài thì có thể gọi điên cho chúng tôi bằng Telegram, Viber,
Whatsapp, Signal: +84344331741

Trân trọng cám ơn quý vị

Image 21. Ảnh minh họa: Hai bố con ông Charlie đi dạo phố. Quận 7 Sài Gòn năm 2022.

Contact me at: tonphi2021@hotmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, Signal, Viber, Telegram) View all posts by
Charlie Saigon

3 comments
.
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Bạch Sơn Hải

JANUARY 2, 2022 AT 07:16

Chúc Tôn Phi năm mới nhiều điều mới

Tình Quê Hồn Nước

JANUARY 2, 2022 AT 07:16

Hoan hô các cháu.

DINH CONG NGUYEN

FEBRUARY 5, 2022 AT 11:34

https://shop-charlie.com/2022/01/02/nha-xuat-ban-song-moi-mot-cau-chuyen-than-ky/
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Tôi và bạn bè thấy cách xuất bản và bán sách của Nhà Xuất bản Sống Mới là quá
hiên đại.
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