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Giới thiêu sách Shakespeare và chúng ta (Biên khảo về
William Shakespeare) của tác giả Tôn Phi.

William Shakespeare, đại văn hào của nước Anh. Sau này và mãi mãi, nước Anh
không thể xuất hiên một William Shakespeare thứ hai. Cũng như, Viêt Nam không
thể có một Truyên Kiều-Nguyễn Du thứ hai.

Số ISBN: 9798444791134

Tôi viêt cuốn biên khảo đặc biêt này, dành tặng, thầy cô và bạn bè của khoa văn
học, trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn phía nam, khóa 2014-2018,
những gương mặt thân yêu.

Bảy năm vừa qua xảy ra quá nhiều sư khủng khiêp. Chúng ta vẫn bên nhau. Tình
yêu con người cũng chan chứa trong cac tác phẩm của William Shakespeare.
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Người ta chờ đơi sư thành công của tôi lâu quá. Tôi nơ tình cảm của mọi người quá
nhiều.

Image 1. Hai người bạn cùng trường đang chuyền tay nhau cuốn sách của tác giả Tôn Phi.

Xin dành tặng tác phẩm này cho tất cả mọi người. Biên khảo về William
Shakespeare.
Giá bìa: Sách PDF: 230 000 VNĐ. Sách in: 400 000 đồng.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn
Phi. Qúy vị cũng thanh toán đên số tài khoản VND: 0344331741. Ngân hàng Quân
đội (MBank). Chủ tài khoản: Tôn Phi.
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Email đặt sách: tonphi2021@hotmail.com. Phone, Zalo: +84344331741.

Điên thoại dư phòng: 090 8599066 (gặp ông Tôn Thân, tru sở chính của tập đoàn
Charlie tại Hà Tĩnh). Email: tonthanck@gmail.com.

Bạn nào đã trả tiền rồi thì sách PDF về đọc tại trên trang mạng của Tập đoàn xuất
bản Charlie.Trân trọng cám ơn quý vị luôn đồng hành cùng các tác giả trẻ.
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Viết cho ngày Chủ nhật: Shakespeare và chúng ta

Lê Phú Khải

Những nhà nghiên cứu kịch trên thê giới đã định nghĩa: “Shakespeare là trái đất”!
Vì ông đã huy động cả nhân loại thời đó … lên sân khấu. Từ ông vua đên anh hề,
anh phu đào huyêt trong nghĩa địa đều đươc ông “điều” lên sân khấu, và, nhân vật
của Shakespeare đã nói những câu bất hủ mà hơn bốn thê kỷ sau, loài người còn
nhớ trong tâm khảm của mình.

https://boxitvn.blogspot.com/2020/09/viet-cho-ngay-chu-nhat-shakespeare-va.html
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Hãy nghe anh phu đào huyêt trong nghĩa địa “luận” về con người: Người ta nuôi
béo gia súc để rồi ăn cho béo, ăn cho béo để rồi làm mồi cho ròi bọ, với chúng thì,
ông vua béo và anh hành khất gầy chỉ là hai món ăn khác nhau trên cùng một bàn
tiệc mà thôi!!! (Hamlet)

Hãy nghe một nhân vật trong bi kịch Hamlet nói với hoàng tư xứ Đan Mạch: Xin
điện hạ hãy nán lại cái phút giây cực lạc để sống thêm ít phút nhọc nhằn trên cõi
đời ô trọc này! Hãy nghe viên dũng tướng si tình Othello soi mình xuống giêng, và
than về số phận người da đen của mình: Hay là da ta đen đủi, hay bóng đời ta đã
ngã dài xuống thung lũng của thời gian! Hãy nghe lời một chú hề “luận” về tình
yêu cho nhà vua nghe: Tình yêu có cái râu mềm mại của loài ốc sên và thính giác
đa nghi của thằng kẻ trộm!!!

Shakespeare sống ở thời đại mà chê độ phong kiên đang suy tàn và chủ nghĩa tư
bản đang ở giai đoạn tích lũy như Marx từng nhận xét: “Mỗi lỗ chân lông của nó
đều thấm đẫm máu và nước mắt”! Nhân loại đã kinh ngạc về dư báo của
Shakespeare về cơn giông tố của chủ nghĩa tư bản đang ập xuống đầu nhân loại.
Hãy nghe một nhân vật của Shakespeare nói về sức mạnh của đồng tiền: Hãy mạ
vàng tội lỗi đi, anh sẽ bẻ gãy lưỡi gươm của công lý. Thần công lý sẽ bẻ gãy gươm
thiêng quỳ dưới chân anh! Shakespeare là đại diên cuối cùng và vĩ đại nhất của chủ
nghĩa nhân văn trong trào lưu Văn nghê Phuc hưng thê kỷ 16-17 ở châu Âu.

Shakespeare là đỉnh cao của nghê thuật sân khấu thê giới. Ông sinh ngày 23.4.1564
tại thành phố Stratford-upon-Avon, trong một gia đình thương gia. Và ông cũng
mất đúng ngày 23.4 vào năm 1616. Sinh và chêt cùng ngày.

Thưở nhỏ, ông học ở trường Ngữ pháp ở thành phố quê hương, một loại trường
của phong trào chủ nghĩa nhân văn, không giảng dạy theo giáo duc Trung cổ. Sau
nhiều năm, gia đình ông sa sút, ông phải thôi học để đi kiêm sống. Năm 1585 ông
lên London, gia nhập một đoàn hát của hầu tước Storengio hoạt động dưới sư bảo
trơ của Hoàng gia. Mới đầu, ông làm công viêc giữ ngưa ở cưa rạp hát, rồi làm
người nhắc vở… sau đó làm diễn viên. Lặn lội với sân khấu, nhưng thiên tài bẩm
sinh đã khiên ông trở thành nhà viêt kịch vĩ đại nhất của mọi thời đại. Sư nghiêp
sáng tác của Shakespeare vô cùng đồ sộ với hài kịch, kịch lịch sư và đặc biêt là bi
kịch. Trước những năm 1600 ông đã sáng tác trên 30 vở kịch và nhiều bài thơ,
nhiều bản trường ca nổi tiêng. Về hài kịch, những vở như Giấc mộng đêm hè
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(1590), Người lái buôn thành Venice (1596), Đêm thứ 12 (1600)… đã trở thành
kinh điển, mang tiêng cười vươt năm tháng, vươt thời gian…

Trong giai đoạn từ 1601 đên 1608, ông cho ra đời nhiều vở bi kịch bất hủ mà đên
nay nhân loại còn bàng hoàng về thiên tài sáng tạo của ông. Đó là những bi thảm
về cuộc đời con người, về tình yêu, về xung đột giữa ý chí và tình cảm và những
quy tắc đạo đức. Tiêu biểu là những bi kịch tình yêu như Romeo và Juliet (1594),
Othello (1604), bi kịch xã hội như Vua Lia (King Liar-1605), Macbeth (1606) và
đặc biêt là Hamlet (1600). Hamlet đươc xem như vở bi kịch lớn nhất của mọi thời
đại. Hoàng tư xứ Đan Mạch với câu hỏi “Tồn tại hay không tồn tại” đã trở thành
câu hỏi lớn nhất của nhân loại trước một bi kịch, một sư lưa chọn sống còn cho
phẩm giá con người, của lòng dũng cảm, của thất bại hay chiên thắng. Trong con
mắt của nàng Ophelia, Hamlet là “cánh tay của trang hiêp sĩ, con mắt của nhà
thông thái, miêng lưỡi của kẻ hào hoa”. Đó là con người khổng lồ của thời đại
Phuc hưng. Và chỉ có thời đại Phuc hưng mới sản sinh ra những con người như thê.

Shakespeare là bưc thầy của nghê thuật viêt kịch. Mỗi chữ, mỗi từ, mỗi câu trong
kịch của ông đều mang kịch tính rất cao. Shakespeare đã huy động cả loài người
lên sân khấu và mỗi nhân vật của ông đều nói tiêng nói riêng của họ. Ông vua nói
giọng của ông vua, thằng hề nói giọng của thằng hề. Chúng ta hãy đọc lại câu đầu
của vở Hamlet. Khi toán lính đổi gác, lại quát toán lính đang đứng gác: Ai đó?!
Các nhà phân tích kịch đã phân tích rằng: Vì triều đình nước Đan Mạch đang
hoang mang, cả kinh thành đang hoảng loạn về bóng ma của tiên đê hiên về, nên
đáng lý ra, toán lính đang canh gác phải quát “Ai đó?”, thì toán lính lên sân thương
đổi gác lại quát đám lính đang gác “Ai đó?”! Vì thê nhiều quốc gia đã có khoa
“Shakespeare học” để chuyên nghiên cứu về kịch của Shakespeare. Các hãng phim
lớn trên thê giới đều đã dưng phim từ các vở kịch của Shakespeare và xem đó là
cách “thư sức” về nền điên ảnh của nước mình. Ở Viêt Nam, kịch của Shakespeare
đươc đưa vào giảng dạy ở các trường đại học Văn khoa ở cả hai miền trước năm
1975.

Chưa bao giờ chúng ta thấy Shakespeare có ý nghĩa như lúc này. Chúng ta đang ở
giao thời như thời đại của Shakespeare. Khi mà chủ nghĩa xã hội đang tan rã và xã
hội dân chủ chưa hình thành. Các nhóm lơi ích đang chia chác, tàn phá đất nước,
tham nhũng tràn lan, đạo đức xã hội xuống cấp thê thảm, cái gì cũng có thể mua
đươc bằng tiền thì tội phạm đang ra sức “mạ vàng tội lỗi” và đang “bẻ gãy lưỡi
gươm của công lý”! Shakespeare vẫn còn nguyên ý nghĩa. Khi mà kẻ thù truyền
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kiêp ở phương Bắc đang muốn ăn tươi nuốt sống biển Đông của chúng ta thì câu
hỏi của Hamlet lại vang lên bên tai mỗi người Viêt Nam yêu nước chúng ta: Tồn
tại hay không tồn tại? (To be or not to be).

Sài Gòn, 2.9.2020

Lê Phú Khải.
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Vì sao Viêt Nam không có luật sư đấu tòa quốc tê?

Nền đạo đức Tin Lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản
Phần 27: Vì sao Viêt Nam không có luật sư đấu tòa quốc tê?

Lê Minh Tôn

Văn hào Anh William Shakespeare soạn vở kịch Người lái buôn thành Venice
( The merchant of Venice). Câu chuyên kể về nạn cho vay nặng lãi ở nước Italia.
Một thương nhân, tên là Bassario, để cứu bạn, phải hạ mình đên vay tiền nhà địch
thủ Shylock. Tên địch thủ này là kẻ cầm đồ gian mãnh, vô cùng tàn ác. Y ra điều
kiên với người thương nhân, nêu ngày hen không có trả thì phải để cho hắn lóc một
cân thịt trên người. Không còn cách nào khác, người thương nhân ký tên vào giao
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ước. Đên ngày, thuyền buôn về trễ. Tên cho vay lãi lôi người lái buôn thành
Venice ra tòa. Thẩm phán đọc giao ước giữa hai bên, tên cho vay đươc quyền róc
thịt người vay. ( giống hêt văn hóa cho vay lãi ở Viêt Nam bây giờ).

Một cô gái, ăn mặc lịch sư, đội tóc giả bước vào tòa. Cô nói rằng mình là luật sư
của người lái buôn. Cô đề nghị hòa giải cho hai người. Tên cho vay, thù hận đã
ngấm vào tận xương tủy, kiên quyêt không đồng ý. Đên đây, người luật sư bảo
rằng đồng ý cho tên cho vay róc thịt người lái buôn, song nêu làm đổ một giọt máu
của người lái buôn thì nhân viên công lưc có quyền trừng trị y ngay tại chỗ. Y
cứng miêng, chào thua. Cưa hàng cho vay nặng lãi phải phá sản sau đó.

Sau vu án này, hoàng gia nước Italia giải trừ nạn cho vay lãi.

Đó là sơ khai của những phiên tòa quốc tê. Một cô gái, không đươc đào tạo bài bản
trường luật, vẫn có thể hạ guc kẻ gian mãnh trước công đường. Công đường nước
Y thật tuyêt vời. Điều tương tư xảy ra trong văn minh pháp đình của Hong Kong,
khi trạng sư Châu Tinh Trì ( Nho học) cãi thắng trạng sư Tây học, thẩm phán
người Anh căn cứ vào luật pháp Hồng Kông viêt bằng chữ Hán phải xư thắng cho
Châu Tinh Trì. Châu Tinh Trì dùng chiêt tư chữ Hán để bắt bẻ thẩm phán Anh,
thẩm phán Anh cho thêm mấy ngày câu giờ, vậy là Châu Tinh Trì cứu đươc người
tư tù. Anh xâm lươc Hồng Kông, nhưng, khai sáng cho người Hồng Kông. Như
chúng ta thường nói, chốn pháp đình có sư tôn nghiêm của chốn pháp đình, không
thể để cho bọn cóc nhái lên ngôi.

Luật pháp quốc tê ngày nay là sư tiêp nối luật pháp châu Âu. Vì vậy, luật sư tranh
tung tòa quốc tê thường là người châu Âu hoặc Mỹ gốc châu Âu. Người châu A rất
ít người theo kịp đăng cấp của dân da trắng.

Ở Viêt Nam, bạn đọc còn nhớ vu án Trịnh Vĩnh Bình? Doanh nhân Trịnh Vĩnh
Bình, vua chả giò, quốc tịch Hà Lan về nước đầu tư. Công an Vũng Tàu lập mưu
cướp tài sản của Trịnh Vĩnh Bình, còn nhốt ông trong tù. Căn phòng nóng bức, ở
lâu se chêt. Nhờ trí thông minh, Trịnh Vĩnh Bình vươt đươc nguc. Xong rồi, nhờ
tiền bạc, ông vươt biển sang Hòa Lan. Tới đây, ông thuê luật sư quốc tê kiên chính
phủ Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa Viêt Nam ( sau đây se gọi tắt là Bắc Bộ phủ).

Mỗi năm, Hà Nội đào tạo ra hàng ngàn luật sư, hàng ngàn cư nhân luật. Bọn này
có bằng về khoe cha me nhưng học lưc yêu. Song, không ai đủ trình độ để ra tòa
quốc tê. Bắc Bộ phủ phải sang thuê luật sư Mỹ. Song, trắng đen ro như ban ngày,
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Bắc Bộ phủ bị thua, bồi thường số tiền ước tính 30 triêu Usd, và trả lại tất cả nhà
máy, hãng xưởng, cao ốc cho doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình.

Tại sao Viêt Nam lại không có luật sư đấu tòa quốc tê. Để có luật sư đấu tòa quốc
tê, cần sưa soạn ít nhất 100 năm. Một nền văn hóa trả thù hèn hạ không thể có luật
sư đấu tòa quốc tê. Sinh viên trường luật Hà Nội và Sài Gòn giờ đây học theo lối
tung niêm ( vì khoa và bộ môn ra đề thi theo lối đánh bạc), cho nên ra trường
không có khả năng tranh biên. Bạn phải đươc đào tạo trong một môi trường hiêp sĩ,
thì mới có khả năng tranh tung tòa quốc tê. Ngoại ngữ yêu có thể thuê phiên dịch,
tin học yêu có thể thuê hacker, song văn hóa yêu thì không thể thuê ai.

Đừng nghĩ ở hiền se gặp lành. Không ai ở lành bằng Hồ Duy Hải, Lê Đình Kình.
Vì vậy, trong tương lai, mỗi người phải có một luật sư riêng.

Vì vậy, chúng ta cần tin tưởng và bám víu vào công pháp quốc tê.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 15 tháng 06 năm 2022

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741.

6 BÌNH LUẬN VỀ “VÌ SAO VIÊT NAM KHÔNG CO LUẬT SƯ ĐÂU
TOA QUÔC TÊ?”

Lê Phương
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23 THÁNG BẢY 2021 LÚC 2:36 SÁNG

Bài viêt dẫn nhập bằng hai ví du, rồi dẫn đên toà án tại VN, và sau đó là kêt luận
hay ý kiên muc đích.
Bài viêt tuy cách phân bố như vậy tôi chưa học qua, nhưng suy diễn đên kêt luận
ngắn gọn và rất hay !

Quý Đoàn Đình

23 THÁNG BẢY 2021 LÚC 8:06 SÁNG

Bài này anh viêt hay và dung lương phù hơp không nên viêt dài quá người đọc dễ
ngáng cho chia sẻ nhé.

Đặng Phước

23 THÁNG BẢY 2021 LÚC 9:35 SÁNG

https://saigonpick.com/2021/07/23/vi-sao-vie%cc%a3t-nam-khong-co-lua%cc%a3t-su-dau-toa-quoc-te/
https://saigonpick.com/2021/07/23/vi-sao-vie%cc%a3t-nam-khong-co-lua%cc%a3t-su-dau-toa-quoc-te/
https://saigonpick.com/2021/07/23/vi-sao-vie%cc%a3t-nam-khong-co-lua%cc%a3t-su-dau-toa-quoc-te/
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Bài viêt mạch lạc, súc tích, lối dẫn dắt logic.
Theo tôi, để có luật sư tranh biên tại toà cần phải có nền dân chủ căn bản. Tất cả
công dân đều có quyền tư do ngôn luận để tư tin nói lên chánh kiên mà không sơ
một thê lưc nào ngăn cản, tước đoạt (kể cả giới cầm quyền) điều này VN đang quá
thiêu!

Phạm Mạnh Khôi

23 THÁNG BẢY 2021 LÚC 4:53 CHIỀU

Chính xác! Môi trường hiêp sĩ là lối thoát.

Y Jao Buon Ja

23 THÁNG BẢY 2021 LÚC 4:53 CHIỀU

https://saigonpick.com/2021/07/23/vi-sao-vie%cc%a3t-nam-khong-co-lua%cc%a3t-su-dau-toa-quoc-te/
https://saigonpick.com/2021/07/23/vi-sao-vie%cc%a3t-nam-khong-co-lua%cc%a3t-su-dau-toa-quoc-te/
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Phim về luật pháp ,Công Lý, Đúng sai, Có rất nhiều trong phim ảnh Hàn Quốc,
nhưng nghiên phim ảnh lại là chị em phu nữ, nên khi tranh luận về một vấn đề gì
đó thì cãi không lại mấy chị em.

Bảo An

23 THÁNG BẢY 2021 LÚC 4:54 CHIỀU

Bài viêt cưc sâu xa và thâm thúy!

https://saigonpick.com/2021/07/23/vi-sao-vie%cc%a3t-nam-khong-co-lua%cc%a3t-su-dau-toa-quoc-te/
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Cà phê giới thiêu sách “Shakespeare và thời đại của
chúng ta” của nhóm tác giả Tôn Phi.

Image 2. Đôi bạn cùng trường đang đọc sách Shakespeare và chúng ta của tác giả Tôn Phi.
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Image 3. Đôi bạn cùng trường đang đọc sách Shakespeare và chúng ta của tác giả Tôn Phi.
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Image 4. Đôi bạn cùng trường đang đọc sách Shakespeare và chúng ta của tác giả Tôn Phi.
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Image 5. Đôi bạn cùng trường đang đọc sách Shakespeare và chúng ta của tác giả Tôn Phi.

Sáng nay ngày 03 tháng 04 năm 2022, tại Sài Gòn, quận 7, nhà văn Tôn Phi và các
bạn trẻ gặp gỡ cà phê và giới thiêu sách: Shakespeare và thời đại của chúng ta.

Bìa sách thiêt kê và đăng trên Amazon. Một lời khen cho thơ vi tính đã thiêt kê
đươc bìa sách này.
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Image 6. Ảnh bìa sách Shakespeare và chúng ta. Một biên khảo về William Shakespeare của tác giả Tôn Phi.

Giá sách: 400 000 VNĐ (sách in), 250 000VNĐ (sách PDF). Mọi người có sách
PDF đều có quyền in ra thành giấy in để học.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn
Phi.
Rất mong đươc các bạn mua ủng hộ.

Tôn Phi.
Tonphi2021@gmail.com
Điên thoại: 0344331741
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Ảnh minh họa: Tác giả Tôn Phi và một bạn cùng trường, trên mấy khóa. Bạn là
người đầu tiên sở hữu bản đầu tiên (chưa chỉnh sưa) của cuốn Shakespeare và
chúng ta, phát hành năm 2022. Chủ Nhật tuần nào cũng gặp gỡ cà phê tại quán trên.
Từ Bên Thành bắt xe buýt 86 se đên tận nơi. Nhà tư bản Charlie đài thọ mọi chi
phí đi lại cho khách hàng.

Mời các bạn nghe radio Shakespeare và chúng ta. Giọng đọc Úc châu của một
người nữ vô danh.
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Victor Hugo và chúng ta.

Figure 1. Victor Hugo, ảnh chụp năm 1882.

Victor Hugo (1802-1885) sinh ngày 26-02-1802 Besançon (Pháp). Ông là một
trong những nhà văn nước ngoài đươc biêt đên nhiều nhất ở Viêt Nam. Những
cuốn tiểu thuyêt chính của Hugo như: “Những người khốn khổ” (Les Misérables,
1862), “Nhà thờ Đức Bà” ( Notre-Dame de Paris, 1831), “Những người lao động
trên biển cả” (Les Travailleurs de la mer, 1866)…đều đươc dịch ra tiêng Viêt và
tái bản nhiều lần. Có le cũng vì thê mà độc giả Viêt Nam “ấn tương” Hugo là một
nhà tiểu thuyêt lớn. Không những ở Pháp mà ngay ở Viêt Nam, nhiều nhân vật như
Jen-Val Jean, Gavroche, Fantine, Cossette, Javert…của Hugo đã trở thành những
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danh từ chung quen thuộc… Song, ông còn là nhà thơ, nhà soạn kịch, nhà lý luận
văn học, người viêt tuyên ngôn chính trị…lớn của văn học Pháp thê kỷ 19. Các thi
phẩm bất hủ “Những bài thơ phương Đông” (Les Orientales), “Năm khủng khiếp”
(L’Année terrible), “Trừng phạt” (Les Châtiments), “Khúc ca hoàng hôn”, “Tia
sáng và bóng tối”, v.v…hơp thành với kịch, tiểu thuyêt, chính luận…của ông đã
để lại những kiêt tác sừng sững như trái núi in bóng trên nền trời văn học, thách
thức của không gian và thời gian.

Đại cách mạng Pháp năm 1789 là cuộc cách mạng tư sản điển hình nhất đã diễn ra
với bao cuồng phong bão tố. Cách mạng và phản cách mạng đã liên tiêp xảy ra
hàng trăm năm sau khi lá cờ Tư do-Bình đăng-Bác ái đã đươc giương lên năm
1789. Hugo đã sống gần trọn thê kỷ 19. Và chỉ trong trọn ven cuộc đời của Hugo,
hai cuộc cách mạng, hai nền đê chê, hai lần vương quyền lại nổi lên tước đoạt tư
do bình đăng của nhân dân. Những tác phẩm như “Những người khốn khổ” đươc
mọi thời đại yêu thích đều đươc viêt trong thời kỳ này. Tập thơ “Trừng phạt”
(1853) đươc ông viêt ngay sau cuộc đảo chính của Napoléon III là tiêng thét phẫn
nộ của nhân dân trước hành vi lừa đảo và tội ác của dòng họ Napoléon (Le Petit
Napoléon) bí mật gưi về nước…

Người ta suy tôn Hugo là nhà văn lớn nhất của chủ nghĩa lãng mạn Pháp vì, những
nhân vật của ông như: Jean-Valjean (Những người khốn khổ) là không có thật.
Nhưng những tấm lòng dũng cảm và cao thương như Jean-Valjean là hiên tahan
của ý chí nhân dân, là chủ nghĩa lãng mạn Hugo. Khát vọng về cái thiên se thắng
cái ác là hiên thưc thứ hai, hiên thưc tâm hồn, hiên-thưc-muốn-có trong sâu thăm
tâm hồn của nhân dân qua bao thời đại là có thưc. Cùng một lúc với máu và nước
mắt ở “Năm khủng khiêp” (L’Année terrible-1872) của những người con trung
thành với nước Pháp, Hugo cũng ve lên tương lai tươi đep của loài người. Những
cách miêu tả đầy tưởng tương, phi hiên thưc, những tình huống phi thường, cách
hành văn khoa trương với những kêt cấu bất ngờ, huyễn tưởng,…trong tiểu thuyêt
của Hugo đã bất chấp không gian hàng nưa vòng trái đất, bất chấp thời gian cả thê
kỷ vẫn say mê bao thê hê bạn đọc Viêt Nam. Nước Pháp xa xôi bỗng gần
gũi,…Hugo lãng mạn ở chỗ đó. Đó là Hugo. Vì, chừng nào còn cái ác, còn những
người lao động lương thiên, những người nghèo khổ bị đọa đày, còn những tâm
hồn cao thương,…thì nhân loại còn đọc Hugo.
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Figure 2. Nhà báo Lê Phú Khải trong phòng làm việc tại gia.

Có một điều đáng nói là, trong suốt một thời gian dài, qua nhiều biên cố của đời sống
chính trị và xã hội ở nước ta, dù có thay đổi trong kêt cấu và liều lương,…,các chương
trình giảng dạy về văn học nước ngoài ở bậc phổ thông và đại học nước ta,…, thì
Victor Hugo luôn chiêm một vị trí quan trọng.

Thê hê chúng tôi, những sinh viên văn khoa của những năm 60 thê kỷ 20 đã từng học
Hugo trong những nêp nhà tranh giữa rừng sơ tán Viêt Bắc, dưới tầm phóng rốc-két
của phản lưc Mỹ. Nhà văn Nguyễn Khải kể lại rằng, khi còn trẻ ông lưu lạc kiêm sống
ở Sài Gòn, có lần ông mua đươc cuốn tiểu thuyêt “Les Misérable” cũ với giá rẻ. Ông
đã đọc cuốn tiểu thuyêt này một cách say sưa, hào hứng. Và nhờ đọc “Les Misérable”
mà sau này: “…khi vào bộ đội ngồi nói chuyên với các cán bộ có học vấn cao, là trí
thức, viên chức thời Pháp tôi không hề bị lúng túng”. (“Sống ở đời”, Nhà xuất bản Trẻ,
1-2002). Chính Hugo chứ không phải ai khác, đã song hành với nhân loại như thê ở
những vùng đất xa xôi cách quê hương ông hàng vạn dặm.

Hugo mất ngày 22-5-1885 tại Paris, hưởng thọ 83 tuổi. Thi hài của ông an táng tại
điên Panthéon-nơi an nghỉ của các danh nhân nước Pháp. Nhiều người cầm bút ở
nước ta có dịp thăm Paris đã đên viêng ông, trong đó có người viêt bài này.

Lê Phú Khải.

Chủ nhật 24 tháng 02 năm 2022.

Liên lạc tác giả: 039 7516430
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Puskin-mặt trời của thi ca Nga.

Figure 3. Thi hào Nga Puskin.

Xuất thân là quý tộc, nhưng giống như bất cứ một thiên tài nào, Puskin đứng hăn
về phía nhân dân. Hãy nghe thơ của ông lúc 18 tuổi:

Tôi muốn ngợi ca tự do cho trần thế

Tôi muốn đạp vào những tật xấu gian tham,
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Đang nghiễm nhiên ngự trị trên ngai vàng.

Cuộc đời của thi hào Alêcxanđrơ Xecgâyêvit Puskin thật ngắn ngủi, có 38 năm
(1799-1837). Trong 38 năm đó, nước Nga chứng kiên biêt bao sư biên lịch sư đầy
kịch tính, đầy thống khổ, vinh quang và căm giận. Đó là một nước Nga của chê độ
nông nô chuyên chê dưới thời Alêcxanđrơ I, lạc hậu so với châu Âu lúc đó, tiêp nối
là thời Nicôlai I tàn bạo. Cùng những năm tháng đó, nhân dân Nga đã chiên thắng
trong cuộc chiên tranh vê quốc vĩ đại chống lại đội quân xâm lươc hùng mạnh của
Napôlêông (Pháp), đánh cho chúng tan tác đên tận sào huyêt Paris (1812-1814);
sau đó, nước Nga, lại buồn thảm trở về với chê độ nông nô; Buồn thảm và căm
giận đã giương cánh buồm cho nước Nga đi đên cuộc khởi nghĩa của những người
tháng Chạp vào năm 1825. Đây là cuộc tiên công đầu tiên vào chê độ nông nô
chuyên chê của Nga Hoàng do những người trí thức quý tộc tiên bộ lãnh đạo. Khởi
nghĩa 1825 bị dìm trong máu, nhưng nó làm đươc mọt viêc cưc kỳ vĩ đại là đã thức
tỉnh nhân dân Nga!

Puskin đã sống 38 năm ngắn ngủi nhưng đầy biên động của nước Nga, những năm
tháng đầu thê kỷ 19. Tuổi trẻ của Puskin đã tắm mình trong dòng thác cách mạng
và ở đỉnh cao của ngọn triều thời đại, nhà thơ là người phát ngôn cho cách mạng,
chuẩn bị cho tiêng súng của khởi nghĩa 1825.

Từ lúc còn ngồi trên ghê nhà trường quý tộc, Puskin đã nhận ra bộ mặt tàn bạo của
Nga Hoàng. Với bài thơ đầu tiên “Gưi bạn thơ” đăng trên tờ báo “Người truyền tin
châu Âu”, lúc nhà thơ vừa tròn 15 tuổi, Puskin đã là một tiêng thơ đươc cả văn đàn
Nga chú ý. Một năm sau đó, với bài thơ “Kỷ niêm hoàng hôn”, đọc trước ban giám
khảo kỳ thi lên lớp, Puskin đã bước lên hàng thi bá của văn đàn nước Nga thời đó.
Đây là một trường hơp hiêm thấy trong lịch sư văn học thê giới. Đecgiavin, nhà
thơ vĩ đại của nước Nga thê kỷ 18, lúc đó đã 72 tuổi, tuyên bố: “Thời của tôi đã
qua rồi…chẳng bao lâu nữa sẽ xuất hiện một Đecgiavin thứ hai, đó là
Puskin…ngay bây giờ cậu ta đã vượt tất cả các nhà thơ.”

Tốt nghiêp trường học quý tộc năm 1817, Puskin đươc bổ nhiêm làm viêc ở Bộ
Ngoại giao, nhưng con người nghê sĩ “kẻ thù của nô dịch” và là “người bạn của tư
do” này, đã đối lập hoàn toàn với chính quyền chuyên chê của Nga Hoàng. Vì thê
Puskin đã bị lưu đầy đi phương nam (từ 1820 đên 1824) và sau đó lại là những
năm lưu đầy ở phương bắc, kéo dài suốt 6 năm…
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Học vấn của một nhà quý tộc với vốn sống cưc kỳ phong phú của những năm lang
thang khắp nước Nga rộng lớn, hòa mình với cuộc sống của nhân dân đã tạo cho
Puskin một bản lãnh sáng tạo nghê thuật mà không một nghê sĩ Nga nào ở thời đó
có đươc. Thơ trào ra từ trái tim đầy ắp những yêu thương, căm giận của thiên tài
Puskin. Lần đầu tiên trong văn học Nga có một “nhà thơ của thưc tại:. Không còn
có sư phân biêt cái “cao quý” và cái “thấp hèn” trong thơ Puskin.

Thơ viêt trên ghê nhà trường, viêt thời chiên tranh vê quốc, lúc lưu đầy, thời chuẩn
bị khởi nghĩa, những năm cách mạng thoái trào, từ thời Alêcxanđrơ I đên thời
Nicôlai I bạo tàn…Puskin đã để lại, đã cống hiên cho nhân dân Nga ngay từ thời
đó một rừng thơ ca đồ sộ, ông đã dẫn đầu chủ nghĩa lãng mạn Nga, dẫn đầu chủ
nghĩa hiên thưc Nga.

Ngoài thơ trữ tình, Puskin là tác giả của những bản trường ca bất hủ: Ruxlan và
Liutmila (1820), Người tù Capca (1821), Anh em kẻ cướp (1821-1822), Lệ đài
Bkhơsixarai (1822-1823), Đoàn người Tsưgan (1824), Pôntara (1828), Kỵ sĩ đồng
(1833) v.v…Puskin còn để lại một kho tàng truyên cổ tích, truyên ngắn, tiểu thuyêt
lịch sư, bi kịch, bút ký, chính luận v.v…Thời đó, người Nga đã ngây ngất trước
những kiêt tác thơ và văn xuôi của Puskin. Không một nghê sĩ nào trong lịch sư
nhân loại, trong một thời gian ngắn (hơn 20 năm) như thê, lại có đươc một khối
lương sáng tác đồ sộ đên như vậy. Ở tất cả các thể loại, Puskin đều đạt đên đỉnh
cao, có cống hiên xuất sắc và đặt nền móng cho văn học Nga tiên tới trở thành một
nền văn học kỳ diêu của nhân loại ở thê kỷ 19, với những tên tuổi lẫy lừng như
Lécmantốp, Gôgôn, L.Tônxtôi, Gorki…

Chỉ lấy riêng một thể loại truyên ngắn làm ví du, đên bây giờ, tức 200 năm sau,
chúng ta đọc những truyên “Người chủ hiêu quan tài”, “Người trưởng trạm”, “Tiểu
thư nông dân”, “Con đầm pích”, “Phát sung”, “Bão tuyêt” v.v…vẫn thấy từ cách
chọn đề tài kêt cấu, nội dung, nghê thuật xây dưng tính cách nhân vật, ngôn ngữ kể
chuyên v.v…đều vô cùng mới mẻ, hiên đại. Nhà nghiên cứu văn học và biên dịch
Viêt Nam Đỗ Hồng Chung đã viêt: “…Truyên Puskin đã đọc là đọc liền một mạch,
càng đọc càng bị lôi cuốn, hấp dẫn. Puskin có lối viêt cô đọng, chọn lọc kỹ chi tiêt,
lấy ngắn gọn và chính xác làm tiêu chuẩn cho văn xuôi.” (A.X. Puskin, truyên
ngắn, nhà xuất bản Đại học và trung học chuyên nghiêp Hà Nội 1987).
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Có thể nói, tất cả những gì đươc xem là nghê thuật của văn chương đã đươc Puskin
hoàn thiên đên mức “không thể so sánh đươc” như lời Tvarđôpski: “Mỗi chúng ta
có một Puskin của mình, và chỉ có một Puskin với tất cả mà thôi.”.

Lịch sư Nga, cuộc sống Nga, tình yêu Nga, thiên nhiên Nga, tâm hồn Nga, khát
vọng Nga, ngôn ngữ Nga…đã ùa vào tác phẩm của Puskin. Trong thơ Puskin, “có
hoa hồng, có họa mi, có lá thư tình bị đốt cháy, lại có túp lều, đống rạ, tấm lưới
dân chài, thơm hương hồng lại thơm hương lúa; đọng lại cái gì rất Nga với những
hàng sồi, cỗ xe tam mã, một điệu dân ca….”

(Đỗ Hồng Chung).

Figure 4. Tượng đài kỷ niệm Puskin ở Mát x cơ va theo thiết kế của Ôpêcusin. Khánh thành năm 1880 bằng tiền quyên góp của
nhân dân cả nước Nga.

Chúng ta hãy đọc lại tiểu thuyêt lịch sư “Người con gái viên đại úy” mà xem, cái
nhân vật lão bộc Xavêlích trung thành, ranh ma, tằn tiên, ngang bướng và vô cùng
đáng yêu ấy…trong truyên có khác gì người “giúp viêc” của Puskin đã theo ông
suốt những năm nhà quý tộc bị lưu đày cho đên lúc đưa nhà thơ về lòng đất (!).
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Puskin là nước Nga vì thê, và còn vì ông đã “ca ngơi tư do” trong “thê kỷ bạo tàn”
của thời đại Nicôlai I độc ác! Nhà thơ tuyên bố dứt khoát:

Và nhân dân sẽ còn yêu tôi mãi

Vì bằng đàn thơ, tôi đã thức tỉnh những tình cảm tốt lành.

(Đài kỷ niêm 1836)

Chúng ta tưởng niêm Puskin trong lúc thê giới này đang có những kẻ “muốn đem
dùi cui ra đứng ở ngã ba lịch sư để chỉ đường cho các quốc gia dân tộc” gây nên
cảnh bạo tàn và xâm phạm tư do của dân tộc khác, thật có nhiều ý nghĩa. Puskin
dường như vẫn sống bên ta.

Tạp chí phát thanh. 3.1999.
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Mozart và sự cống hiến vĩ đại

Figure 5. Nhạc sỹ Mozart.

Ngày 27-1-2006 tới, tại 80 thành phố châu Âu, 24.000 nhạc công se trình diễn các
nhạc phẩm trong đó có ca kịch của Mozart để kỷ niêm lần thứ 250 ngày sinh của
ông. Thưc ra thì cả thê giới, đặc biêt là châu Âu đã chuẩn bị từ nhiều tháng qua cho



Page 32 of 125
Shakespeare và chúng ta. Sách biên khảo về William Shakespeare. Tác giả: Tôn Phi và nhà báo Lê Phú Khải.

Giá sách in: 500 000 VNĐ. Giá sách PDF: 250 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499 – Ngân hàng ACB- Chủ
tài khoản: Tôn Phi.

Page 32 of 125

ngày 27-1-2006 trọng đại với đời sống âm nhạc của toàn thê giới. Ở Salzbourg,
thành phố quê hương ông thì khỏi nói, tất cả mọi thứ hầu như đều mang “hình
tương” Mozart để đón khách du lịch bốn phương đang đổ về đây chào đón ngày
27-1-2006.

Tại Đức người ta đã cho ra đời cuốn Từ điển Mozart 1.100 trang về cuộc đời ngắn
ngủi (35 năm) nhưng đầy kịch tính và sư nghiêp âm nhạc đồ sộ có một không hai
của nhà soạn nhạc thiên tài người Ao này. Tại Anh, một cuộc thăm dò bình chọn
103.000 thính giả FM nghe nhạc cổ điển, đã cho kêt quả bản concerto “A Major”
là tuyêt vời nhất! Tại Pháp, tờ Express số ra ngày 22-12-2005 đã cho đăng tải bài
phỏng vấn Mozart của tác giả Raurence Liban ngày 29-4-1786 tại nhà hát
Burgtheater trước cuộc tổng duyêt vở ca kịch Đám cưới Figaro…đã gây sưng sốt
cho cả thê giới yêu âm nhạc về những gì người ta đã “nhận định” về Mozart trước
đây (!) 225 đĩa CD nhạc phẩm của Mozart đã đươc châu Âu xuất bản, mỗi đĩa 70
phút…Nêu nghe hêt 225 đĩa CD này se mất…10 ngày đêm!

Mozart sinh ngày 27-1-1756 trong một gia đình nhạc sĩ có tiêng tăm thời đó ở
nước Ao. Lên 4 tuổi, cậu bé Mozart đã sáng tác nhạc, lên 5 đã biểu diễn trước công
chúng, lên 6 đã đươc xuất bản nhạc phẩm đầu tiên và biểu diễn thành thạo các nhạc
phẩm viêt cho đàn clavơxin (tiền thân của đàn piano), đàn violon và organ…Trong
nhiều năm sau đó, ông theo bố đi biểu diễn khắp châu Âu từ Hà Lan, Thuy Sĩ đên
Pháp, Anh…Ở đâu ông cũng làm người ta kinh ngạc. Người ta gọi ông là “thần
đồng”, là “thầy phù thủy nhỏ bé”, “là “điều kỳ lạ của thê kỷ”. Năm 14 tuổi Mozart
chu du khắp nước Y, đất nước có nền âm nhạc phát triển nhất châu Âu thời bấy
giờ…Tại đây, ông đã biểu diễn các loại đàn, hát ứng tác và chỉ nghe một lần đã ghi
lại đươc những nhạc phẩm dài, phức tạp, viêt cho nhiều giọng hát và dàn hơp
xướng…Khâm phuc trước tài năng của Mozart, người ta đã phong cho ông làm
Viên sĩ Viên Hàn lâm nghê thuật Bôlônhơ. Đó là điều chưa từng có với một người
nhỏ tuổi như Mozart.

Tài năng âm nhạc của Mozart ngày càng nở rộ, phát triển. Các nhạc phẩm của ông
liên tiêp đươc xuất bản, từ giao hưởng (symphonies) đên các hình thức sonart,
concerto, opéra (nhạc kịch)…Từ giã cuộc đời ở tuổi 35 nhưng Mozart đã để lại cho
nhân loại một gia tài âm nhạc đồ sộ chưa từng có trong lịch sư âm nhạc thê giới:
626 tác phẩm. Trong đó, riêng giao hưởng đã có 41 bản ( Beethoven lừng lẫy chỉ
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có 9 bản), 13 nhạc kịch. Người ta ước tính, nêu một nhạc sĩ thời nay sáng tác đươc
một khối lương như thê, chưa nói đên hay dở, phải mất…300 năm!

Trong gia tài đồ sộ của Mozart, những tác phẩm hay nhất của ông (đươc dàn dưng
qua nhiều năm tháng, tại nhiều quốc gia) đươc nhắc tới nhiều nhất là hai vở nhạc
kịch Đám cưới Figaro (1786) và Don Giovanni (1787). Hai tác phẩm: Cây sáo thần
( La Flûte enchantée) và Khúc tưởng niêm (Requien) là những kiêt tác vô song…

Ban đầu, người ta xêp Mozart vào loại nhạc trong sáng, giản dị, dễ hiểu…Nhưng
cùng với thư thách khắc nghiêt của thời gian, càng ngày người ta càng thấy Mozart
là bậc thầy của âm nhạc trữ tình, bậc thầy của giai điêu. Ông đã tìm kiêm sư trong
sáng, sang trọng và âm nhạc của ông đã vươn tới sư vĩ đại qua cái giản dị nhất!
Nêu các bậc thương lưu trí thức xưa nay phải “vỡ đầu” mới hiểu đươc Beethoven
thì âm nhạc bác học của Mozart đên với quần chúng đông đảo một cách tư nhiên,
dễ dàng như cánh chim đên với bầu trời, dòng sông đi ra bể cả…Đó là điều bất hủ
ở Mozart. Về thân thê, cũng vì thành công quá sớm ở tuổi còn “trẻ con”, vì thê,
xưa nay người ta xem Mozart như một thần đồng, một đứa trẻ luôn “khiêm tốn”,
đươc các “vua chúa châu Âu chiều chuộng”! Chính Hoàng Đê Đức Francis Đê
Nhất khi ngồi cạnh Mozart lúc ông biểu diễn, đã kêu ông là “Thầy phù thủy bé
nhỏ”! Các vua chúa châu Âu vẫn xem Mozart là bé nhỏ. Chính bá tước vùng
Salzbourg đã đưa Mozart vào cung đình để biểu diễn, còn cha ông thì luôn nghĩ
cách đưa con mình lên hàng ghê quý tộc (điều này cũng dễ hiểu).

Nhưng là một nghê sỹ đích thưc, Mozart luôn khao khát tư do. Ông đã cương quyêt
ra khỏi cung đình, bỏ hêt mọi thứ đằng sau đó! Những thư từ trao đổi của Mozart
với bạn bè, đồng sư, những trả lời phỏng vấn của ông với người đương thời…đươc
các nhà nghiên cứu tìm kiêm, phát hiên gần đây, đã làm đảo lộn, đã đánh đổ những
quan niêm cũ về Mozart. Mozart chán ghét chốn cung đình đên mức ông may áo
có 2 túi, mỗi túi đeo 1 đồng hồ (đồng hồ thời đó bỏ túi) để khỏi phải nhận đồng hồ
và túi đưng thuốc lá nhà vua tặng mỗi lần biểu diễn xong (!). Ông tuyên bố: “Tôi
không muốn phuc vu bất cứ một vị hoàng đê nào!” Mozart đã sống những ngày
cuối đời trong sư nghèo túng. Cái chêt của ông ở tuổi 35 đươc người ta thêu dêt
thành nhiều câu chuyên ly kỳ…đên nay vẫn là 1 câu nghi vấn để đươc các nhà
khoa học ra sức tìm hiểu; ông có phải bị đầu độc không?
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Với Viêt Nam, một đất nước xa xôi với Mozart, nhưng nhạc của Mozart luôn đươc
giảng trên các giảng đường âm nhạc Viêt Nam. Kể cả trong bom đạn chiên tranh,
tác phẩm của Mozart luôn đươc sinh viên nhạc viên luyên tập trong nhà trường,
biểu diễn mỗi khi có dịp…Nhạc sỹ Tô Hải (giải thưởng nhà nước) cho rằng: Giới
âm nhạc Viêt Nam đên với nhạc cổ điển đều tất cả bắt đầu từ đên với Mozart. Vẫn
theo nhạc sỹ Tô Hải thì Mozart là một con người suốt đời đau khổ và đã cống hiên
cho nhân loại niềm vui bất tận.

Đem nghê thuật đích thưc đên với quảng đại quần chúng nhân dân là thông điêp
lớn nhất mà Mozart đem đên cho thời đại chúng ta.

Các nhạc sỹ Viêt Nam có dịp đên châu Âu không quên đên thăm nhà lưu niêm
Mozart tại Ao.

Ngày 16 tháng Một năm 2006.

Lê Phú Khải.
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Vincent Van Gogh -Hoạ sỹ vĩ đại nhất của mọi thời đại

(30.3.1853 – 29.7.1890)
Lê Phú Khải

Vincent van Gogh (30.3.1853 – 29.7.1890)

Van Gogh có lần suýt bị chêt đói nêu người em của ông là Théo không gưi cho ông
một ít tiền. Càng ve tranh của ông càng vô danh. Khi từ giã Hà Lan quê hương của
mình, Van Gogh đã để cho me mình tất cả các bức tranh của ông.

Năm 1886, bà me Van Gogh trước khi dời khỏi thành phố bé nhỏ Bréda của mình
lại gưi tất cả tranh cho một anh hàng thịt. Anh hàng thịt này vì phải giữ cái thứ vô
ích đó đã đốt đi nhiều tác phẩm của Van Gogh, còn lại chất lên xe đem đi bán cho
một người chuyên mua đồng nát. Nhưng chăng ai muốn mua hêt. May mắn làm
sao, có một người thơ may tên Mouwen đã mua tất cả các tác phẩm đó. Nhờ người
thơ may này mà ngày nay người ta biêt những gì Van Gogh đã ve ở Hà Lan.

Năm 1888 ông bị nhốt trong một nhà dành cho những người khuyêt tật ở Saint –
Rémy-de-Provence miền Nam nước Pháp, ở đó ông vẫn tiêp tuc ve. Trước khi rời
trại khuyêt tật này, ông tặng các tác phẩm ve ở đây cho người bác sỹ điều trị ở trại.
Con trai của người bác sỹ đã dùng các bức tranh đó để làm bia bắn cung. Chỉ có
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một cái đươc cứu thoát! Cái tác phẩm chân dung ông bác sỹ Rey này có một lịch
sư rất bi đát. Thấy tác phẩm này chăng có giá trị gì, ông ta đã dùng nó bịt một cái
lỗ ở chuồng gà để cáo khỏi chui vô! Một thời gian dài sau đó có một người đên
mua bức tranh này. Ông bác sỹ Rey ngạc nhiên quá, đã lau chùi bức tranh và đặt
một cái giá “trên trời”: 150 franc!!! Bức tranh này hiên đang lưu lạc ở bảo tàng
Puskin (Nga).

Sau khi Van Gogh và Théo qua đời, người vơ của Théo là Johnna trở thành người
sở hữu tất cả các tác phẩm của Van Gogh, trừ những tranh mà me Van Gogh gưi
anh bán thịt ở Bréda. Bạn bè của Johnna đều khuyên bà ta hãy phá huỷ những…
của nơ này đi! Người vơ trẻ này không hiểu gì nhiều về mỹ thuật, nhưng vì tôn
trọng linh hồn hai người quá cố đã giữ lại các tác phẩm của Van Gogh.

Hoa hướng dương – Van Gogh (1889)

Đên đầu thê kỷ 20, Johnna đã có trong tay ba đên bốn trăm tác phẩm của Van
Gogh đã đươc biêt đên. Bà ta bán đi một vài cái. Năm 1895, một bức tranh sơn dầu
như thê có giá từ 100 đên 300 franc. Ít năm sau, bà ta bán 1000 franc, mà như thê
không phải là rẻ. Dần dần, các nhà sưu tầm quan tâm đên những tác phẩm bi hùng
của người hoạ sỹ Hà Lan này. Khoảng từ năm 1900 đên 1914, các tác phẩm của
Van Gogh càng ngày có giá càng cao.

Năm 1925 Johnna mất, con trai của bà ta là Vicent – Wilhem nổi tiêng với cái tên
“Kỹ sư của Van Gogh” đã giao toàn bộ tranh của Vincent van Gogh cho bảo tàng
Amsterdam. Năm 1962 Vicent – Wilhem quyêt định thành lập quỹ Van Gogh. Bảo
tàng Van Gogh ngày nay ở Amsterdam còn trưng bày tranh của ba người bạn của
ông là: Pissarro, Monet, Toulou – Lautrec.

Tất cả những bức thư hai anh em Van Gogh trao đổi với nhau còn giữ ở bảo tàng
này đã làm đảo lộn tất cả tâm hồn lịch sư hội hoạ.

Vincent Van Gogh sinh ngày 30 tháng 3 năm 1853 tại làng Zudert Hà Lan. Ông
theo học trường làng rồi nội trú ở trường trung học cho đên năm 1868. Từ 1869
ông sang Pháp đi bán hàng cho cưa hàng tranh Goupil của người chú ruột tại Paris.
Ở đây ông làm quen với các hoạ sỹ Monet, Renoir, Sisley, Pissarro, Degas, kêt
thân với Gauguin… Ở Paris ông đã ve đươc nhiều tranh. Sau đó chuyển xuống
sống ở miền Nam nước Pháp.
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Van Gogh tư học, mười năm cuối đời ông đã ve trên 800 bức tranh và hàng ngàn
ký hoạ. Trung bình ông ve mỗi ngày một bức trong suốt mười năm liền.

Đang lúc Van Gogh lao vào “cơn điên sáng tạo” thì đên ngày 27 tháng 7 năm 1890,
khi đang ve Cánh đồng lúa mì, đột ngột ông lên cơn phấn khích đên nỗi tư bắn một
phát đạn vào ngưc. Hai ngày sau (29.7.1890), ông qua đời.

Sau gần một thê kỷ, Van Gogh mới đươc đánh giá đúng tài năng. Ông là người
nghê sỹ dằn vặt đau đớn đên tột cùng trước nỗi khổ của giai cấp công nhân thời đó.
Ông đã ve những bức tranh xám xịt về những người thơ mỏ, như bức Những người
ăn khoai (1885). Đên Pháp, ông ve cảnh nông thôn miền Nam nước Pháp với ba
màu chủ đạo: đỏ, vàng, xanh lá cây. Sinh thời, Van Gogh chỉ bán đươc có hai bức
tranh với giá mấy chuc franc. Do túng thiêu thường xuyên nên ông mang trong
lòng nỗi tuyêt vọng chán chường. Có lần ông đã cắt một tai của mình sau một cuộc
cãi vã với người bạn thân là hoạ sỹ Gauguin cũng nghèo khổ như ông.

Ngày nay nhân loại đánh giá ông là hoạ sỹ vĩ đại nhất của mọi thời đại. Vì trước đó,
Van Gogh không hề bị ảnh hưởng của ai và sau ông, cũng không ai “giống” Van
Gogh đươc. Nhìn tranh, người ta biêt ngay của Van Gogh. Từ đám mây, cây cầu,
cái cối xay gió hay cánh đồng, ngôi nhà thờ, quán càfe… tất cả đều quằn quại,
quyêt liêt, run rẩy với tâm trạng của người ve nó.

Tuy là người Hà Lan, nhưng Van Gogh đã đóng góp quan trọng trong sư phát triển
của mỹ thuật cận đại Pháp nưa sau thê kỷ 19, chi phối hội hoạ Châu Âu thời đó.
Nhưng chỉ sau khi Van Gogh chêt, tên tuổi của ông mới đươc biêt đên. Năm 1987,
bức tranh Hoa diên vĩ của ông đươc bán với giá 53,9 triêu USD. Năm 1990, đúng
100 năm sau khi ông mất, bức Chân dung bác sỹ Gachet đươc bán với giá kỷ luc
82,5 triêu USD cho một người Nhật giàu có tên là Saito ngày 15.5.1990 tại New
York.

Nêu những bức tranh của Van Gogh biêt nói thì chúng se kể cho chúng ta bây giờ
nhiều chuyên ly kỳ hơn nữa.

The Yellow House – Van Gogh (1888)

Ngày 30 tháng 3 năm 2003, đúng ngày sinh lần thứ 150 của danh hoạ Van Gogh,
hằng ngàn người dân Hà Lan đã đên bảo tàng mang tên ông ở thủ đô Amsterdam
để tưởng nhớ con người đã làm rạng danh cho đất nước mình. Tại đây, 200 tranh
và 600 bức ve đươc lưu giữ. Có những bức rất nổi tiêng, như bức The Yellow
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House (1888) và Wheatfield With Crows (1890). Người đên xem tranh đươc các
chuyên gia mặc y phuc thê kỷ 19 trả lời những thắc mắc về tác phẩm và cuộc đời
danh hoạ.

Wheatfield With Crows – Van Gogh (1890)

Có người cho rằng, tài năng khác thường và ý thức tư huỷ mình đã đưa hoạ sỹ
“điên” Van Gogh vào đền thờ các vị thần hội hoạ của nhân loại. Có thể lắm! Thiên
tài là gì nêu không phải là ngọn lưa bùng cháy để thiêu đốt bằng hêt nhiên liêu để
đưa một tài năng vut khỏi thời đại của anh ta, đi đên những chân trời mới. Van
Gogh là một thiên tài. Và, giống như mọi thiên tài khác, ông vươt lên thời đại của
mình và cũng không quên đem theo những bi kịch của nó.

(Lê Phú Khải)
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Người lái buôn thành Venice, cách William Shakespeare
giải trừ nạn cho vay nặng lãi ở nước Anh.

Image 7. Nam chính Portia và nữ chính Bassanio trong Người lái buôn thành Venice. Ảnh tư liêu.

Trong số các tác phẩm của William Shakespeare, Người lái buôn thành Venice là
một tác phẩm vô cùng quan trọng vì nó là bài hát ngơi ca tình người.
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Người ta trả nơ chậm vài ngày, tên chủ nơ đòi cắt thịt người ta. Bối cảnh
Shakespeare chọn là nước Ao thê kỷ XVI.

Shylock, người gốc Do Thái là chủ tiêm cầm đồ lớn nhất thành phố Venice.
Bassanio vì muốn cưới vơ, nên phải vay tiền. Chàng đên vay Shylock. Shylock
ghét chàng Bassanio hào hiêp đã lâu, nhân đây làm một giao kèo, nêu trả đúng hạn
thì cho vay tiêp, nêu trả chậm dù chỉ một ngày thì lóc da, lấy 1 kg thịt. Con thuyền
buôn của Bassanio về trễ. Shylock đưa ra tòa. Ở tòa án, y đưa tờ giao ước ra. Quan
tòa, y như lời giao ước, chuẩn bị định cho Shylock quyền đươc róc thịt của
Bassanio. Portia nhanh trí, cải trang thành đàn ông, đội tóc giả vào khán đình làm
luật sư, yêu cầu Shylock chỉ đươc chặt da chặt thịt mà không đươc làm đổ máu.
Shylock, đúng về pháp lý, nhưng sai về khoa học, không làm đươc, và chịu thua.
Sau đó, y thân bại danh liêt, tán gia bại sản.

Bối cảnh nước Ao thê kỷ XVI cũng là bối cảnh thành phố Sài Gòn thê kỷ XXI. Đất
nước Ao có nền nhân bản Cơ-đốc giáo, nên giải trừ đươc nạn cho vay lãi. Đất nước
Viêt Nam lạc hậu hơn đất nước Ao 5 thê kỷ, vì đất nước ta, nói thật với bạn là,
hiên đang không có nền đạo đức. Ngày đó, nước Ao có nàng Portia hóa giải nạn
cho vay nặng lãi. Ngày nay, nước Viêt Nam có ai?

Thưc ra, khi Bassanio muốn cưới nàng Portia, nàng Portia không yêu cầu chàng
phải giàu có. Nhiều chàng trai hiểu sai rằng có tiền mới lấy đươc vơ, nên tuổi kêt
hôn trong xã hội ngày càng muộn. Khắp xã hội toàn những quan niêm sai lầm bởi
xã hội thiêu hướng đạo sư. Quan niêm sai lầm dẫn đên cha me chưi mắng con cái,
vơ chồng chưi mắng nhau, và cả gia đình rơi vào bẫy nơ. Con cái bảo cha me vay
cho 400, 500 triêu để đi nước ngoài, cha me phải đi vay lãi, và cả gia đình rơi vào
vòng vay của tín dung đen, cho vay nặng lãi.

Chi phí cuộc sống tăng cao, người ta đành phải vay nơ. Nhưng cần có những người
như văn hào William Shakespeare, để cứu dân thoát khỏi bẫy nơ.
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Viêt tại Sài Gòn, ngày 06 tháng 12 năm 2021
Tôn Phi
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com
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Viết cho ngày Chủ nhật: Chết chưa phải là hết!

Lê Phú Khải
13/09/2020

Một buổi sáng oi bức vào đầu những năm 2000, tôi và một anh bạn văn vào bênh
viên Thống Nhất thăm nhà văn Văn Lê – người vừa mới đây đã đột ngột ra đi ở
tuổi 72!

Đang nói chuyên vui vẻ thì có một cú điên thoại. Ở đầu dây đằng kia có một người,
mà tôi đoán là ở một nhà xuất bản, hỏi lý lịch vắn tắt của nhà văn quân đội Văn Lê
để giới thiêu vào tập văn xuôi của anh sắp đươc xuất bản ở Hàn Quốc. Văn Lê trả
lời: Cấp bậc Thương sỹ. Có le người kia thấy cấp bậc thấp quá, nên hỏi lại: – Có
phải Thương tá không? Văn Lê cáu tiêt quát: – Thương tá cái con c… Anh nuôi mà
Thương tá cái gì!!! Cả phòng cười rộ.

Văn Lê là như thê. Hồn nhiên, chân thật và hóm hỉnh. Tôi yêu Văn Lê ngoài tài
năng của một nhà thơ, nhà văn, nhà biên kịch kiêm đạo diễn phim tài liêu… anh là
một người chân thưc đên hồn nhiên hiêm thấy. Buổi sáng anh vẫn đi đôi dép lốp
chiên trường năm xưa xách làn đi chơ, khác hăn với những ông nhà văn xuất thân
bần cố nông, răng đen mắt toét năm xưa mà tôi biêt, nay khoác áo “nhà văn”, chiều
chiều mặc quần short trắng, xách cây vơt tennis khênh khạng ra sân chơi bóng, và
nói toàn giọng “quý tộc bần cố”.

Nghĩ đên cái quân hàm thương sỹ và “chức vu” anh nuôi của Văn Lê, tôi không
khỏi nghĩ đên một ông đeo lon không phải thương tá mà là thương tướng, chức vu
không phải anh nuôi mà là tổng bí thư một đảng cầm quyền, khi chêt đi chăng ai
thương tiêc như thương tiêc thương sỹ Văn Lê, và còn bị người đời nguyền rủa.
Như nhà văn quân đội Phạm Đình Trọng trong bài “Đôi điều về hai cái chêt” đã
viêt: “Nhắc đên ông Phiêu tôi chỉ nhớ đên những hải lý mang hồn thiêng cha ông
người Viêt ở Vịnh Bắc bộ, nhớ những kilômét đất rộng dài của lãnh thổ Viêt Nam
ở thác Bản Giốc, nhớ bức tường thành kỳ vĩ cổng nước lịch sư Viêt Nam ở Lạng
Sơn… đều đã thuộc lãnh thổ Tàu cộng theo Hiêp định phân giới đất liền và hải
đảo… đươc ký với Tàu cộng thời ông Phiêu đứng đầu đảng cộng sản cầm quyền!”.
Nhà văn quân đội Phạm Đình Trọng còn viêt: “cuc bộ nhỏ nhen, danh nghĩa là con
người của dân tộc, của đất nước mà tình cảm chỉ quanh quẩn bờ tre”, vừa lên tổng
bí thư “lập tức giám đốc công an Thanh Hoá Hoàng Ngọc Nhất đươc điều động về

https://server3.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/sbcpdcrgen/sxhdhkmhapjwmtj/p2/2020/09/13/viet-cho-ngay-chu-nhat-chet-chua-phai-la-het/
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thủ đô làm thứ trưởng Bộ Công an, và đồng hương Thanh Hoá Nguyễn Duy Niên
lên bộ trưởng Bộ Ngoại giao”! Nhà văn Phạm Đình Trọng kêt luận: “Công lênh
quá nhe mà tội trạng quá lớn, quá nặng” nên không thể “nghĩa tư là nghĩa tận” mà
ca ngơi con người này đươc.

Ro ràng, chêt không phải là hêt!

Hãy nghe người ta nói những lời tốt đep về nhà văn thương sỹ anh nuôi Văn Lê…
Tên thật của Văn Lê là Lê Chí Thuỵ, quê Ninh Bình, cái tên Văn Lê là tên một
đồng đội của Thuỵ đã hy sinh, anh đã lấy tên đồng đội của mình làm bút danh suốt
45 năm cầm bút, làm nên sư nghiêp văn chương nghê thuật của mình. Nhà thơ
Trần Mạnh Hảo đã viêt và đọc điêu văn trong đám tang của Văn Lê với một bài
thơ đầy nước mắt. Xin trích:

“Truy tìm đồng đội hy sinh để đưa vào trang viết
Thuỵ đi rồi, ai dắt họ vào thơ!”

Trong đám tang của Văn Lê, nhiều bạn Hàn Quốc đã đên, mang những vòng hoa
và thắp những nén hương tiễn biêt!

Sách của Văn Lê đã đươc tái bản ở Hàn Quốc đên năm lần. Nhà văn nổi tiêng Hàn
Quốc Bang Hyum Suk đã viêt về Văn Lê thê này: “Anh là người đẹp trai mà tôi
từng thấy trong đời người. Tôi chưa thấy ai mạnh mẽ ấm áp đến vậy, vừa nghiêm
túc lại vừa hóm hỉnh đến vậy. Khi tôi thất vọng về thế gian này, khi đau lòng bởi
người khác, khi chán ghét bản thân, vừa nghĩ đến việc đương được cùng thở với
anh trên trái đất này là tôi lại có thêm dũng khí!”.

Những ngày thương nhớ Văn Lê, tôi tìm đọc lại những bài tôi đã viêt, đã giới thiêu
sách của Văn Lê trên các báo, như tiểu thuyêt “Mùa hè giá buốt”, “Cao hơn bầu
trời” mà không kìm đươc cảm xúc. Đây rồi! Tấm hình Văn Lê đên liên hoan vào
các dịp cuối năm ở nhà tôi. Nó đep trai quá.

Văn Lê (bìa trái) và các nhà thơ Hoàng Hưng, Thái Thăng Long…
Lê Phú Khải.
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Michael Corleone, bi kịch của một anh hùng.

Figure 6. Ảnh: Michael Corleone, vừa mới qua tuổi sinh viên, khoảng năm 26 tuổi.

Michael Corleone.

tonphi2021@hotmail.com

Tiêp theo kỳ trước, hôm nay chúng tôi phân tích về gia đình Corleone. Thê hê thứ
nhất, ông bố Vito Corleone di cư từ Y sang Mỹ. Thê hê thứ hai, cậu con trai thứ ba
(trong nguyên tác thì là con thứ út), Michael Corleone, cậu con trai này rất đặc biêt.
Giới phê bình gọi Michael Corleone là tragic hero, bi kịch anh hùng. Không như
hai người anh lớn sống với bố lúc bố thuở hàn vi, Mike sống với bố khi bố me đã
giàu có. Cậu đươc cả gia đình ưu tiên cho hưởng nền giáo duc Mỹ. Nói chung mọi
thứ đươc sưa soạn sẵn để Mike làm một trí thức giàu có trong xã hội. Bỗng tai họa
ập xuống. Lúc ông bố Vito Corleone bị ám sát hut, các anh trai đưa Michael ra
điều đình với phe địch, cũng là một băng xã hội đen khác . Các anh em sắp xêp để
Michael trả thù cho bố. Trong bữa ăn tối với ông cảnh sát trưởng New York và tên
trùm buôn ma túy ám sát hut bố mình, Michael rút súng ra bắn chêt cả hai. Sau vu



Page 45 of 125
Shakespeare và chúng ta. Sách biên khảo về William Shakespeare. Tác giả: Tôn Phi và nhà báo Lê Phú Khải.

Giá sách in: 500 000 VNĐ. Giá sách PDF: 250 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499 – Ngân hàng ACB- Chủ
tài khoản: Tôn Phi.

Page 45 of 125

đó, Michael phải rời Mỹ ngay lập tức và đi trốn. Trốn ở đâu an toàn nhất? Các anh
em đưa cậu rời Mỹ, về lại đảo Sicily bên Y, nơi các tay chân của bố đơi sẵn để bao
bọc cậu. Các anh ở lại Mỹ, chăm sóc cho bố.

Đây là gương mặt của người cha Vito Corleone khi nghe các con lớn báo tin thằng
con nhỏ là Michael Corleone giêt cảnh sát trưởng New York:

Image 8. Vito Corleone lắc đầu khi nghe tin con trai mình Michael Corleone giết người, mà lại giết cảnh sát trưởng New York.

Hai thằng con đầu cũng giêt người, ông có nói gì đâu. Thằng con thứ ba giêt người,
ông lắc đầu ngao ngán. Tại sao ông bố lại muộn phiền như vậy?

Thứ nhất, tìm về nguyên ủy vấn đề. Trong 4 đứa con, Michael là đứa đươc ông bố
đặt nhiều kỳ vọng nhất. Mặt mũi thanh tú, thư sinh. Khi đứa con trai đi học đại học,
ông tưởng đã xong. Ông trùm xã hội đen Mỹ không muốn con trai tiêp tuc con
đường của mình, ông muốn nó thành một thương nghị sỹ. Đời thường xảy ra điều
mà ta sơ. Nó vẫn lại tiêp tuc nghề mà phải giêt người, nghề mà ông muốn nó tránh
khỏi, như vêt xe đổ của cuộc đời ông.

Chiên tranh thê giới thứ hai nổ ra. Cậu sinh viên đăng ký đi lính. Năm 1945, Mike,
người hùng trở về từ cuộc chiên dắt theo cô bạn gái tên là Kay (viêt tắt của
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Catherine) dư đám cưới của cô em út tên là Connie. Chồng của Connie, tên là
Carlo, phản bội gia đình Corleone. Michael đứng trước lưa chọn khó khăn: nêu
không giêt Carlo thì không thắt chặt đươc kỷ luật trong gia đình Corleone. Còn nêu
giêt Carlo, thì đây là trường hơp anh vơ giêt chêt em rể. Lúc này ông bố đã chêt.
Mike quyêt định giêt thằng em rể thật. Cô em gái Connie căm hờn ông anh
Michael suốt những năm sau đó. Cô cố tình sống như con đĩ, muc đích là để cho
anh trông thấy, để khiên anh dằn vặt, đau lòng, để trả thù ông anh Michael đã giêt
chồng của cô.

Lúc trốn ở Y, Michael đi đâu cũng có 2 cận vê. Trong một lần đi chơi trên cánh
đồng, 3 chàng trai trông thấy một toán các cô gái đang đi hái hoa. Trong lần đó,
Michael trông thấy một cô gái thật đep, mặc áo tím. Cậu hỏi ra nhà cô gái, và đên
nói chuyên với ông bố cô gái. Tên cô gái là Appolonia Đám cưới tổ chức sau đó.
(Vậy thì Kay ở Mỹ thì sao?) Michael và Apolonia sống đươc với nhau hạnh phúc.
Một lần, lúc cô vơ nổ ga để lái xe, thì chiêc xe nổ tung. Kẻ thù đã lần ra nơi ở của
Michael, và mua chuộc 1 trong 2 tên cận vê, đặt bom trong xe để giêt cậu. Chăng
may, không giêt đươc Mike mà giêt phải cô vơ. Đây có thể đươc coi là bi kịch lớn
trong đời Michael.

Michael rời Y về lại Mỹ, tìm lại Kay. Kay đang dạy trẻ trong trường tiểu học.
Michael và Kay sau đó kêt hôn. Michael hứa với Kay rằng, 4 năm nữa, nhà
Corleone se trở nên hoàn toàn hơp pháp. Những năm sau, anh không hoàn thành
đươc lời hứa đó. Kay thì rất nhẫn nhịn một gia đình chồng mà ai làm dâu cũng
nơm nớp sơ bị bắn. Nhưng anh hùng thì phải đi bước tịch liêu. Michael càng ngày
càng khó ra hơp pháp, tức là phải thất hứa với Kay. Michael vào phòng, vơ nằm
trên giường, chuẩn bị đi ngủ thì súng nổ hai bên cưa sổ. Cả đời Kay làm vơ
Michael trong bất an, sơ hãi. Cô quyêt định bỏ Mike.

Vì vậy, Kay phá thai, đứa con trai của Michael. Cô nói với Michael rằng, cô làm
như vậy, vì biêt chắc chắn truyền thống Sicily-nguyên quán của gia đình Michael-
không chấp nhận chuyên này. Michael tát cho Kay hai cái trời giáng. Chỉ có cô
giáo mới dám phá thai, dân thường không dám. Hai người chia tay. Sau này, có lần
Kay về thăm các con. Michael đuổi cô về.
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Sau này, Michael không kêt hôn nữa. Có le anh chiêm nghiêm nhiều về số phận.
Người vơ thứ nhất thì bị đánh bom chêt. Người vơ thứ hai thì bỏ đi. Nêu anh có lấy
vơ thứ ba nữa thì cũng như vậy. Cho nên, Michael không kêt hôn thêm, sống vậy
đên hêt đời.

So sánh về hai đời xã hội đen Mỹ, thê hê bố và thê hê con. Ông bố Vito và cậu con
Michael, ai giỏi hơn ai? Ông bố thông minh hơn. Ông bố duy trì đươc một nền
thống nhất tinh thần trong tổ chức của mình, và hài hòa với những người sống
xung quanh. Cậu con trai Michael giải quyêt đươc nhiều mâu thuẫn. nhưng hễ chặt
đươc đầu một mâu thuẫn này lại nảy ra hai mâu thuẫn khác. Vì vậy cuộc đời cậu
chỉ là chữa những đám cháy liên tiêp, không có điểm dừng. Lúc ông bố còn lãnh
đạo gia đình thì không xảy ra những đám cháy. Từ một cậu sinh viên đep trai
phong nhã, trở thành bố già của đám sát thủ giêt người dứt điểm nhanh gọn le,
hành trình chỉ có chuc năm chưa đầy. Ai nấy đều thương cho Michael.

Người nhát gan thường thích xem phim kinh dị (phim ma). Người hiền lành thì
thích xem phim xã hội đen. Xã hội đen Y tổ chức chặt che nhất. Quản trị một tổ
chức xã hội đen là cả một khoa học. ‘’Khoa học, là cái người cha dạy con. Kỹ thuật,
là cái con dạy cha ‘’ ( La science, c’est ce que le père enseigne à son fils. La
technologie, c’est ce que le fils enseigne à son père )- Michel Serres, triêt gia Pháp
mới qua đời viêt. Con cái đời sau thường giỏi kỹ thuật và mấy tài lẻ hơn ông cha,
nhưng triêt lý và tư tưởng không đặc sặc bằng thê hê đi trước. Vì cậu con Mike
không có khoa học quản trị nên tổ chức của gia đình dần đi vào bê tắc.

Khi viêt bài phân tích gia đình bố già Corleone, tôi tình cờ nhận đươc thư từ một
ông giáo sư luật người Mỹ gốc Viêt. Ông đã học về sân khấu và điên ảnh tại New
York City (1983) , đã xem nhiều lần phim “Godfather” nhiều lần, đươc phân tích,
đánh giá rất sâu do một giáo sư uyên bác về sân khấu và điên ảnh (Hofstra
University/New York University), đã sống tại New York City gần 7 năm, đọc,
nghe, thấy không biêt bao sư kiên liên quan đên hoạt động của Mafia tại New York
City; đã đối đầu nhiều với giới Mafia; đã đi ngang qua lại nhiều lần trong đặc khu
Mafia, và theo doi khá nhiều những vu án liên quan đên trùm Mafia thưc sư, và đã
sống rất gần với những vu thanh toán giữa những bộ tộc Mafia tại NYC; cu thể là
vu ám sát bố già Paul Gambino, do đê tư của John Gotti…Đồng ý rằng câu chuyên
Godfather xoay quanh bố con Vito Corleone và Michael Corleone là hư cấu, nhưng
nó phải đươc xây dưng trên nền tảng một câu chuyên có thật, phần thêm thắt là
nhành lá của văn chương.
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Nói chung, sau 7 năm sống và hup lặn trong thê giới huyền bí của New York City,
ông khám phá ra muôn vàn cái tuyêt vời, hấp dẫn, hấp lưc, lôi cuốn, huyền ảo
không thôi của khối óc tò mò và thèm khát khám phá của riêng mình trong những
năm vùi đầu, đam về vào thê giới sân khấu và điên ảnh tại thành phố không hề ngủ,
New York City.Với kiên thức và kinh nghiêm sống rất gần những gì miêu tả trong
phim Godfather, ắt cần phải cả trăm trang ông mới viêt hêt. Viêt một cách chính
xác, khoa học và trích dẫn với những chứng cứ lịch sư và khoa học.

Figure 7. Đám cưới của Michael và Apollonia tổ chức ở đảo Sicily, Ý.

( Bình giảng tác phẩm Bố già (Godfather ) của văn hào Y Mario Puzzo).

Michael Corleone, trong phần trước chúng tôi phân tích, là một anh hùng đầy bi
kịch về chuyên sát nhân. Trong phần này, chúng tôi tiêp tuc phân tích một bi kịch
khác của anh, bi kịch trong chuyên hôn nhân.

Trong dịp đám cưới của cô em gái là Connie, Michael người anh hùng, trở về từ
chiên tranh thê giới thứ hai đưa Kay (Catherine) về dư. Nói theo ngôn ngữ người
Viêt là đưa dâu về nhà ra mắt bố me. Hai người quen nhau trong trường đại học.

Tai nạn xảy ra với gia đình bố già. Bố là Vito Corleone bị ám sát, không chêt
nhưng trọng thương. Băng Đảng ám sát Vito mua chuộc đươc cảnh sát trưởng New
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York , chuẩn bị cho cuộc ám sát thứ hai. Michael ngăn cảm đươc vu ám sát này.
Trước cổng bênh viên, tay cảnh sát trưởng New York đánh anh một cái, gãy một
xương ở má. (Xem ảnh: đám cưới ở Sicily, một bên má của Michael vẫn còn sưng).

Michael đươc các anh giao nhiêm vu là giêt cảnh sát trưởng New York. Tay cảnh
sát trưởng này bảo kê cho băng nhóm buôn ma tuý lớn nhất thành phố lúc bấy giờ,
cũng chính là băng đã giêt hut Vito.

Giêt xong, các anh không ngờ sư viêc bị chính quyền Hoa Kỳ điều tra gắt đên vậy.

Sonny-anh cả, lênh cho đàn em đưa em là Michael sang Y, cố hương của gia đình,
để lánh nạn.

Ở trong căn phòng tị nạn, hằng ngày Michael nhớ thương Kay vô cùng.

Nhưng sinh lý đàn ông thì không cần nói bạn cũng biêt. Một ngày nọ đi dạo cánh
đồng, Michael gặp một đám con gái từ tronh làng đi ra. Trong đám đó có một cô
mặc áo tím rất xinh, tên là Apollonia (trong hình). Michael gặp bố của cô này và
đòi cưới. Vì anh nghĩ rằng mình cũng chăng còn về lại Mỹ nữa, cưới quách đi cô
vơ Italia cho rồi.

Không may, cô vơ Y chêt sau đám cưới chỉ hai-ba tháng. Lại có tin anh cả vừa chêt
ở Mỹ. Michael phải về lại Mỹ, gánh sư nghiêp mafia của bố. Michael thâu tóm
công ty Immobilaire của Vatican về tay mình. Thương vu thỏa thuận, Michael phải
về lại Y, đên Rome để thương thảo, theo hiêp ước Lutheran.

Ba mươi năm sau từ Mỹ về lại Y. Michael đã là một ông già. Michael xưng tội với
Hồng y Cardinal Lamberto, mà sau này se là Giáo hoàng Gioan-Phaolo đê nhất.
Trong danh sách các tội mà mình xưng ra, Michael đầu tiên xưng rằng: “Con đã
phản bội vơ con”.

Sau đó mấy tháng vị Hồng y lên ngôi Giáo Hoàng, và bị một băng đảng Hồng y
khá trong Vatican ( Y) đơm thuốc độc cho chêt. Mỗi luận điểm giáo lý bạn học
trong nhà thờ chỉ là quan điểm của một băng đảng thắng thê triêt tiêu đươc các
băng đảng khác.
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Đây là chi tiêt phải phân tích cho đươc. Michael nói: “Con đã phản bội vơ con” là
phản bội ai, Apollonia hay Catherine?

Ở Mỹ, có thể Michael đã ăn nằm với Kay trước ngày dắt về ra mắt bố me và anh
chị em trong nhà. Trong niềm tin của người đảo Sicily, khi một nam ăn nằm với
một nữ, trong tư do, phá trinh của người nữ đó, thì hai người đã là vơ chồng, dù
chưa kêt hôn. Michael đã ăn nằm với Kay (thanh niên thời nay thì đừng có hỏi, ở
Mỹ có tư do).

Vì vậy, viêc Michael kêt hôn với cô gái khác- Apollonia đươc chính bản thân anh
coi là một sư phản bội. Nhưng, Michael đã bị hoàn cảnh đưa đẩy, anh không đươc
phép về lại Mỹ, nên mới kêt hôn với Apollonia. Đám cưới khoảng năm Michael 28
tuổi. Vào lúc đám cưới tổ chức, Michael đã cảm thấy địa nguc gần kề, mà Tô Thuỳ
Yên nhà thơ lớn Viêt Nam gọi “Thấy tình yêu như vận hội tàn đời”.

Đám cưới đươc vài tháng, địa điểm lẩn trốn của Michael bị lộ. Kẻ thù cho đặt mìn
chiêc xe của Michael. Người chêt là cô vơ lanh chanh tranh lái xe với chồng. Khi
tổ chức đám cưới, Michael phải lấy tên thật. Kẻ thù nắm đươc tên thật, từ đó nắm
đươc địa điểm anh đang trốn. Chúng cho người giêt anh, chăng may giêt đươc vơ
anh. Thà bạn không lấy vơ, còn hơn thấy người vơ mình yêu thương chêt ngay
trước mặt mình.

Tai nạn một lần nữa với gia đình Corleone. Người con trai cả-đang lãnh đạo gia
đình-tên là Sonny bị giêt chêt. Cần một người con lên thay. Michael phải từ Y về
lại Mỹ. Anh tìm lại Kay, lúc này đang là cô giáo dạy mầm non. Michael sau đó
thuyêt phuc đươc Kay kêt hôn.

Nói chung, trên đời này, mỗi ngừoi se gặp ít nhất một nỗi khổ nào đó.

Nhiều năm sau, khi về già, Michael về lại đảo Sicily. ( phần 3). Kay cũng đên đảo
Sicily, thăm quê chồng.

Ông già dắt bà già đên căn phòng ngày xưa thời thanh niên ông lẩn trốn.

Michael: “Anh đã ở trong căn phòng này rất lâu, và suy nghĩ về em.”

Kay: “Rồi anh lấy vợ chứ gì?”
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Michael: “Em phải hiểu là ông Trời ban cho anh một định mệnh hoàn toàn khác!.”

Kay: “Thôi được rồi em sẽ không nói nữa”.

Michael: “Ở Sicily này, ngày nào anh cũng nhớ đến em”.

Viêt tại Đà Lạt, Viêt Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2020.

Tôn Phi.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Trơ lý: nguyenduykhoa55@gmail.com

Trân trọng cám ơn quý bạn.

3 BÌNH LUẬN VỀ “MICHAEL CORLEONE, BI KỊCH
CỦA MỘT ANH HÙNG.”

1. Phạm Đình Bá

10 THÁNG TƯ 2020 LÚC 9:37 SÁNG

Một số chi tiêt về bài nầy cần coi lại.
“Cô cố tình sống như con đĩ,” – điểm nầy có phần quá lố vì hành vi của
Connie không có gì quá đáng theo tôi nhớ.

mailto:tonphi2021@hotmail.com
mailto:nguyenduykhoa55@gmail.com
https://saigonpick.com/2020/04/10/michael-corleone-bi-kich-cua-mot-anh-hung/
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“Vito và Michael ai giỏi hơn? Ông bố thông minh hơn. Ông bố duy trì đươc
một nền thống nhất tinh thần trong tổ chức của mình, và hài hòa với những
người sống xung quanh. Cậu con trai Michael giải quyêt đươc nhiều mâu
thuẫn nhưng hễ chặt đươc đầu một mâu thuẫn này lại nảy ra hai mâu thuẫn
khác. Vì vậy cuộc đời cậu chỉ là chữa những đám cháy liên tiêp, không có
điểm dừng.” – Vito và Michael sống trong hai thời kỳ rất khác nhau. Trong
thời Michael, ma túy trở thành cách làm ăn và mức độ tội phạm tăng lên rất
mạnh, cách Mafia làm viêc thời Vito không tương ứng nữa. Michael và Tom
nhận ra rằng các làm ăn của mafia không thể kéo dài. Họ cũng nhận ra rằng
họ phải ở trong thê mạnh để rút lui khỏi New York sang Nevada, Las Vegas.
Bởi vậy, Vito mới dàn dưng đường lối trả thù trong nhẫn nhuc. Cả hai sắp
xêp và họ biêt các cánh khác se tấn công Michael khi Vito chêt. Michael che
dấu nội lưc cho đên khi Vito chêt mới quật ngươc lại các cánh khác khi các
cánh nầy không thể ngờ đươc. Chiên thuật nầy không phải là mới mẻ gì.
Khổng Minh cũng dùng chước nầy trong Tam Quốc Chí nêu tác giả muốn so
sánh (tôi nghĩ như vậy).

“Vì vậy, Kay phá thai, đứa con trai của Michael.” – tôi nhớ không lầm thì
điều nầy không có trong truyên. Kay không phá thai – có thể chỉ là đối thoại
mà thôi chứ không có xảy ra.

“Sau này, có lần Kay về thăm các con. Michael đuổi cô về.” – không có điều
nầy trong truyên, nêu tôi nhớ không lầm. Kay đem con về nhà bố me cô ấy.
Sau nầy Tom lên giải thích thì Kay mới trở lại với Michael. Tom cũng rất
khéo léo khi từ từ mà tiêt lộ các bí mật của Michael, như kiểu “…, giải định
như Michael không làm như vậy, thì các con của Kay đã trở thành con mồ
côi, tuy vậy nêu Kay nói Tom nói như vậy với Michael, Tom se không nhận
mình đã nói về các điểm nầy”.

“Người vơ thứ hai thì bỏ đi. Nêu anh có lấy vơ thứ ba nữa thì cũng như vậy.
Cho nên, Michael không kêt hôn thêm, sống vậy đên hêt đời.” – Các điều
nầy không có trong sách. Kay sau nầy trở về và Michael và Kay dời ra ở Las
Vegas.

Đóng góp chung: Lối làm viêc của Mafia là tàn bạo cho thành viên của họ,
phá hủy đời sống ở Sicily và ở các nơi có người Y định cư (Mỹ, Gia Nã Đại),
gây nên bất công cho những người làm ăn nhỏ mà muốn làm ăn lương thiên.
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Đại đa số người Y không muốn dính dáng gì với Mafia, nhất là khi họ đã rất
thành công trong mọi lãnh vưc ở Mỹ và Canada, trong phim trường, khoa
học (nhất là y học), âm nhạc, tiểu thương và thể thao. My Italian friends hate
organized crime. Đúng vậy, Mafia chỉ là từ cho xã hội đen – chăng có gì hay
cả!

Nêu bạn muốn đọc và học hỏi về chiên thuật và chiên lươc trong các xung
đột trong lịch sư, đọc thêm Tam Quóc Chí, Đông Châu Liêt Quốc, và các
chiên lươc gia sau đây

Top 10 East Asian Military Commanders

Tokugawa Ieyasu. Japan, 1543-1616.
Lê Lơi. Vietnam, 1345/1385?-1433.
Eulji Mundeok. Korea, Mid-6th century-After 618.
Han Shizhong. China, 1089-1151.
Tōgō Heihachirō Japan, 1848-1934.
Kwon Yul. Korea, 1537-1599.
Nguyễn Huê Vietnam, 1753-1792.
Sun Tzu. China, 544 BC- 496 BC.

2. Phạm Đình Bá

10 THÁNG TƯ 2020 LÚC 9:58 SÁNG

Tôi chưa có giờ đọc và xin hỏi các bạn đọc có ai đọc các cuốn nầy chưa?
Nhạc sĩ Vũ Thanh vừa chính thức ra ra mắt hai bộ tiểu thuyêt lịch sư “Én
liêng truông mây” và “Nhất thống sơn hà”, thuộc trường thiên tiểu thuyêt
Tây Sơn Tam Kiêt – bộ tiểu thuyêt đươc kỳ vọng se mang tới cho độc giả
một cái nhìn toàn cảnh, toàn diên về triều đại Tây Sơn từ chỗ manh nha đên
lúc suy tàn.

https://saigonpick.com/2020/04/10/michael-corleone-bi-kich-cua-mot-anh-hung/
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3. nguoisanjose.wordpress.com

11 THÁNG TƯ 2020 LÚC 2:07 SÁNG

Mario Puzo là nhà văn vô-danh, sống thiêu-thốn đủ thứ.
Mafia đã tìm đên cung-cấp tiền sanh-hoạt hàng ngày và tài-liêu đễ Puzo viêt
quyển Bố Già.
Như vậy, Mafia là nhà đầu tư.
Không có tài-liêu của Mafia, khó có ai viêt đươc, viêt tầm bậy thì sơ Mafia
trừng-phạt.
Sau khi quyển sách phát-hành, Mario Puzo trỡ thành triêu phú.

http://nguoisanjose.wordpress.com/
https://saigonpick.com/2020/04/10/michael-corleone-bi-kich-cua-mot-anh-hung/
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Ngày mai đã muộn rồi

Figure 8. Nhà tư bản Tôn Phi năm 23 tuổi (Ảnh chụp 2016 tại Sài Gòn).

Viết bởi nhà văn Tôn Phi.

Nhà tư bản Tôn Phi. Đầu lúc nào cũng vạch kê hoạch. Chúng tôi đang chuẩn bị cho
một kê hoạch kéo dài 200 năm.

Còn mấy ngày nữa là đên lễ Vươt Qua giao ước mới. Mọi cánh cưa đã đươc mở ra
cách thênh thang.

Thỉnh thoảng, bán đươc sách, tôi kêu tất cả các cô lễ tân và tất cả các bà lao công ở
tòa nhà ra căng-tin uống cà phê hoặc trà sữa gì đó tùy mỗi người chọn.
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Tôi hay cho các cô, vì, sơ rằng, ngày mai xảy ra tận thê hay gì đó, thì muốn cho
các cô cũng đã muộn. Các anh em trong đội bảo vê mươn tiền, tôi luôn có để cho,
và cho mươn sớm. Vì, ngày mai đã mươn rồi. Hơn nữa, các anh em ngoan hiền,
không có ai ăn chơi quậy phá cả, ai cũng lo làm ăn, nên mình giúp đỡ và thấy hài
lòng.

Tôi vốn là người chần chừ. Nước đên chân mới nhảy. Bác Đình Nhân, rất già, ở
Pháp tư vấn cho tôi mở công ty công nghê : « Tôn Phi ơi. Hãy lập công ty máy tính
hoặc công ty công nghệ. » Lòng tôi nghĩ : « Nhà mình còn gì đâu. » Bác giuc :
« Hoặc bây giờ, hoặc không bao giờ. ». Thê là tôi mở tập đoàn luôn, không mở
công ty nữa. đã lập tập đoàn Charlie. Một tập đoàn xuất bản không cần đánh cũng
thắng. Nêu ngày đó mình chần chừ, thì ngày nay chắc mình đắp chăn ngủ hàng
ngày.

Bạn bè, ai khởi nghiêp, mà với điều kiên là tư sản xuất ra một món hàng, thì tôi
cũng đều ủng hộ cả. Không đơi đên lúc giàu. Vì ngày mai đã muộn rồi. Nhiều
người chần chừ nên bỏ lỡ. Có biêt bao nhiêu cách khởi nghiêp (mà tôi không tiên
nói ra ở đây). Tôi cũng biêt là mình không giữ đươc tiền. Nên, đã ủy quyền cho cô
thư ký giữ tài khoản. Mình yên tâm đi chơi, có thời gian đã hoạch định dư án. Tôi
là chủ tập đoàn chứ không phải là CEO. Tôi là nhà văn, tôi lãnh đạo chứ không
quản lý. Quản lý dành cho người học ngành quản trị kinh doanh ra làm đàng hoàng.
Chúng tôi rất giàu có, rất thoáng, nhưng cũng rất chặt che. Một xu vô lý cũng
không bao giờ chi. Vì thê chúng tôi có tích lũy tư bản, phòng cho ngày mai có thể
ngày mai thất nghiêp đi phu hồ hoặc nhặt ve chai…

Nhà văn Huy Phương mới qua đời có truyên ngắn dài bằng gang tay rất hay, chúng
tôi đã cho đăng lên Văn Bút. Truyên ngắn có tên : Ngày mai đã muộn rồi. Tôi
không đơi đên lúc lấy vơ, sinh con mới viêt tiểu thuyêt Bố và con gái. Tôi viêt khi
còn độc thân.
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Figure 9. Một cô gái cùng tòa nhà đang đọc Bố và con gái của Tôn Phi.

Ai cũng tưởng tôi đã có con gái. Ngày mai đã muộn rồi.

Tất nhiên, chúng tôi khẩn trương chứ chúng tôi không vội.

Các bạn ạ. Lễ Vươt Qua sắp đên rồi. Hãy giữ lễ Vươt Qua. Đừng đơi đên ngày mai
mới tìm hiểu về Lễ Vươt Qua. Ngày mai đã muộn rồi.

Lễ Vươt Qua giao ước mới, do đích thân Chúa Giê-su sáng lập, trên phòng cao của
Mác. Bạn có giữ lễ Vươt Qua giao ước mới hay không ? Hãy quyêt định sớm, ngày
mai đã muộn rồi.

Bạn định làm gì cho ai thì cũng hãy làm sớm. Ngày mai đã muộn rồi.
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One comment

1. Nam Châm Thư Quán
MARCH 31, 2022 AT 14:39 EDIT

Dạ anh. E rất vui khi đc làm quen với anh

https://shop-charlie.com/2022/03/31/ngay-mai-da-muon-roi/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/1408
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Charles Trenet với những khúc ca đi vòng quanh thế giới

Figure 10. Charles Trenet đang trình diễn. Ảnh tư liệu.

Người ta không tin rằng một nhà soạn nhạc kiêm ca sĩ có hơn 50 năm gắn bó với
đời sống tâm hồn của nhân dân như Sác-lơ Tờ-rơ-nê (Charles Trenet) lại có thể từ
bỏ nước Pháp ra đi vào những tháng năm đầu của thê kỷ mới. Se thiêu vắng Tờ-rơ-
nê ở tất cả những nẻo đường vui sống của nước Pháp. Rồi đây nhân dân Pháp có
thể đạt những thành tưu to lớn hơn nhiều về kinh tê trong tương lai, nhưng chất
lương cuộc sống ( qualité de la vie) se giảm sút nêu thiêu vắng những nhạc phẩm,
những giọng ca, những ánh mắt…như Tờ-rơ-nê. Ông là một nghê sĩ như thê, một
con người cần cho sư song hành thưc và mơ của đời sống Pháp. Chính vì le đó mà
trưa ngày 19 tháng 2 năm 2001, kênh 1 Đài vô tuyên truyền hình Pháp đã dành gần
cả chương trình thời sư 1 tiêng đồng hồ để nói về Sác-lơ Tờ-rơ-nê. Tổng thống
Cộng Hòa Pháp Jacques Chirac đã xuất hiên trên chương trình truyền hình này để
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chia buồn với nhân dân Pháp, tổng thống đã nhắc lại lời trong ca khúc Tâm hồn thi
sĩ do Tờ-rơ-nê sáng tác và đặt lời: “Sau khi thi sĩ qua đời, những lời ca của họ còn
rong ruổi trên các phố phường mãi mãi, mãi mãi…”. Phát biểu trên tờ nhật báo Thê
giới (Le Monde) kịch sĩ kiêm ca sĩ trứ danh Séc-gơ Huy-rô (Serge Hureau) cho
rằng sư ra đi của Tờ-rơ-nê “nhắc nhở” chúng ta rằng người nghê sĩ đó thuộc về ký
ức tập thể của chúng ta, không nhất thiêt như một lâu đài mà như quán cà phê góc
phố”.

Sinh ngày 18-5-1913 trong một gia đình khá giả tại thị trấn Narbonne miền Nam
nước Pháp bên bờ Địa Trung Hải, thuở niên thiêu, Tờ-rơ-nê từng đươc học ve, viêt
văn, nhưng ông sớm nổi danh ở tuổi 24 khi bắt tay vào soạn nhạc với sư cộng tác
của các thi sĩ đương thời. Cùng với sáng tạo các nhạc phẩm, Tờ-rơ-nê còn là một
nhà trình diễn có mặt thường xuyên trên các sân khấu ca nhạc nước Pháp. Tờ-rơ-nê
thưc sư trở thành một nghê sĩ tên tuổi với nhạc phẩm Biển ( La mer) đươc sáng tác
vào năm 1951.

Hơn 50 năm lao động nghê thuật, Tờ-rơ-nê có một gia tài âm nhạc đồ sộ với trên
1.000 bài hát mà như Đài phát thanh quốc gia Pháp thì “một nưa số đó là ăn
khách”. Thính giả Pháp cho rằng Tờ-rơ-nê có đên 20 bài ca bất hủ đã “đi vòng
quanh trái đất”! Riêng bài: Tình ta còn gì?, người ta đã thống kê đươc có 2.000 ca
sĩ thành danh đã ca bài đó! Bài Biển đã đươc “tái bản” đên 4.000 lần và hàng năm,
tác giả của nó đươc hưởng tới 3 triêu quan Pháp (francs) tiền bản quyền! Tờ-rơ-nê
đươc xem là “tình ca của họ” khi các bài ca của ông đươc trình diễn bằng tiêng
Anh tại Mỹ.

Qủa đúng như vậy! Tác giả bài viêt này đã theo doi trọn ven chương trình thời sư
trưa ngày 19-2 của truyền hình Pháp và đươc thấy từ bà lão 90 tuổi trong một trại
dưỡng lão tại một làng quê hẻo lánh đên anh lính thủy trẻ trên boong tàu ở ngoài
khơi xa đều đã nói cảm tưởng của mình và sau đó là hát ngay một ca khúc của Tờ-
rơ-nê để tưởng niêm người nghê sĩ này. Thật thích thú và bất ngờ khi người viêt
bài này thấy trên màn ảnh nhỏ lúc đó xuất hiên hình ảnh một người dân Hà Nội
vừa ngồi xích lô chạy trên đường phố vừa ca bài La mer của Tờ-rơ-nê!

Người Pháp yêu quý Tờ-rơ-nê là một nhà soạn nhạc, một thi sĩ đặt lời, một ca sĩ có
giọng mươt mà và truyền cảm. Người Pháp coi trọng Tờ-rơ-nê vì ông là một nhà
cách tân âm nhạc Pháp. Vào những năm 30 của thê kỷ 20, Tờ-rơ-nê đã kêt hơp tính
chất ca nhạc kịch của nhạc jazz với nhạc kịch khiên cho ca khúc của Pháp vừa có
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tính hài hước nhưng không sống sương, dí dỏm mà lại có duyên. Lòng yêu nước
sâu đậm của ông thấm đẫm trong từng nốt nhạc, vang vọng trong từng cung bậc
của mỗi một âm thanh.

Vì thê, nhạc của Tờ-rơ-nê đã « chia sẻ một chút niềm vui cho bao cuộc đời tro
bui… » (lời một bài ca của Tờ-rơ-nê). Tờ-rơ-nê là nghê sĩ của nhân dân. Người
Pháp nào cũng muốn soi lên ánh mặt trời để tìm xem trong các bản nhạc của ông
có cái gì đó khiên nó giản dị mà lại hay đên thê. Và cuối cùng họ tìm thấy chính
mình, chính nhân dân Pháp cần lao, yêu chuộng hòa bình, tư do và công lý. Bài ca
nổi tiêng Nước Pháp dịu hiền (Douce France) của Tờ-rơ-nê đã viêt thay cho hàng
triêu trái tim Pháp:

« Nước Pháp dịu hiền

Quê hương yêu dấu

Thời thơ ấu vô tư êm ả của tôi… »

Còn điều lạ là Tờ-rơ-nê viêt liên tuc và viêt rất nhanh trong mọi hoàn cảnh. Bài La
mer bất hủ chỉ đươc viêt trong 4 phút.

Trong những năm bôn ba tại Pháp, văn hào Nga Mác-xim Goóc-ki có nói một câu
nổi tiêng, sau này hay đươc các nghê sĩ Pháp và thê giới nhắc tới : « Con người
bẩm sinh là nghê sĩ ! ». (L’homme est par nature un artiste). Phải chăng Goóc-ki đã
nói về…những Tờ-rơ-nê?

Khi tôi ngồi viêt những dòng này tại một ngo nhỏ tại Paris thì cũng là lúc đúng sau
một tuần ca sĩ Tờ-rơ-nê từ trần, đài truyền hình Pháp đưa tiêp tin tro hài cốt của
nghê sỹ đã đươc đưa về quê ông, nơi mà cách đây 10 năm, đường phố
Marcorignan-nơi ông ra đời-đã đươc đổi tên thành đường « Charles Trenet ».

Trả lời phỏng vấn trong ngày lâm bênh nặng, Trenet từng phát biểu : Tôi mơ ước
một mái nhà tranh, không ngờ tôi đã xây dưng đươc một lâu đài. Với nhân dân
Pháp thì điều đó là tất yêu với một nghê sỹ suốt đời dấn thân như Charles Trenet.

Paris 3.2021.
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Giới thiêu sách Tùy bút về Putin của tác giả Lê Phú Khải.

Figure 11. Nhà báo Lê Phú Khải trong phòng làm việc tại nhà riêng.

Tùy bút về Putin

@ Câu lạc bộ Lê Hiêu Đằng 2022.

Liên lạc tác giả: 039 7516430

Địa chỉ: Cảnh Viên 2, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Sài Gòn.
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Trơ lý: tonphi2021@hotmail.com

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

Ở Mỹ, đặt sách tại ông Nguyễn Kinh Doanh: doanh@dslextreme.com.

Điên thoại: +121 336 17929
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Viết cho ngày Chủ Nhật: Trí thức.

Figure 12. Jean Paul Sartre, một trí thức tiêu biểu của Tây phương.

Thời còn làm viêc tại cơ quan Đài Tiêng Nói Viêt Nam ở Sài Gòn, tôi thường đươc
các hội Nhà Báo các tỉnh Miền Tây, Miền Đông Nam bộ mời làm giảng viên bồi
dưỡng các lớp nghiêp vu báo chí cho anh em phóng viên đài báo địa phương.

Một lần, đươc hội Nhà Báo tỉnh Cà Mau mời làm viêc. Sau khi kêt thúc lớp bồi
dưỡng nghiêp vu báo chí, anh Bảy Minh bảo tôi: Mời đồng chí ở lại dư Hội nghị
Trí thức của tỉnh vào sáng mai. Tôi nhận lời ngay và xin các anh cho xem danh
sách các vị trí thức trong tỉnh đươc mời dư hội nghị.
Tôi thấy một danh sách dài các bác sỹ, kỹ sư, giáo sư, có người còn có bằng tiên sỹ
học ở Liên Xô về.
Tôi hỏi: Sao các anh không mời nhà văn Nguyễn Ngọc Tư?
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Figure 13. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.

Các đồng nghiêp của tôi có vẻ ngạc nhiên. Để giải thích, tôi liền dẫn câu của giáo
sư người Pháp gốc Viêt Cao Huy Thuần đang giảng dạy ở đại học Picardie, Pháp:
Trí thức là những người lay không cho xã hội ngủ, bất kể họ là ai!.

Tôi nói thêm: Vì là nhà văn nổi tiêng nên Nguyễn Ngọc Tư đã đươc bầu vào Hội
đồng Nhân dân tỉnh. Đi cùng các thành viên Hội đồng Nhân dân tỉnh, cô thấy viêc
gặp gỡ cư tri rất hình thức. Bà con các vùng sâu vùng xa dậy từ mờ sáng, chèo
xuồng đên cuộc gặp để đươc nói với các đại biểu của mình những mong mỏi
những tháo gỡ khó khăn cho cuộc sống của người dân. Nhưng các đại biểu Hội
đồng Nhân dân lại đên trễ, họp qua loa, hờ hững ngồi nghe. Đơi bữa ăn trưa với
các quan chức huyên rồi vội vã lên ô tô ra về! Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã viêt
một bài ký “đánh thức” các đại biểu của dân, đăng trên một tờ báo của địa phương.
Từ đó nhà văn bị chính quyền thành kiên!

Với truyên vừa “Cánh đồng bất tận” nổi tiêng cả nước, gây tranh cãi quyêt liêt trên
báo Tuổi Trẻ hồi đó, nữ nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã “lay không cho xã hội ngủ”
về những vấn nạn của đồng bằng sông Cưu Long. Nguyễn Ngọc Tư chính là một
trí thức chân chính của đồng bằng sông Cưu Long, của Nam Bộ và của Viêt Nam.
Các đồng nghiêp của tôi đã vui vẻ mời nhà văn Nguyễn Ngọc Tư dư Hội nghị Trí
thức toàn tỉnh.
Trong Hội nghị Trí thức ở Cà Mau năm đó, tôi đã may mắn đươc gặp gỡ các nhà
chuyên môn, các chuyên gia y tê, kỹ thuật, các nhà sư phạm và nhà trí thức trẻ
Nguyễn Ngọc Tư.



Page 67 of 125
Shakespeare và chúng ta. Sách biên khảo về William Shakespeare. Tác giả: Tôn Phi và nhà báo Lê Phú Khải.

Giá sách in: 500 000 VNĐ. Giá sách PDF: 250 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499 – Ngân hàng ACB- Chủ
tài khoản: Tôn Phi.

Page 67 of 125

Triêt gia Pháp Jean Paul Sartre (1905-1980) từng cho rằng: Ai chê ra quả bom
nguyên tư, người đó là bác học. Nhưng chỉ khi nào người đó nhận ra quả bom
nguyên tư là cái chêt hàng loạt, là tội ác và lên tiêng đòi xoá bỏ nó, thì từ đó, người
đó mới đươc xem là trí thức.

Liên Xô xưa kia là nước có nhiều nhà bác học nhất thê giới. Một phần tư các nhà
bác học thê giới là của Liên Xô. Đất nước có nhiều nhà bác học nhất thê giới đó,
lại không có trí thức! Không có tầng lớp tinh hoa có khả năng “đánh thức không
cho xã hội ngủ” nên đã sup đổ.

Các ông bà tiên sỹ, giáo sư trong bộ máy công quyền của Viêt Nam hiên nay chỉ là
các công chức mà thôi, không phải là trí thức!
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Sư thật lớn lên cùng năm tháng

Image 9. 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 me tôi rằng, gia đình nào chịu khổ sở vì có con cái phuc vu cho
chính nghĩa quốc gia, thì se 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 se đươc thưởng
công gấp triêu, vạn lần.
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Bởi, sư thật lớn lên cùng năm tháng.

Năm 2022 này có le 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”



Page 70 of 125
Shakespeare và chúng ta. Sách biên khảo về William Shakespeare. Tác giả: Tôn Phi và nhà báo Lê Phú Khải.

Giá sách in: 500 000 VNĐ. Giá sách PDF: 250 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499 – Ngân hàng ACB- Chủ
tài khoản: Tôn Phi.

Page 70 of 125

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 se càng đau khổ hơn nữa, nên Đức Chúa Trời làm cho nó xảy ra.
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

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

One comment

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/author/tructhanhtruc877/
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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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
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38.Nền nhân bản Nho giáo. Tôn Phi.
39.Ăn uống mạnh khỏe. Hoàng Diêu.
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
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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.
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 se 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.
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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.

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.
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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

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!

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/
https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/
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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4. Điêp Mỹ Linh
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 đep.
Quý mên,
ĐML

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

Tác giả Vương Đằng se 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,

https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/
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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Tác giả Vương Đằng

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.

https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/
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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Những dư âm của một trận thắng lớn

Image 10. Bìa sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản của nhà văn Tôn Phi đã phát hành trên Amazon.

Cho tới bây giờ, sau khi cuốn sách “Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ
nghĩa Tư Bản”( L’éthique protestante et l’éprit du Capitalisme) phát hành một
tháng trên Amazon, ngày nào cũng có người đặt mua sách của tôi. Cuốn sách đã
gây ra một cơn sốt lớn trên toàn cầu.

Cuốn sách đưa ra 4 luận điểm chính:

Thứ nhất: Các nước như Hàn Quốc, Do Thái, Nhật Bản bỗng chốc trở nên siêu
cường vì họ đã chọn Kinh Thánh làm nền tảng hiên pháp. Họ phát triển đất nước
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theo chủ nghĩa Tư Bản, tức là theo văn minh tin lành. Kỳ tích hòn ngọc viễn Đông
của Chính quyền Sài Gòn đươc xây dưng trên nền tảng Tư Bản- Nho giáo, tức là
con lai giữa hai nền văn minh Đông Tây.

Thứ hai: Nền kinh tê Viêt Nam hiên nay thưc chất chỉ là nền kinh tê Phật giáo, kìm
hãm sư phát triển của đất nước.

Thứ ba: Viêt Nam se tiên lên nền kinh tê tri thức trong khoảng năm 2025, cùng với
sư thâm nhập của các tập đoàn văn minh tin lành như Amazon vào Viêt Nam
khoảng năm 2022. Khi đó người học hành có căn bản và giàu sức sáng tạo se là
triêu phú, tỷ phú. Người học hành giả se bị đào thải.

Thứ bốn: Nhân lúc này, dân tộc Viêt Nam se đặt lại nền móng nhân bản cho toàn
xã hội. Nền móng đó không gì khác hơn là Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín của ông cha ta,
tức là Nho giáo, mà tiền thân là Thái Bình minh triêt, là triêt lý khởi nguyên chủ
nhân khai sáng nền văn minh nông nghiêp phương Đông. Nền tảng giáo duc mới
cũng phải y cứ trên kinh điển dân tộc, là thứ trường cưu, chứ không phải chạy theo
nghị quyêt nay còn mai mất hiên nay.

Vô số người bạn đặt mua sách “Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư
Bản” của tôi. Họ gưi tiền về đều đều cho tôi tiêu. Không biêt làm gì, tôi đầu tư vào
cưa hàng máy tính Charlie và gọi bạn bè vào làm, có trả lương như giá thị trường.
Mỗi ngày chỉ cần bán đươc khoảng 4 cuốn là tôi có 1,5 triêu. Chưa kể, có những
người đặt hàng số lương lớn cho người thân trong gia đình, dòng họ. Trường Văn
Khoa mua sách của tôi rất đông. Tôi lập công ty máy tính Charlie và giao viêc
chuyên môn cho rất nhiều người làm, còn tôi chỉ lãnh đạo triêt lý tổng quát, và làm
nghiên cứu chuyên sâu và viêt sách vẫn giàu hơn.
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Hình 2. Một bạn đọc đang cầm trên tay cuốn “Nền đạo đức tin lành và tinh thần
của chủ nghĩa Tư Bản” của ông Tôn Phi.

Cuốn sách của tôi thành công quá dữ dội. “Bởi tác giả quá xịn xò!”. Mình phải như
thê nào, người ta mới mua sách của mình chứ. Chiều hôm qua, em gái người bạn
thuở thiêu thời ở quê đặt mua sách và nhắn như sau: “Em học Quản trị kinh doanh
anh ạ. Em biết anh từ hồi lớp 7 cơ qua lời kể của cô Thuận dạy văn. Dạ em có đọc
rồi á anh, nhưng nói thật em chưa đủ trình để hiểu hết nó á anh. Không biết sao
anh ra bài nào là nó hiện hết lên bảng tin của em, chắc cũng có duyên, em còn biết
anh được duyệt bán sách trên Amazon luôn mà, quá đỉnh. Chồi ôi, anh Phi sắp
giàu rồi nè, chúc anh mọi sự thuận lợi nè. Dạ anh, mùa dịch này em đang làm
nghiên cứu về nền kinh tế và các chính sách của chính phủ cho mùa dịch, nào xong
em gửi anh cho em lời khuyên nhé. Đúng rồi mỗi bài em hiểu cái kinh tế anh nhắc
đến mà anh hay ghê hiểu biết rộng.” Hêt trích lời cô em.
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Tác phẩm của tôi đã đặt một thắng lơi căn bản và chiên lươc về lý thuyêt cho hội
An Viêt toàn cầu. Phần còn lại chỉ là thưc hành và thời gian se hoàn thành phần
còn lại. Đây có thể nói là tác phẩm kinh tê học lớn nhất trong lịch sư khoa học kinh
tê của Viêt Nam, mặc dù tôi chỉ là một sinh viên tốt nghiêp ngành triêt văn. Tác
phẩm của tôi phân tích bản chất nền kinh tê chuẩn hơn cả đại học Kinh tê quốc dân.
Đên đại học Harvard cũng chưa có một tác phẩm kinh tê học nào xuất sắc như vậy.
Từ khắp Canada, Đức, Hàn, Nhật, người ta chuyền tay nhau tác phẩm của tôi. Đên
đứa hái tiêu trên rừng ở Đăk Lăk cũng mua sách của tôi đọc: “Không có anh,
chúng nó lừa em đên hêt đời.” Cuốn sách “Nền đạo đức tin lành và tinh thần của
chủ nghĩa Tư Bản” chuẩn bị tinh thần cho người dân trước một sư thay đổi rất lớn
trên đất nước Viêt Nam.

Ngoài tác phẩm của tôi, còn có một nhân vật cao cấp trong hàng ngũ lãnh đạo Viêt
Nam đã chịu phép báp-tem để đươc làm dân Chúa. Nghĩa là, tất cả mọi người đều
đã nhận ra có một Đức Chúa Trời là nguồn sinh tư họa phúc, giàu sang nghèo
hèn, … Ngày toàn dân Viêt Nam theo văn minh Cơ-đốc chăng còn xa. Điều này se
làm ứng nghiêm câu nói của Chúa Giê-su: “Tin Lành nầy về nước Ðức Chúa Trời
se đươc giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ, sư cuối cùng se
đên.” Ma-thi-ơ chương 24 câu số 14. Ro ràng, viêc tin lành hóa đất nước Viêt Nam
nằm ngoài ý chí cản trở của con người, bởi vì Đức Chúa Trời đã định cho như thê.
Thời gian se hoàn thành phần còn lại.

Sư thắng lơi của cuốn sách xua tan đi tất cả những thất bại, nước mắt trước đây,
ngoài ra còn thu lãi lớn.

Xin tri ân triêt gia Lương Kim Định đã dạy cách chúng tôi phân tích vấn đề bằng
con mắt triêt lý. Không có ông làm bàn đạp, chúng tôi đã không thể hoàn thành tác
phẩm bom tấn này. Xin cám ơn nhà báo Lê Phú Khải đã động viên tác giả hoàn
thành chương trình bậc đại học.

Quận 7, Sài Gòn, ngày 14 tháng 09 năm 2021.



Page 85 of 125
Shakespeare và chúng ta. Sách biên khảo về William Shakespeare. Tác giả: Tôn Phi và nhà báo Lê Phú Khải.

Giá sách in: 500 000 VNĐ. Giá sách PDF: 250 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499 – Ngân hàng ACB- Chủ
tài khoản: Tôn Phi.

Page 85 of 125

Tôn Phi (Lê Minh Tôn)

Liên lạc mua sách của tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Ảnh làm bìa sách: Đại ca và tiểu muội chup trong sân trường.

Image 11. Đôi bạn cùng lớp: Tôn Phi và Hoàng Thư. USSH 2016.

7 BÌNH LUẬN VỀ “NHỮNG DƯ ÂM CỦA MỘT TRẬN THẮNG LỚN”

1. Quỳnh Quỳnh
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14 THÁNG CHÍN 2021 LÚC 3:57 CHIỀU

Chúc a bán thêm nhiều sách sớm thành đại gia và xuất bản thêm nhiều tp
khác nữa

0. Tôn Phi

14 THÁNG CHÍN 2021 LÚC 4:00 CHIỀU

Quỳnh Quỳnh cám ơn cô giáo Quỳnh Quỳnh.

2. Bảo An

14 THÁNG CHÍN 2021 LÚC 3:57 CHIỀU

Viêt quảng cáo mà cũng chèn đươc vô số chủ đề vô! Rất tốt..

3. Khanh Nguyen Van

https://saigonpick.com/2021/09/14/nhung-du-am-cua-mot-tran-thang-lon/
https://saigonpick.com/2021/09/14/nhung-du-am-cua-mot-tran-thang-lon/
https://saigonpick.com/2021/09/14/nhung-du-am-cua-mot-tran-thang-lon/
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14 THÁNG CHÍN 2021 LÚC 3:57 CHIỀU

Viêt Nam Muốn phát triển phải bỏ văn hóa khổng giáo cộng chi phối hơn
2000 năm , chuyển sang văn hóa Tin Lành , Thiên Chúa giáo !

4. Thai Ton

14 THÁNG CHÍN 2021 LÚC 3:58 CHIỀU

Cháu giỏi lắm

5. Duong Tran

17 THÁNG CHÍN 2021 LÚC 2:21 SÁNG

Health and Well Gospel????

6. Thuận Lê

https://saigonpick.com/2021/09/14/nhung-du-am-cua-mot-tran-thang-lon/
https://saigonpick.com/2021/09/14/nhung-du-am-cua-mot-tran-thang-lon/
https://saigonpick.com/2021/09/14/nhung-du-am-cua-mot-tran-thang-lon/
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17 THÁNG CHÍN 2021 LÚC 2:21 SÁNG

Chúc em luôn thành công trên con đường sư nghiêp mà em đã chọn! Cô luôn
tin em se thành công!

https://saigonpick.com/2021/09/14/nhung-du-am-cua-mot-tran-thang-lon/
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Làng tôi từng có người suýt lên làm thủ tướng Việt Nam.

Hình 3. Ảnh: Bố và con gái đi dạo phố. Bố đang kể cho con gái nghe chuyện làng mình.
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Chuyên kể rằng, làng tôi từng có người suýt lên làm thủ tướng Viêt Nam. Đó là
ông Tú Hương, một người vào lúc đó trẻ tuổi như tôi bây giờ.

Thuở đó, Tú Hương đã nổi tiêng lắm. Kinh thành Huê và Kinh thành Thăng Long
đều biêt ở Hà Tĩnh có Tú Hương. Đương thời cũng có 2 người khác làm chức ứng
cư viên cho ngôi vị thủ tướng, một là Trần Trọng Kim, hai là Ngô Đình Diêm.

Figure 14. Thủ tướng Trần Trọng Kim.

Quãng năm 1945, vua Bảo Đại, sau khi thu hồi đươc chủ quyền, có kê hoạch thành
lập Đê quốc Viêt Nam, với thể chê quân chủ lập hiên (một thuật ngữ chính xác và
khách quan về mặt khoa học) phân vân chưa biêt nên chọn ai làm thủ tướng. Thưc
ra các bạn quốc tê đã giúp Bảo Đại lấy lại toàn ven chủ quyền từ 3 năm trước đó
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(từ năm 1942). Người Pháp cũng đã chịu nhương bộ từ lâu. Cả Pháp và Trung Hoa
đều chịu cho vua Bảo Đại đặt quốc hiêu là “Đê quốc Viêt Nam”.

Figure 15. Vua Bảo Đại, thủ tướng Trần Trọng Kim và nội các của Chính phủ quốc gia lâm thời Việt Nam.

Trần Trọng Kim, một nhà giáo sư học, có bằng cấp Tây phương, với phong cách
hàn lâm, cho làm bộ trưởng bộ giáo duc thì đươc, cho làm thủ tướng ắt không làm
nổi.

Ngô Đình Diêm, nhân tướng bất trắc, cho làm bộ trưởng bộ công an thì đươc, cho
làm thủ tướng cũng không đươc.
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Figure 16. Thủ tướng Ngô Đình Diệm, sau đó đảo chính ôn hòa bằng lá phiếu để lên làm tổng thống Việt Nam.

Vua Bảo Đại tốt nghiêp trường danh giá của Pháp, song không hiểu đươc mưu đồ
của các tập đoàn quân sư thời bấy giờ. Các cu thương thư trong triều nói với vua,
để cứu vãn tình hình Viêt Nam lúc nãy, chỉ có cách đên làng Đông Huề, xã Vương
Lộc, khi đó còn nằm trong trấn Can Lộc, Hà Tĩnh, mời Tú Hương ra làm thủ tướng.

Thê là, vua Bảo Đại cho người về làng tôi, hỏi mời cu Tú Hương ra làm thủ tướng.
Cu Tú Hương cười mỉm, nói không làm. Vì sao? Vì cu nhìn thấu suốt đươc tương
lai rất đen tối của đất nước những ngày tháng sắp tới. Sau đơt đó, cũng không ro
gia đình Tú Hương đi đâu. Nghe nói bây giờ đã sang nước ngoài cả, và rất giàu.
Cũng có người nói gia đình Tú Hương chạy vào Vũng Tàu, mai danh ẩn tích. Tú
Hương là anh em của Bạt Xu, địa chủ giàu tương đương với gia đình họ Tôn tôi
thời bấy giờ. Dân Hà Tĩnh ai cũng biêt hai nhà này.

Tôi vẫn kêu gọi tất cả bạn bè của mình về nước, để bơm dòng máu mới vào đất
nước Viêt Nam. Giờ nghĩ lại, thấy sư lưa chọn của Tú Hương ngày đó là đúng.
Vấn đề nằm ở văn hóa. Hai đê quốc là Pháp và Trung Hoa đã phá tan văn hóa Viêt
Nam, cho nên Tú Hương có lên làm thủ tướng thì cũng vậy. Ông chọn cách ra đi.
Nêu không, làng tôi đã có một thủ tướng. Nhưng một điều chắc chắn là, làng tôi
chắc chắn se có một thủ tướng.
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Bài viêt đã đươc đưa vào sách Làng tôi của nhà văn Tôn Phi, (đang) phát hành trên
Amazon. Số ISBN: 9898804773220

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

4 comments

1. Tình Quê Hồn Nước
APRIL 18, 2022 AT 08:02 EDIT

Cháu giỏi lắm. Chúc an vui thành đạt

o Tôn Phi
APRIL 18, 2022 AT 08:02 EDIT

Tình Quê Hồn Nước Cám ơn bác ạ.

mailto:tonphi2021@gmail.com
https://shop-charlie.com/2022/04/18/lang-toi-tung-co-nguoi-suyt-len-lam-thu-tuong-viet-nam/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/1677
https://shop-charlie.com/2022/04/18/lang-toi-tung-co-nguoi-suyt-len-lam-thu-tuong-viet-nam/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/1678


Page 94 of 125
Shakespeare và chúng ta. Sách biên khảo về William Shakespeare. Tác giả: Tôn Phi và nhà báo Lê Phú Khải.

Giá sách in: 500 000 VNĐ. Giá sách PDF: 250 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499 – Ngân hàng ACB- Chủ
tài khoản: Tôn Phi.

Page 94 of 125

2. Nguyễn Hữu Quý
APRIL 18, 2022 AT 08:05 EDIT

Cu Trần Trọng Kim là một đại trí thức, nổi tiêng nhất thời bấy giờ, rất
xứng đáng đi vào lịch sư Viêt Nam. Tiêc là trí thức như Cu không đủ lưu
manh để giúp Bảo Đại giữ đươc nhà nước ĐẾ QUỐC VIỆT NAM! (Đươc
thành lập ngày 14/3/1945 thì phải?!)

3. Nguyen Duy Khoa
APRIL 18, 2022 AT 08:24 EDIT

Như vậy ông Tú Hương đâu có giỏi, ông thấy tương lai đen tối và chạy
mất xác, kẻ giỏi là kẻ phải thưc sư dám đương đầu khó khăn để tìm giải
pháp thì mới gọi là kẻ giỏi.

https://shop-charlie.com/2022/04/18/lang-toi-tung-co-nguoi-suyt-len-lam-thu-tuong-viet-nam/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/1679
https://shop-charlie.com/2022/04/18/lang-toi-tung-co-nguoi-suyt-len-lam-thu-tuong-viet-nam/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/1680
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Chúng ta cùng nhau làm việc vì một ngày mai tươi sáng.

Image 12. 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:
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9798779613101. Số ISBN này se 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.

Tập thể tác giả đại học Văn Khoa Sài Gòn. Sách này se 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.
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Nguyen Duy Khoa

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.

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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Võ Ánh Nắng

16 THÁNG SÁU 2022 LÚC 4:22 SÁNG

TRIẾT LY 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.

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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Nhà xuất bản Sống Mới, một câu chuyên thần kỳ

Hình 4. Ông Tôn Phi, giám đốc và một bạn nữ của nhà xuất bản Sống Mới, làm kế tòa nhà. Quận 7 Sài Gòn năm 2022.

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 se cán mốc 3 triêu. Nhiều bạn ở nước ngoài cũng yêu thích sách của
chúng tôi.
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Figure 17. 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 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 đăng cấp cao nhất đươc xuất bản ra.
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Figure 18. Ảnh bìa sách Phân tích Truyện Kiều của tác giả 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.

Các mạnh thường quân
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Figure 19. Ảnh minh họa: Ông Charlie và bà Charlie. Ảnh chụp thời sinh viên, USSH 2016.

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. Chỉ với hai nhân viên, chúng
tôi xuất bản các ẩn phẩm điên tư lẫn ấn phẩm in thành sách khắp thê giới. Bạn
cũng se làm đươc như chúng tôi.

Nhà xuất bản Sống Mới, một câu chuyên thần
kỳ.
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Figure 20. 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 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.

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.
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Buổi chiều hôm đó, có trường mầm non xin 150 triêu. Vui vui, ông chủ và nhân
viên tập đoàn Charlie cho hêt luôn.

Figure 21. 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.

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 đep.

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

Chúng tôi cung cấp cho độc giả những cuốn sách tốt nhất thị trường.

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.
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Figure 22. 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.

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 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 se 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 se 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. Ro 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 se 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 se đươc chúng tôi chuyển giao công nghê cho, chắc
chắn các bạn se thành công. Chúa dạy: Càng dạy nghề thì se càng đươc giàu thêm.
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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.

Điên thoại đường dây nóng: 0344331741

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

Góp vốn hưởng cổ tức, hoặc đài thọ cho nhà xuất bản Sống Mới:

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

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

Paypal, Payoneer, Wise: teacherkimngan@hotmail.com

Trân trọng cám ơn quý vị.

mailto:tonphi2021@hotmail.com
mailto:teacherkimngan@hotmail.com
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Figure 23. Ảnh minh họa: Hai 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

.

Bạch Sơn Hải

JANUARY 2, 2022 AT 07:16

Chúc Tôn Phi năm mới nhiều điều mới

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2022/01/02/nha-xuat-ban-song-moi-mot-cau-chuyen-than-ky/
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Tình Quê Hồn Nước

JANUARY 2, 2022 AT 07:16

Hoan hô các cháu.

DINH CONG NGUYEN

FEBRUARY 5, 2022 AT 11:34

Tôi và bạn bè thấy cách xuất bản và bán sách của Nhà Xuất bản Sống Mới là quá
hiên đại.

https://shop-charlie.com/2022/01/02/nha-xuat-ban-song-moi-mot-cau-chuyen-than-ky/
https://shop-charlie.com/2022/01/02/nha-xuat-ban-song-moi-mot-cau-chuyen-than-ky/


Page 113 of 125
Shakespeare và chúng ta. Sách biên khảo về William Shakespeare. Tác giả: Tôn Phi và nhà báo Lê Phú Khải.

Giá sách in: 500 000 VNĐ. Giá sách PDF: 250 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499 – Ngân hàng ACB- Chủ
tài khoản: Tôn Phi.

Page 113 of 125

Lối chân minh triết

Figure 24. Ông Charlie dẫn con gái đi dạo phố.
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Hãy bắt đầu bằng một câu hỏi: Ai là thủ tướng giỏi nhất nước Tàu mọi thời đại?
Câu trả lời, đó là Vương An Thạch.

Một cậu bé chăn trâu, làm mấy bài thơ phú, tiêng vang đên tận kinh thành Trường
An. Vua Trung Hoa phải đích thân lặn lội đi tìm cậu bé đó, mời ra làm tể tướng
(tên gọi chức thủ tướng đương thời).

Vương An Thạch đi theo lối minh triêt. Vào thời Vương An Thạch làm tể tướng,
nước Đại Viêt ta tránh đươc chiên tranh. Nêu để kẻ khác làm thủ tướng, hăn là đầu
rơi máu chảy khắp coi Viêt. Y như tiên sĩ Trần Đức Anh Sơn nhận xét.

Vào thời điểm Vương An Thạch lên làm thủ tướng nước Tàu, có những kẻ không
phuc. Chăng hạn như, đại học sĩ Tô Đông Pha.

Chuyên kể rằng, Tô Đông Pha sính chữ nghĩa, đậu khoa bảng, có ý khinh thường
Vương An Thạch xuất thân nông thôn. Về tuổi tác, Vương An Thạch lại lên làm
thủ tướng nước Tàu đang độ tuổi thiêu niên, nên các bậc trưởng thương (con nít
lớn tuổi) của nước Tàu không ưa. Biêt vậy, Vương An Thạch nghĩ ra những cách
để trị bọn này.

Đên nỗi, học sĩ Tô Đông Pha nghen ngào nói trong xúc động: “Người này (tức
Vương An Thạch) xứng đáng làm thủ tướng nước Tàu.” Ông hối hận vì đã dèm
pha Vương An Thạch trong thời gian làm tể tướng.

Vào thời Vương An Thạch làm tể tướng, nước Tàu nhìn chung yên bình. Giặc giã
các nơi tư động quy thuận, về làm dân thường. Phong khí đất nước yên vui phát
triển. Sản vật sinh súc tốt tươi. Luôn với những lứa người xinh đep.

Tổng kêt cả quá trình, Vương An Thạch đi theo lối chân minh triêt. Nhưng Vương
An Thạch vẫn chưa phải là người giỏi nhất phim, người giỏi nhất phim là vua
Đường. Nêu bạn làm vua, bạn có dám giao giang sơn của mình cho một cậu bé
không? Không. Vậy mà vua Tàu dám giao giang sơn cho cậu bé Vương An Thạch,
chứng tỏ vua Tàu là người rất giỏi.

Theo các bạn, Vương An Thạch đã dùng cách gì để cứu dân Tàu ra khỏi nạn đói,
đồng thời cứu rỗi vua Đường? Không phải là tinh giản biên chê (sa thải chức quan).
Không phải là trừng trị tham nhũng. Không phải là cúng bái thần quỷ. Cậu bé
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Vương An Thạch đã dùng cách nào để tạo ra một Trung Hoa trù phú? Tôi biêt
nhưng tôi không nói, để cho quý bạn cùng suy nghĩ.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 04 tháng 06 năm 2022

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

Chủ tập đoàn xuất bản Charlie.

Liên lạc tác giả : tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

mailto:tonphi2021@hotmail.com
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Image 13. Nhà báo Lê Phú Khải, phu nhân, những người đã giúp đỡ Tôn Phi rất nhiều trong thời sinh viên gian khó.
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Image 14. Ảnh bìa ebook sách Shakespeare và chúng ta. Tôn Phi thiết kế lần đầu trên Canva



Page 119 of 125
Shakespeare và chúng ta. Sách biên khảo về William Shakespeare. Tác giả: Tôn Phi và nhà báo Lê Phú Khải.

Giá sách in: 500 000 VNĐ. Giá sách PDF: 250 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499 – Ngân hàng ACB- Chủ
tài khoản: Tôn Phi.

Page 119 of 125

Thần Chê-ru-bim, tổ nghề của nghề bảo vê.

Image 15. Ảnh tư liệu: Hai thần chê-ru-bim với gươm lưỡi chói lòa, canh giữ con đường đi đến cây sự sống.

Tương truyền, thần Chê-ru-bim là các thiên sứ làm nghề bảo vê cho Đức Chúa
Trời.
Chuyên kể rằng, hai ông bà A-đam và E-va sau khi ăn trái cấm, bị Chúa đuổi ra
khỏi vườn Ê-đen, tức là vườn địa đàng. Trong vườn có hai cây quan trọng là cây
trái biêt phân biêt điều thiên điều ác, là cây hai ông bà đã ăn, và cây trái sư sống, là
cây ông bà chưa ăn. Chúa Trời đặt hai thần Chê-ru-bim canh giữ đường đên cây sư
sống, không cho hai ông bà đươc ăn trái cây, trước thời hạn.

Kinh Thánh sách Sáng Thê Ký chương 3 có chép:
“22 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán rằng: Nầy, về sự phân biệt điều thiện và
điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta; vậy bây giờ, ta hãy coi
chừng, e loài người giơ tay khiến cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được
sống đời đời chăng.
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23 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày
cấy đất, là nơi có người ra.
24 Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen
các thần chê-ru-bin với gươm lưỡi chói lòa, để giữ con đường đi đến cây sự
sống.”

Có nhiều người đòi vươt qua thần Chê-ru-bim để đươc hái trái sư sống. Song, hỏi,
có ai vươt qua đươc chê-ru-bim mà đên với cây sư sống? Điều đó tư thân bất khả
thi. Cạo trọc, bôi vôi chỉ gây nhầm lẫn trong thê gian. Đã có biêt bao con người tìm
cách có sư sống đời đời mà không thể: Phật Thích Ca ở Ấn Độ (chủ trương con
người có thể tư độ), gần đây nhất là Osho bên Na-Uy… Mỗi người này lại kéo
thêm nhiều người khác, đòi vươt qua thần Chê-ru-bim. Các tín đồ của họ hoàn toàn
không biêt thần chê-ru-bim ghê gớm đên mức nào.

Chúa Giê-su đã giáng trần và căn dặn cẩn thận, đươc ghi chép trong Luca chương
số 6:

“Ngài cũng phán cùng họ một thí dụ rằng: Kẻ mù có thể dắt kẻ mù được chăng?
Cả hai há chẳng cùng té xuống hố sao?”

Tất cả những người anh hùng liều mình vào vườn địa đàng lấy trái sư sống đều bị
thần Chê-ru-bim đuổi ra cả. Phải là Đức Chúa Trời mới đi qua đươc hai thần chê-
ru-bim, vì ngài là chủ của họ. Đức Chúa Trời vào thời đại Cưu ước là Đức Cha
Giê-hô-va. Đức Chúa Trời ở thời đại Đức Con là Đức Giê-su (Ta với Cha là một).
Đức Chúa Trời ở thời đại Đức Thánh Linh này là đấng Christ An-Xang-Hồng, với
phu nhân là Giê-ru-sa-lem mới. Hai ngài tái lâm ở Hàn Quốc, đầu cùng đất phương
Đông, như lời tiên tri trong sách Khải Huyền Giăng.

Lần thứ hai, thần Chê-ru-bim đươc nhắc đên, là trong sách Xuất Hành (Xuất Ê-
dýp-tô ký). Thần Chê-ru-bim đươc giao nhiêm vu canh giữ hòm giao ước. Nắp
hòm đươc làm bằng vàng ròng và có hai chê-ru-bim bằng vàng đặt ở hai đầu của
nắp hòm. Hai chê-ru-bim đươc đặt đối diên nhau và giương cánh về phía trước che
nắp hòm. Hòm giao ước có bốn khoen bằng vàng gắn phía trên bốn chân hòm. Các
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đòn khiêng làm bằng gỗ cây keo đươc bọc vàng và đươc xỏ vào các khoen để
khiêng hòm.

Có một người tên là U-xa, chỉ lỡ chạm tay vào hòm giao ước, đã bị thần Chê-ru-
bim đánh chêt ngay tại chỗ, không lý luận: “Khi đến sân đập lúa của Na-côn, vì
những con bò vấp chân, U-xa đưa tay ra đỡ Hòm Giao Ước của Đức Chúa
Trời. Đức Giê-hô-va nổi cơn thịnh nộ với U-xa. Đức Chúa Trời đánh phạt ông
vì sự vi phạm nầy, và ông chết ngay bên cạnh Hòm Giao Ước của Đức Chúa
Trời.” (Trích Sa-mu-ên chương 6, câu 6 đên câu số 7).

Ở đây, chúng ta đều thấy, nhân vật U-xa chỉ có ý tốt, muốn đỡ hòm giao ước để nó khỏi rơi
xuống đất, sơ hỏng mất hòm. Nhưng Chê-ru-bim không cần quan tâm lý do của bạn. Ai muốn
khiêng hòm giao ước thì phải dùng đòn gỗ tra vào khoen, nêu dùng tay không đỡ hòm thì chắc
chắn se bị Chê-ru-bim đánh chêt. Trong hòm giao ước đó có vật biểu của trái sư sống. Ai vào
vườn cây sư sống, se bị Chê-ru-bim đuổi ra, hoặc bị Chê-ru-bim đánh chêt. Mọi nhà thần học
Cơ-đốc đều biêt Phật giáo là một tổ chức lừa đảo, không ai có thể vươt qua thần Chê-ru-bim,
nhưng dân chúng đã bị mê muội quá nặng nề.
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Image 16. Ảnh: Anh bảo vệ Tôn Phi đang viết bài về Chê-ru-bim.

Tổ nghề bảo vê là thần Chê-ru-bim. Cho nên, các ông bảo vê thường rất nóng tính
nêu không muốn gọi là xấu tính. Ai vào mà không có phép là đuổi ra ngay, bất kể
người đó là ai. Bảo vê chuyên nghiêp làm cho công ty Nhật Bản đươc hưởng lương
tháng 1500 USD, tức 34 triêu tiền Viêt ở thời điểm hiên tại.

Lần thứ ba Chê-ru-bim đươc nhắc đên trong Kinh Thánh, ấy là vua thành Ty-rơ. Ai
học văn học Hy-Lạp se biêt về vua này. Đó là vị vua uy quyền nhất Địa Trung Hải.
Kinh Thánh nói rằng vua Ty-rơ vốn là một thần Chê-ru-bim nhưng đã bị đuổi
xuống đất vì tội phản nghịch:

“Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về vua Ty-rơ và nói cùng người
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rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan,
tốt đẹp trọn vẹn… Ngươi là một chê-ru-bin được xức dầu đương che
phủ;” (Ê-xê-chi-ên chương 28, câu 12 và một phần câu 14.) Do tuổi trẻ mà gặp
quá nhiều vinh quang, Chê-ru-bim sa ngã: “Nhơn ngươi buôn bán thạnh lợi,
lòng ngươi đầy sự hung dữ, và ngươi đã phạm tội;” (câu 16)
Đức Chúa Trời không còn cách nào khác, đã đuổi thần Chê-ru-bim xuống
đất: “Hỡi chê-ru-bin che phủ kia, ta diệt ngươi giữa các hòn ngọc sáng như
lửa!” (câu 16). Chê-ru-bim đầu thai xuống trần, đươc làm vua thành Ty-rơ, như kể
ở trên. Cho đên khi hêt kiêu ngạo, Chê-ru-bim mới lại đươc về bên Thương Đê.

Bạn đọc hãy mở Kinh Thánh ra để kiểm định những điều trên. Đừng tin ai cả. Chỉ
tin vào Đức Chúa Trời-Đấng Tạo Hóa mà thôi. “Tất cả mọi người đều sinh ra có
quyền bình đẳng. Tạo Hóa (trong bản gốc viết hoa) ban 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”.

Nghề gì cũng có tổ nghề cả. Tổ nghề của bạn là ai? Hãy kể câu chuyên của bạn
cùng chúng tôi.

Viêt tại Sài Gòn, ngày 21 tháng 09 năm 2021

Tôn Phi (Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Trơ lý: tonthanck@gmail.com.
Bài viêt đã đươc đưa vào sách “Văn học Cơ-đốc giáo, những vấn đề chính yêu”
của tác giả Lê Minh Tôn.

CHIA SẺ:

4 BÌNH LUẬN VỀ “THẦN CHÊ-RU-BIM, TỔ NGHỀ CỦA NGHỀ
BẢO VÊ.”

.
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Trần Minh Châu

21 THÁNG CHÍN 2021 LÚC 9:41 SÁNG

Quá he, lĩnh vực nào cũng uyên thâm hết!

Tôn Phi

21 THÁNG CHÍN 2021 LÚC 9:43 SÁNG

Trần Minh Châu Số em vất vả, khó nhọc.

https://saigonpick.com/2021/09/21/than-che-ru-bim-to-nghe-cua-nghe-bao-ve/
https://saigonpick.com/2021/09/21/than-che-ru-bim-to-nghe-cua-nghe-bao-ve/
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Đỗ Thái

21 THÁNG CHÍN 2021 LÚC 9:43 SÁNG

A đúng là chê ru bim mà ahihi

Nguyễn Thị Hiền

21 THÁNG CHÍN 2021 LÚC 9:43 SÁNG

Một tay giữ chìa khoá hòm giao ước mới, một tay cầm gươm chói loà; một đằng nữa lại biết con đường đi đến cây
sự sống, biết cách chỉ lối đi đúng và nhanh nhất…. Giờ chỉ thiếu kẻ tìm kiếm đường đi mà thôi.

https://saigonpick.com/2021/09/21/than-che-ru-bim-to-nghe-cua-nghe-bao-ve/
https://saigonpick.com/2021/09/21/than-che-ru-bim-to-nghe-cua-nghe-bao-ve/
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