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Đánh thức giá trị tiêng Viêt.

Hinh 1. Ảnh: Tôn Phi và một bạn nữ người Cam ở Ph-nôm-pênh, tháng 12 năm 2017.

Chữ “Chí” đánh vần là Chờ-i-chi-sắc-chí. Nó bao gồm chờ và ý. Vậy, người có chí,
phải chờ, và đợi ý tưởng đên, sẽ thành công.

Chữ “nhân” đánh vần là nhờ-ân-nhân. Con người sống là nhờ ân. Phải có ân, thì ta
mới sống được. Sư kỳ diêu của tiêng Viêt là, cách đánh vần, đã là cách chiêt tư, và
lại với ý nghĩa đúng.
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Vấn đề linh tư này lần đầu tiên được triêt khoa Lương Kim Định đưa ra vào quãng
năm 1965, tại trường đại học Văn Khoa Sài Gòn. Hồi đó thu hút được mối quan
tâm lớn, cho đên khi có cuộc tản cư.

Có thể nói, mỗi từ, trong văn minh Đông phương, đều có ý nghĩa. Khi đặt tên con,
người ta rất cẩn thận, vì cái tên sẽ đi theo đứa con suốt đời, chi phối tính tình của
nó.

Ví du, Gia Cát Lượng. Cái tên Gia và Cát rất hay, như con chim đang bay giữa trời.
Tư dưng thêm chữ Lượng, con chim phải mang vật nặng, và rơi xuống đất. Cuộc
đời Gia Cát Lượng ứng nghiêm điều đó, sư nghiêp quân sư phát triển đên tột đỉnh,
lừa được người ta vào chỗ hiểm yêu, khi chuẩn bị thành công thì một trận mưa rơi
xuống, Lượng từ thắng trở thành thua. Cái tên nói lên số phận.

Mao Trạch Đông, cái tên gồm ba chữ : Mao, Trạch, và Đông. Nó gợi liên tưởng về
một cái hồ hoang dã, ở phía đông, trong đó có một con thú càng ngày càng khỏe
tiên ra. Sau này Mao Trạch Đông ứng nghiêm với cái tên. Phương pháp hành động
của Mao Trạch Đông giống hêt với cái tên của ông. Kêt quả của Mao Trạch Đông
cũng giống như tiên trình của ông, tức là, vẫn đang trong tiên trình, chứ chưa thể
thành công, mặc dù rất ghê gớm.

Tư Mã Ý, cái tên thật là hay.

Ảnh chống trôi bài. Tư Mã, nêu chỉ dừng ở đó thôi, cả đời chỉ làm tri phủ, tri
huyên. Nhưng may mắn cho đứa trẻ là bố mẹ ghép thêm chữ Ý vào sau cùng cái
tên. Thê là, ông sẽ chiêm được cả thiên hạ, bằng một phương pháp rất dễ dàng
thanh cao. Tư Mã Ý lật đổ nhà Nguy, lập nên nhà Tấn cho các con trai ngồi vào,
mà không làm đổ một giọt máu. Một chiên lược quá cao siêu, trùng với cái tên : Tư
Mã Ý.

Tôn Phi được một người sưa cho cái tên là Lê Minh Tôn. Từ ngày lấy cái tên mới,
anh đã trở thành một triêt gia thượng thặng.

Có những cái tên trở thành điển cố. Cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ gặp nhau
trên cánh đồng Tương. Ta và nàng không hợp nhau, vậy, bây giờ, nàng đưa 50 con
lên non, ta đưa 50 con xuống biển. Khi nào cần giúp đỡ thì gọi nhau. Sẽ gặp nhau
trên cánh đồng Tương này.
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Sau này, con cái của cha Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ sáng tác bài thơ sau đây :

Tại sao lại là Tương ?

Quân tại Tương giang đầu,

Thiếp tại Tương giang vĩ.

Tương cố bất tương kiến

Đồng ẩm Tương giang thủy.

Dịch:

Chàng sống ở đầu sông Tương,

Thiếp sống ở cuối sông Tương,

Cùng tưởng đến nhau nhưng không được gặp.

Hằng ngày, cùng nhau uống nước sông Tương mà không biết.

Nhiều năm sau, Đặng Trần Côn viêt Chinh phu ngâm khúc:

“Cùng quay lại mà cùng chẳng thấy

Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu

Ngàn dâu xanh ngắt một màu

Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?”

Thơ văn Viêt Nam quá diêu kỳ. Câu chuyên lập quốc, của dân tộc Viêt Nam, lại
nói đúng số phận Viêt Nam bây giờ. Nó đúng như một vòng tuần hoàn trùng sinh
bất tận. Cho nên, thiên triều Trung Hoa đã phải phong cho nước Đại Nam là “văn
hiên chi bang”.
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Giá trị của kinh điển dân tộc trong cuộc sống hôm nay.

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

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Người Bách Viêt là chủ của chữ Nho

Ông Đào Mộng Nam, giáo sư đại học Văn khoa Huê có khen rằng người Viêt rất
may mắn khi vừa có chữ Nho, vừa có chữ Quốc Ngữ. Các dân như Nhật Bản, Hàn
Quốc, Trung Quốc không có phương tiên a-b-c để giải nghĩa, gợi nhớ chữ viêt cho
bằng dân Viêt Nam. Họ giàu hơn, thiêu gì tiền thuê các nhà ngôn ngữ giỏi ký âm
cho họ, tại sao chẳng thuê được một ai?

Lý do sẽ giải thích ở cuối bài này.

Người viêt bài này là một người từng chẳng ưa chữ Hán mấy. Học văn khoa 8 kỳ
thì mất 3 kỳ học chữ Nho. Thậm chí chúng tôi từng viêt báo phê phán thầy Đoàn
Lê Giang (trưởng khoa văn) về dư án phổ cập chữ Hán cho học sinh Viêt Nam trên
cả nước. Nói vậy để chuẩn bị tâm lý cho bạn trước khi đọc những điều cưc kỳ khó
nghe sau đây:

Trước hêt, chữ Nho do Viêt tộc sáng tạo chủ yêu. Bằng chứng: cấu tạo chữ Nho
thể hiên một nền văn minh nông nghiêp- mẫu hê, không thể hiên nền văn minh du
muc- phu hê của Hoa tộc. Đi chuyên sâu hơn nữa xin dành cho ngôn ngữ học.

Vì chữ Nho là, chủ yêu của, người Viêt, cho nên chỉ có người Viêt được một
phương pháp ký âm chữ Nho thành công. Nghe và nói được tiêng Viêt là sẽ viêt
được chữ Viêt. Người ta thư làm cho Tàu, Nhật, Hàn nhưng đều thất bại hoặc bất
chu ( không tròn đầy). Nói với diên rộng cũng vậy, trên thê chỉ có tiêng Viêt là
nghe rồi đánh vần được rồi ghi ra được.
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Vậy chữ Nho cũng là chữ quốc ngữ. Cho nên từ đây gọi chữ dạng a-b-c là chữ
quốc ngữ thì phải viêt hoa, để phân biêt chữ quốc ngữ dạng lê.

Cái sai nhỏ của thầy giáo Đoàn Lê Giang là khởi đầu từ viêc coi chữ Hán là của
người Hán, thay vì gọi nó rất thận trọng là chữ Nho như các vị khoa bảng xưa.
Thầy Giang cũng nhầm lẫn chữ Nho là của Hoa tộc. Hoa tộc không có chữ, phải
dùng chữ của người sống phía nam sông Dương Tư, chính là người Viêm Viêt. Nói
cho công bằng, Hoa tộc cũng có góp một phần nhỏ công sức vào cuộc gây dưng
chữ Nho. Viêt góp đên 8-9 phần,nên phải gọi chữ Nho là chữ Viêt mới đúng.
Người ta gọi ấy là chữ Hán chẳng qua là do quá quen rồi.

Cũng như nhiều người đang nhầm lẫn rằng triêt Nho là của Hoa tộc. Xin thưa kể từ
đời Hán thì nó mới thành ra như vậy. Nho giáo chân chính thuộc văn minh cồng,
còn Hán Nho sau này là văn minh lênh. Mà người Viêt là chủ của văn minh cồng.
Do đó, người Viêt là chủ của Nho giáo, ít nhất cũng 8-9 phần. Phần của Hoa tộc là
Pháp gia, với những câu nói sắt máu. Để phân biêt được câu nào là Nho giáo, câu
nào là Pháp gia thêm vào, cần có bàn tay phẫu thuật vô cùng chính xác.

Trở lại câu hỏi đầu bài, tại sao chỉ người Viêt có ký âm chữ Nho thành công? Thưa,
đó là vấn đề linh tư, chỉ linh tộc mới giải quyêt được. Vì sao dân tộc Viêt Nam là
dân duy nhất vừa có chữ Nho, vừa có chữ Abc ? Thưa rằng vì dân Viêt là dân Giao
chỉ, nơi giao nhau giữa chỉ đất và chỉ trời, nên mới có đồng thời linh tư và sinh ngữ.
Có gần 200 nước, chỉ nước Viêt Nam là nét gấp đôi, Heidegger gọi đó là pli en
deux.

Thứ hai, cách dạy và học chữ Nho hiên nay trong các trường hêt sức ngược
phương pháp. Học và thi theo hình thức nhồi nhét. Vì sao người Viêt ghét chữ Hán?
Vì khó quá, không muốn học. Hơn nữa cũng chẳng có thầy. Mỗi năm đào tạo được
2000-3000 phiên dịch viên Hoa-Viêt nhưng không ra nổi một thầy dạy chữ Nho.
Quần chúng ghét chữ Nho là bởi bị bắt học tiêng Hán với phiên dịch viên chứ
không được học với thầy đồ. Chúng tôi kiểm tra Hán Nôm không bao giờ dưới
điểm 9 trong thang đo 10. Tuy nhiên chúng tôi không dám nhận mình giỏi Hán-
Nôm, do viêc dạy và học chữ Nho sau 20 tuổi chỉ là gượng ép.

Nói chữ Nho hay chữ Quốc Ngữ, chữ nào quan trọng hơn cũng giống như nói với
con cái, người mẹ hay người cha quan trọng hơn. Học hay không học chữ nào là
tuỳ chọn, không nên ép.
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Viêc học chữ Nho có cần thiêt hay không? Thưa rằng tuỳ vào mỗi người.

Nhà toán học Leibnitz, làm ra phép tích phân, khởi hứng từ chữ Nho, nhất là từ
Kinh Dịch đưa ra hê thống luận lý toán học dùng biểu tượng thay lời. Riêng đối
với các lãnh đạo chính trị, lãnh đạo tinh thần thì nên học chữ Nho, không biêt
nhiều thì cũng cần biêt các chữ quan trọng nhất. Ví du: Vua Viêt Nam hiên nay là
một người cưc kỳ giỏi, cả chữ Nho lẫn tiêng Anh. Trẻ con bên Đài Loan 6-7 tuổi
đọc truyên làu làu. Đên năm 10 tuổi thạo thêm tiêng Anh. Thầy thuốc Đông y giỏi
cũng thường giỏi cả chữ Nho. Margouillies, “vì là một lối chữ đẹp nhất, được giồn
đúc vào những công thức bất hủ”: De toutes les formules de la réalité
métaphysique trouvées jusqu’à présent, seules celles des Chinois sont peut-être
immortelles. Journal II 58.

Với những người học hành kiểu tiêu thu thì học chữ Nho hay không học chữ Nho
cũng tốt nghiêp đại học và cầm tấm bằng ra đi làm. Đó là nói về người dưới phố
( l’homme de masse). Học xong 3 học kỳ văn khoa, sang năm 3 là bán luôn tư điển
Hán Viêt của Thiều Chưu để lấy tiền đi uống cà phê. Qua môn là được, cần gì phải
coi lại sách vở?

Riêng đối với những người học theo lối đi đên tận cùng vấn đề thì học như vậy
không làm cho họ no. Văn Lang quốc sup đổ thì người Văn Lang sẽ vong thân.
Không riêng gì Viêt Nam, ở các nước sinh viên cũng đang rủ nhau làm loạn. Văn
hoá chân thưc phải biêt gây cho bưc tức. Có những người không chịu nổi nhồi nhét
như cách học Tây phương, và sắp tới đây họ sẽ mở lại trường Đông Kinh Nghĩa
Thuc.

Những người làm văn hoá nên học, nêu không sẽ đi theo vêt xe đổ của mấy luật sư,
nhà báo…, được đào tạo theo lối mì ăn liền, kéo nhau đi chưi chữ Nho những ngày
qua. Họ không biêt rằng đó là tiên tổ của mình. Những bài viêt như vậy, chẳng
hiểu sao lại được chia sẻ rất nhiều. Ấy là do sư dung lòng tư hào dân tộc cưc đoan.
Còn những người viêt bài chất lượng thì lại chẳng được chia sẻ. “Hoa thường hay
héo, cỏ thường tươi.”

Chốt vấn đề, nhiều người Viêt ghét chữ Hán là do không biêt lịch sư của mình,
không biêt rằng mình, Viêt tộc, chính là chủ của chữ Nho.

Ngày 04 tháng 12 năm 2019.

mailto:teacherkimngan@hotmail.com


Page 9 of 138
Đánh thức giá trị tiếng Việt. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Cấm sao chép, phô-tô,

lưu hành không phép.

Giá sách: Sách PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ
tài khoản: Tôn Phi. Paypal và hộp thư hỗ trợ: teacherkimngan@hotmail.com.

Page 9 of 138

Tôn Phi
Liên lạc tác giả: tonphi40@gmail.com

1 BÌNH LUẬN

1. Vũ Hữu Loan

6 THÁNG MƯỜI HAI 2019 LÚC 3:39 SÁNG

Yêu thì củ ấu cũng tròn ,

Không yêu thì quả bồ hòn cũng vuông .

Yêu nhau yêu cả tông chi

Ghét nhau ghét cả đường đi lối về .

http://server9.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/stmtbacvyrk/p2/2019/12/04/vi-sao-nhieu-nguoi-viet-cuc-ky-ghet-chu-han/
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Vì sao chúng ta phải đánh thức giá trị của tiêng Viêt?

mailto:teacherkimngan@hotmail.com


Page 11 of 138
Đánh thức giá trị tiếng Việt. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Cấm sao chép, phô-tô,

lưu hành không phép.

Giá sách: Sách PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ
tài khoản: Tôn Phi. Paypal và hộp thư hỗ trợ: teacherkimngan@hotmail.com.

Page 11 of 138

mailto:teacherkimngan@hotmail.com


Page 12 of 138
Đánh thức giá trị tiếng Việt. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Cấm sao chép, phô-tô,

lưu hành không phép.

Giá sách: Sách PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ
tài khoản: Tôn Phi. Paypal và hộp thư hỗ trợ: teacherkimngan@hotmail.com.

Page 12 of 138

mailto:teacherkimngan@hotmail.com


Page 13 of 138
Đánh thức giá trị tiếng Việt. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Cấm sao chép, phô-tô,

lưu hành không phép.

Giá sách: Sách PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ
tài khoản: Tôn Phi. Paypal và hộp thư hỗ trợ: teacherkimngan@hotmail.com.

Page 13 of 138

mailto:teacherkimngan@hotmail.com


Page 14 of 138
Đánh thức giá trị tiếng Việt. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Cấm sao chép, phô-tô,

lưu hành không phép.

Giá sách: Sách PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ
tài khoản: Tôn Phi. Paypal và hộp thư hỗ trợ: teacherkimngan@hotmail.com.

Page 14 of 138

mailto:teacherkimngan@hotmail.com


Page 15 of 138
Đánh thức giá trị tiếng Việt. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Cấm sao chép, phô-tô,

lưu hành không phép.

Giá sách: Sách PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ
tài khoản: Tôn Phi. Paypal và hộp thư hỗ trợ: teacherkimngan@hotmail.com.

Page 15 of 138

mailto:teacherkimngan@hotmail.com


Page 16 of 138
Đánh thức giá trị tiếng Việt. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Cấm sao chép, phô-tô,

lưu hành không phép.

Giá sách: Sách PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ
tài khoản: Tôn Phi. Paypal và hộp thư hỗ trợ: teacherkimngan@hotmail.com.

Page 16 of 138

mailto:teacherkimngan@hotmail.com


Page 17 of 138
Đánh thức giá trị tiếng Việt. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Cấm sao chép, phô-tô,

lưu hành không phép.

Giá sách: Sách PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ
tài khoản: Tôn Phi. Paypal và hộp thư hỗ trợ: teacherkimngan@hotmail.com.

Page 17 of 138

Ngày 25 tháng 5 năm 2022 vừa rồi, tôi được mời, trong tư cách một triêt gia, nhà
khoa học, tham dư một hội nghị. Ở đó, người ta cùng nghiên cứu cách đánh thức
giá trị tiêng Viêt.

Vì sao chúng ta phải đánh thức giá trị của tiêng Viêt?

Vì chưa có ai nói thạo tiêng Viêt cả.

Các văn bản hành chính hiên nay không tuân theo một ngữ pháp nào cả. Nói cách
khác, ngữ pháp tiêng Viêt không hề được sư dung. Thay vào đó là ngữ pháp của
nước lạ. Cho nên, có những em học không nổi, mà gia đình lẫn nhà trường đều
tưởng những em đó học dốt, cho lưu ban. Lại có những em học dốt đặc, mà bố mẹ
lại tưởng học giỏi.

Chàng ở đầu sông Tương

Thiêp ở cuối sông Tương

Cùng nghĩ đên nhau nhưng không được trông thấy nhau.

Hằng ngày, cùng uống chung nước sông Tương.

(Quân tại Tương Giang đầu

Thiêp tại Tương Giang vĩ

Tương cố bất tương kiên

Đồng ẩm tương giang thủy.)

Bài phát biểu của Tôn Phi, chỉ 10 phút, được cư tọa vỗ tay nhiêt liêt.

Viêc đánh thức giá trị tiêng Viêt cần sư chung tay của cộng đồng, một mình mấy
ông triêt gia, nhà khoa học không làm nổi. Trân quý tấm lòng của các anh chị nơi
đây, đã làm công dã tràng xe cát biển Đông, những tưởng không bao giờ có thể
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thành công. Ấy vậy mà, cuối cùng, tiêng Viêt quả thưc đã được đánh thức. Sư hy
sinh của quý anh chị đã được đền đáp.

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

Tôn Phi (Lê Minh Tôn)

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Trợ lý: beauteme@gmail.com (em Hạnh).
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Mùa xuân đầu tiên, thư chúc Têt của triêt gia Lê Minh Tôn.

Figure 1. Tôn Phi và bạn Vy ( biệt danh Vy MB).

Chúng tôi là đội ngũ Charlie, nhà sáng lập kiêm chủ nhân của nhà xuất bản Sống
Mới (New Live Publishing House). Nhà xuất bản Sống Mới xuất bản khắp toàn
cầu, ở những nước có ký kêt hiên chương Liên Hiêp Quốc.
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Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, kính chúc quý vị mạnh khỏe, nhiều may mắn
trong cuộc sống. Rất mong quý vị tiêp tuc mua sách ủng hộ cho nhà xuất bản Sống
Mới và tập đoàn Charlie của chúng tôi.

Chúc quý vị mạnh khỏe như con hổ:

Hỗn mang chi sơ,
Vị phân thiên địa.
Bàn cổ thủ xuất,
Thuỷ phán âm dương.
Thiên khai ư tí.
Địa tịch ư sưu,
Nhân sinh ư dần…
混芒之初
未分天地
盤古首出
始判陰陽
天開於子
地闢於丑
人生於寅.

Từ quận 7, Sài Gòn, ngày 28 tháng Một năm 2022.
Các tác gỉa Tôn Phi và Lê Trọng Hùng.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Liên lạc nhà xuất bản: huonggiang@shop-charlie.com
Trân trọng cám ơn quý vị.
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Thúy Kiều và Thúy Vân là hai chị em
song sinh.
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Figure 2. Ảnh bia sách Truyện Kiều của nhà xuất bản Văn Học.

Để biêt Thúy Kiều và Thúy Vân là hai chị em song sinh, bạn phải thật am tường
tiêng Viêt.

Mùa đông 2019, tôi về nhà. Tính đến lúc đó không thành công lắm.

Cuộc đời lận đận. Lúc đi có để lại cho ông nội cuốn Truyện Kiều.
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Kinh Thánh là một tác phẩm tài tình ở chỗ, cuộc đời của mỗi

người ứng nghiệm với ít nhất một câu trong cuốn Kinh. Cơ-đốc

nhân thì càng ngẫm về các câu chuyện trong Kinh Thánh thì càng

thấy mình trong đó. Người dân Việt, càng ngẫm thì càng thấy dân

tộc Việt Nam này sao càng giống nàng Kiều. Nói cách khác, cuộc

đời của nàng Kiều tiên báo trước cho cuộc đời dân tộc Việt.

Thúy Kiều và Thúy Vân là con của ông bà Vương Viên ngoại. Vì sao

Vương viên ngoại lại có thể bị một tên bán tơ đổ oan? Tên bán tơ

thấp kém hơn một viên ngoại rất nhiều. Ấy thế mà nó vẫn xảy ra.

Truyền thống xử án Trung Hoa, chỉ cần 1 nhân chứng là để kết tội

một người. Cộng thêm nạn tra tấn ép cung, nghi can không có tội

cũng phải nhận tội. Đến đời Tống, Bao Công-Bao Thanh Thiên vẫn

còn sử dụng nhục hình kéo giãn các ngón tay. Cùng thời, bên Do

Thái, để kết tội một người, cần có ít nhất 2 nhân chứng. Kiếm

được một nhân chứng đã may, tìm sao được 2 người? Vì vậy, có

nhiều kẻ giết người xong vẫn nhở nhơ, nhưng trong thành ẩn náu.

Người tố cáo hắn ta không có ai cùng xem thấy cảnh giết người với

mình nên không có đủ 2 nhân chứng để kết án một người.

Vì vậy, án oan ở Trung Đông ít hơn án oan ở Viễn Đông. Vương

viên ngoại, cha của Vương Thúy Kiều, bị thằng bán tơ vu vạ. Quan

phủ duyệt đơn của thằng bán tơ. Phân tích ở đây sẽ thấy, viên

mailto:teacherkimngan@hotmail.com


Page 24 of 138
Đánh thức giá trị tiếng Việt. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Cấm sao chép, phô-tô,

lưu hành không phép.

Giá sách: Sách PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ
tài khoản: Tôn Phi. Paypal và hộp thư hỗ trợ: teacherkimngan@hotmail.com.

Page 24 of 138

quan phủ vào hùa với thằng bán tơ. Bởi, tâm tính Vương viên ngoại

như thế nào thì cả phủ đều biết, không thể nói là quan phủ xử án

không biết.

Chữ nhân trong tự điển chữ Hán, gồm bộ nhân và hai nét trời và

đất. 仁 . Vương viên ngoại bước đi trên đời chỉ có một mình, 亻 ,

nên hoạn nạn cũng chỉ có một mình, và bị bẻ gãy. Nếu Vương viên

ngoại có đông đảo bạn bè, chưa chắc quan phủ và tên bán tơ đã

dám động đến ông.

“Có nhà viên ngoại họ Vương

Gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung.”

Câu thơ này cho biết rất nhiều điều. Đầu tiên, ta biết hai cô Kiều

họ Vương. Vương Thúy Kiều và Vương Thúy Vân. Để ý thì mới thấy,

có những người học thuộc lòng truyện Kiều nhưng lại không biết họ

hai nàng Kiều. Thực ra không thuộc cũng không sao. Thứ hai, thằng

bán tơ không vu vạ cho người gia tư bậc cao nhất, cũng không vu

vạ cho người cùng khổ, mà vu vạ cho người thường thường, tức là

hại bậc trung lưu trong xã hội. Viên ngoại trong cụm danh từ

“Vương viên ngoại” không phải là một chức năng quan lại. Người có

uy tín, có chút tài sản, được đóng vai trò hương thân trong xã hội,

gọi là viên ngoại, nhưng không có thực quyền hành chính. Đây

không phải là một biên chế trong xã hội Trung Hoa. Tên bán tơ

không dám vu vạ cho nhà trâm anh thế phiệt, vì nhà trâm anh thế

phiệt có thể phản công dễ dàng. Không ai đi đánh kẻ mạnh hơn
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mình. Tên bán tơ cũng không vu vạ cho người ăn mày, người ăn

mày thì có gì trong tay để mà vu vạ. Vì vậy, nó vu vạ cho Vương

viên ngoại là thích hợp nhất, loại người nửa nổi nửa chìm trong xã

hội là loại người hay bị chèn ép, ở bất kỳ xã hội nào. Tai nạn của

Vương viên ngoại là bài học cho thấy con người phải quan hệ với

lân nhân thật tốt, ở đây không khuyến khích mở tiệc nhậu kiếm

bạn. Trong xã hội, có những con người cô đơn, ít giao thiệp, họ như

con trâu đi một mình, không có đàn bảo vệ và thế là bị hổ xé thịt.

(Thế thì Họ Chung có kẻ lại già...Ông Chung tuy đến muộn nhưng

có giúp đỡ.-phần bổ sung của giáo sư Nguyễn Đình Cống).

Vương viên ngoại là một người sống cô độc, không có bạn bè. Lúc

Vương viên ngoại bị án oan, bạn bè chạy đâu hết, không ai đến

giúp vợ con của ông bên ngoài chạy án cho cha? Vương Quan, con

út của Vương viên ngoại, là người Nho sĩ. Nhưng Nho sĩ này lại

không kết bạn rộng. Lúc cha anh bị tù, bạn bè anh cũng chẳng thấy

ai đến giúp. Truyền thống pháp luật Trung Hoa co giãn, sống và

chết nhờ mối quan hệ, không máy khi cứu được người nhà bằng

văn chương.

Thúy Kiều và Thúy Vân là hai chị em sinh đôi. Đây không phải là

phát hiện của tôi. Giờ giảng chữ Nôm của thầy Trường trong khoa,

may mà hôm ấy tôi có đi học sớm.

“Đầu lòng hai ả tố nga

Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân.”
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Nếu không sinh đôi thì không ai gọi là “đầu lòng hai ả”.

Vậy, Thúy Kiều và Thúy Vân là hai chị em sinh đôi. Vương quan là

nho sĩ, năm ấy 14 tuổi. Thúy Kiều và Thúy Vân năm ấy cùng 16

tuổi. Ba chị em nhà này gặp Kim Trọng trong lúc đi tết Thanh

Minh là hợp cảnh. Còn nếu Thúy Kiều là chị năm ấy 16, thì Thúy

Vân em 14 tuổi, rồi đến Vương Quan thì Quan năm ấy mới 12

tuổi, chưa dậy thì và do đó khó tham gia đội chơi của Kim Trọng.

Nếu Vương Quan chỉ mới 12 tuổi mà Kim Trọng đã kể chuyện sắc

dục thì e rằng bày khôn cho trẻ em. Chàng Vương năm đó 14 tuổi,

tuổi mới lớn, ngập tràn khao khát yêu đương và chơi với chàng

Kim mới là hợp lý.

Nếu Thúy Kiều và Thúy Vân là hai chị em sinh hai lần kế tiếp thì

năm ấy chàng Vương mới 12 tuổi, chưa phát dục, nên chưa được

các đàn anh như Kim Trọng kể cho nghe chuyện nàng ca kỹ Đạm

Tiên. Do đó, Thúy Kiều và Thúy Vân bắt buộc phải là chị em sinh

đôi. Cậu con trai Vương Quan năm ấy 14 tuổi, không đủ sức để

cáng đáng vụ án thay cho bố.

“Một trai con thứ rốt lòng

Vương Quan là chữ nối dòng Nho gia.”

Muốn hiểu truyện Kiều phải biết chữ Nôm. Ngành sư phạm văn

không yêu cầu phải biết chữ Nôm, cho nên khó lòng hiểu được

truyện Kiều cách kỹ lưỡng. Ngành văn học biết hơn, song trong
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Kiều lại bàng bạc nên cần liễu hiểu. Biết không quan trọng bằng liễu

hiểu để làm hướng đạo cho đời.

Cùng là hai chị em sinh đôi, nhưng mỗi người được tả khác nhau.

Thúy Kiều:

Làn thu thủy, nét xuân sơn,

Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.

Câu thơ này báo hiệu cuộc đời nàng Kiều về sau sẽ cực kỳ gian

truân. Hoạn Thư ghen Thúy Kiều, hành hạ cho gần chết, phải tự tử.

Thúy Vân:

Hoa cười ngọc thốt đoan trang,

Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.

Thúy Vân được nhường Kim Trọng từ người chị là Thúy Kiều. Thúy

Kiều không đoan trang như Thúy Vân, Kiều và Kim trèo tường đến

với nhau, Vân sẽ đúng bài bản lễ giáo, không làm trò trèo tường. Vì

vậy cuộc đời Vân ổn định hơn.

Câu thơ tưởng là chỉ miêu tả ngoại hình của hai chị em mà thôi,

nào ngờ còn cho biết số phận của họ. Ngòi bút của tác giả Nguyễn
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Du sao thật tài tình. Vì thế ông được gọi là đại thi hào. Cũng có thể

là nhà thơ ngẫu nhiên làm mấy câu tiên đoán trúng đời người.

Mẹ của Thúy Kiều, không biết tên, thắc mắc trong lòng rằng, tại

sao cùng ngày giờ sinh, cùng một mẹ, mà cô này sung sướng, cô

kia bất hạnh đến như vậy:

“Phận con thôi có ra gì mai sau.”

Cuộc đời nàng Kiều giống hệt số phận dân tộc Việt Nam. Vế đầu

của câu chuyện hơi buồn, nhưng vế sau khá là khả quan:

“Hoa tàn mà lại thêm tươi,
Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa.”

(dẫn câu " Hoa tàn...Trăng tàn..." tôi cho rằng nói như thê là quá bốc phét.

Nêu viêt Hoa tàn mà vẫn còn tươi...Trăng tàn vẫn sáng như ngày rằm xưa thì được,
chứ lại hơn mười thì là bốc phét.ý kiên bổ sung của giáo sư Nguyễn Đình Cống).

Nguyễn Du thi cử nhân (ngày nay gọi là đại học) mấy lần đều

không đỗ, bỏ hết về làm văn. Truyện Kiều phải được viết bởi một

người Hà Tĩnh. Vì sao vậy? Vì Hà Tĩnh là kinh đô của nước Việt

Thường, tức là nước Văn Lang ngày trước. Nếu để một người ở Hà

Nội hay Huế làm bài này thì không hay lắm.
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Truyện Kiều nhìn bằng con mắt triết mới thấy những nét căn cơ.

Tôi có năng khiếu trong ngành triết lý. Nhưng khác với toán học,

âm nhạc, vật lý…ngành triết không có thần đồng. Bắt buộc phải là

người trải qua đau khổ mới làm được triết. Phải rất trải đời mới

hiểu được truyện Kiều. Cũng như chuyện người con hoang đàng-

l’enfant prodigue), thường khi ăn chơi hết gia tài mang theo thì

người con trai mới nghĩ đến đường về nhà.

Biết được Thuý Kiều và Thuý Vân ai là chị, ai là em, không quan

trọng cho bằng, làm thế nào để đừng rơi vào hoàn cảnh của họ. Vì

sao Thuý Kiều khổ? Vì nàng yêu cha, phải cứu cha, còn như Thuý

Vân thì không sao cả. Cũng vậy. Ai yêu nhiều người ấy khổ nhiều.

Quan trọng hơn nữa, nếu rơi vào hoàn cảnh như của nàng Kiều thì

phải làm sao? Thưa, bên Do Thái cũng có nàng gái điếm Mari Ma-

đơ-len. Câu chuyện của nàng vang khắp thế gian, như câu chuyện

của nàng Kiều.

Góp ý cho tác giả bài viết: tonphi2021@gmail.com

Viết tại Đà Lạt, ngày 31 tháng Bảy năm 2020

Tôn Phi.
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Nền văn hiên của Viêt Nam đang sống lại.
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Figure 3. Vợ chồng bác nguyễn Việt Nho và đứa cháu.

Sáng nay, bác Viêt Nho Nguyễn bên Mỹ gọi điên về cho tôi. Bác khen ngợi sư
khởi nghiêp lớn của các cháu sinh viên. Bác gưi tiền về cho chúng tôi gây dưng
tập đoàn Charlie. Giờ phút này, Viêt Nam đã hoàn toàn tư do. Bác Nguyễn Viêt
Nho là tác giả sách Nguồn gốc của bênh tật bán rất chạy trên Amazon, do nhà
xuất bản Sống Mới Charlie phát hành.
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Những người làm nghề viêt văn, viêt báo ở Viêt Nam đang đứng trước một vận
hội rất lớn.

Hồi đi học, tôi có nói là giảng dạy ngành văn học đang sai cách. Cô giáo hôm
sau khóc giữa lớp. Ảnh minh họa cô giáo đang khóc:

Figure 4. Cô giáo đang khóc. Bản quyền ảnh: Tôn Phi.

Nền giáo duc, đên nỗi, người ta không biêt sư dung thư điên tư (email). Hỏi, tại
sao lại có thể tốt nghiêp đại học? Vấn đề không phải là công nghê, vấn đề là văn
hóa.

Có em tên là Nguyễn Thanh Hà, mà lại đặt email là hạt sương long lanh a còng
gờ meo chấm com (hatsuonglonglanh@gmail.com). Cô giáo không biêt em Hạt
Sương Long Lanh đó họ tên là gì để mà vào điểm. Chuyên có thật ở khoa Văn
học của chúng tôi.
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Để làm viêc trên không gian Internet, bạn cần sư dung email một cách thành
thạo, đánh Word thành thạo.

Tất cả những phần tư ý thức nhất đều đang biêt: Nền văn hiên đang sống lại.

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

Về triêt lý, ấy là nhờ triêt Viêt của giáo sư Lương Kim Định.

Hai tiền đề căn bản đó giúp cho nền văn hiên sống lại, sau bao lần “đốt sách,
chôn Nho” dưới nhiều hình thức. Nền văn hiên đang sống lại và không có gì
ngăn cản được sư phuc sinh đó.

Khi mạng Amazon vào Viêt Nam tới đây, dân văn chương sẽ là dân giàu có
nhất xã hội. Bạn cứ lấy máy tính bỏ túi mà mấy bà hàng thịt ngoài chợ ra tính
nhẩm, một quyển sách, bán được một triêu quyển trên Amazon, tác giả sẽ có
bao nhiêu tiền. Sau đó bạn sẽ biêt tôi nói thật hay nói điêu.
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Figure 5. Cô giáo đang cười. Bản quyền ảnh: Tôn Phi.

Tác giả Tôn Phi là người đầu tiên viêt cuốn “Khai thác mạng Internet”. Thậm
chí chưa nơi nào trên thê giới làm một giáo trình đầy đủ về chuyên này.

Khi viêt thư, dưới cùng thư, phải ký tên. Thành thạo email, chỉ số NFT của bạn
mới tăng được.

Năng lưc của đàn ông Viêt Nam đang rất yêu. Trình độ, khả năng nhận thức của
các viên trưởng, viên phó đang cưc kỳ hạn chê, động một chút là đổ cho chính
trị. Thời buổi này đã tư do, các bạn không được đổ lỗi cho ai.

Giáo sư Nguyễn Đình Cống là tác giả sách Cùng học để giáo duc con trẻ. Đây
đáng lẽ là viêc của các cư nhân giáo duc học, không phải viêc của giáo sư ngành
xây dưng. Vậy mà, giáo sư Nguyễn Đình Cống đã làm. Tôi rất ngưỡng mộ ông.
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Figure 6. Giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Đinh Cống.

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

Charlie là một môi trường có văn hóa rất cao.

28/01/2022. Sài Gòn. Viêt Nam.

Liên lạc tác giả:

tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Trợ lý Hương Giang: tonthanck@gmail.com
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Danh từ “Giao Chỉ” có nghĩa là gì?
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Figure 7. Tác giả và bạn học trong sân trường. 2016.
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Đọc rất nhiều tài liệu, nghe rất nhiều thầy giáo bàn, chúng tôi ghi

nhận hiện nay, có ba loại ý kiến khi bình giảng về danh từ Giao Chỉ,

một trong các tên nước của người Việt.

Loại ý kiến thứ nhất: “Giao” là miền của Giao long (cá sấu). Đại

diện tiêu biểu nhất của ý kiến này là giáo sư Trần Kính Hòa, đại

học Huế trước 1975. Ý kiến này có mòi đúng khi người Việt rất

giỏi đi thuyền. Ngụy Quyền miền Bắc của Tào Tháo khi đánh với

Ngô – một nhà gần với Việt, thì không thể đánh nổi.

Loại ý kiến thứ hai: Còn “Chỉ” là miền đất những người có hai

ngón chân cái xòe ngang. Loại ý kiến này lan ra khắp Việt Nam.

Đến nỗi, nhiều giảng viên dạy chính trị học của Bắc Việt đi một loại

dép để cho hai ngón chân cái nghiêng đầu vào nhau, cố tỏ ra chúng

tôi là người Việt Giao Chỉ chính cống. Trong mái trường văn

chương chúng tôi cũng thấy một ông giáo sư nói như vậy, nhiều

người dễ dàng tin theo. So với ý kiến thứ hai này, ý kiến thứ nhất

của giáo sư Trần Kính Hòa khả tín hơn.

Loại ý kiến thứ ba: “Giao” có nghĩa như Nam Giao, “Chỉ” là miền ở

chân núi. Giao Chỉ là nét gấp đôi, là sử mệnh của tộc người Văn

hiến chi bang. Đây là nhận định của giáo sư Lương Kim Định và

nhóm giáo sư đại học Văn Khoa Sài Gòn trước 1975. Cách giải

nghĩa này cho thấy được sử mệnh lớn lao của nước Việt, nơi giao

hội Đông Tây Nam Bắc trên cả địa cầu.
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Trong ba ý kiến ấy, ý kiến nào đúng?

Giao Chỉ, vốn được viết 交 止. Vậy thì, ý kiến thứ ba nhiều phần lẽ

đúng. Nhà sàn là một hình ảnh cụ thể hoá ý niệm người là trung

gian giữa trời cùng đất. Trời chỉ bằng nóc nhà có chim đậu trên.

Đất chỉ bằng nền nhà. Người ở giữa gọi được là nơi giao chỉ ( giao

thoa của chỉ trời chỉ đất).

Trước hết khoa học giải phẫu chứng minh là không có giống người

hai ngón chân đâm ngang ( tên khoa học là Hallux varus). Thực ra

cũng có một tộc, trong số nhiều tộc Việt, có hai ngón chân ngoạm

vào nhau như vậy. Bầu không khí duy vật sử quan, cho nên giảng

viên chính trị mới mua thêm đôi dép. Tộc đó là thiểu số và không

phải là đại diện tiêu biểu của người Việt để đến nỗi phải lấy hình

dạng dị thường của tộc đó đặt tên cho cả khối dân Việt.

Tiếp theo, các sách cổ nhất khi nói đến tên Giao Chỉ như sách

Phong Tục Thông, sách Thượng Thư, sách Sơn Hải Kinh, Bác Vật

Chí, Hậu Hán Thư…đều không có nói đến ngón chân xòe ra. Chỉ mãi

6, 7 trăm năm sau mới có những học giả Tàu nhân vì chữ Giao Chỉ

mới cho tên là do đó. Huyền thoại về bàn chân Giao Chỉ cũng tự

sau này mà đặt ra, học giả Việt vốn có óc bác học suông, không đủ

con mắt triết lý và dễ đi theo cái sai của học giả Tàu.

Giáo sư Hòa là người chịu khó tư duy. Thậm chí, giáo sư Trần Kính

Hòa sửa chữ Giao Chỉ cho giống với ý kiến của mình, từ 交 止 trở
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thành 蛟 趾 . Tức là vẽ thêm bộ, chạy theo chân của rắn thêm vào

sau. Hầu hết nơi nào trên thế giới cũng có cá sấu nhưng chỉ có Việt

Nam mới có thuyết lấy tên cá sấu làm địa danh chỉ vì nó có tên là

giao. Giáo sư Hòa đã bác được thuyết ngón chân giao nhau mà lại

rơi vào thuyết Giao Long. Vì sự thực cả hai thuyết thứ nhất và thứ

hai đều thuộc “duy vật sử quan”. Là vì đã không chú ý đến toàn

thể là bầu khí tâm linh sử quan. Giao Chỉ là thời không liên tục.

Time-space continuum. Thể hiện rất rõ trong lịch pháp của người

Việt.

Khi ta nói thì phải dựa trên một nền tảng. Nền tảng ở đây là cuốn

sách lâu đời nhất đến nỗi gọi là Thượng Thư hiểu là Thượng Cổ. Mở

đầu Kinh Thư gọi là Nam Giao so với Bắc phương gọi là Sóc Phương.

Đó là sự đối đáp tiên thiên và cao trọng nhất trong nền văn hóa

Việt Nho không nên tách ra khỏi cơ cấu đó để đi tìm ý nghĩa bên

ngoài.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

18/12/2020
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Nhà nước cộng hòa liên bang đầu tiên của
nhân loại “Văn Làng”.

Tác giả: Lê Trọng Hùng

Tìm trong lịch sử về nền cộng hoà để viết cuốn lịch sử văn hiến cho

nhân loại và tộc Việt của mình. Tôi nhân thấy những giá trị tuyệt

vời của văn hiến nó vượt cả không-thời gian. Bởi lẽ lịch sử nông

cạn của loài người thường thiên vị và được diễn giải theo cách mà

kẻ thắng cuộc muốn để tiện lợi cho họ thống trị và huyênh hoang

nhằm thoả cái thị dục huyễn ngã của bản thân để rồi khi kẻ thắng

cuộc ấy lại bị một “anh hùng” mới nổi đánh bại, vị anh hùng mới
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này lại đem kẻ thua trận và cái lịch sử “hào hùng” của anh ta vùi

dập xuống tận bùn đen và để làm được triệt để điều đó họ sẽ khơi

dây lại lịch sử “hào hùng” của nạn nhân của nạn nhân mình. Và

như thế lịch sử có vẻ được phục hồi phần nào nhưng nó không

thoát khoải sự thiên vị cố hữu của chính nó. Ngay cả những sử gia

đại tài cũng vẫn chỉ là công cụ hoặc nạn nhân của nhà cầm quyền

đương đại. Chỉ có nhưng người có văn hiến được nhân dân ghi lại

công tích trong tâm khảm chính điều đó đã làm cho giá trị của họ

vượt lên KHÔNG-THỜI GIAN và được tổ tiên tộc Việt đặt cho một

cái tên chân xác là “VĂN HIẾN”.

Figure 8. Tác giả Lê Trọng Hùng.
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Tôi nhận thấy văn hoá, chính trị nhân loại vốn có tính đồng dạng

và cân bằng giữa Đông và Tây bởi xét cho cùng Đông và Tây chỉ là

2 mặt của một đồng xu không lồ mang tên Nhân loại. Vì vậy chắc

chắn ở mặt Tây có một nền cộng hoà và dân chủ đã bị mai một đi

hơn 1500 năm thì chắc chắn ở mặt Đông lịch sử tộc Việt cũng

phải có một nền cộng hoà, dân chủ như vậy. Trong đau đáu tâm

hồn Việt rách nát chúng tôi một vài đứa con của tộc Việt tìm thấy

nhau qua sự nhau nhĩ đau đáu ấy một người bạn -đối tác của Tôi

hỏi rằng “Anh ơi có lẽ Tộc Việt chói lọi trong quá khứ đã phát triển

đến tầm một nền cộng hoà rồi ấy nhỉ?” Câu hỏi đó cùng với niềm

tự hào về Tộc Việt khi Tôi tiếp xúc được với những giá trị lịch sự do

những nhà nghiên cứu nghiệp dư (chính xác là những nhà sử học

độc lập) bàn đầu là anh Hà Văn Thuỳ, tiếp đến là cư sỹ Trần Đại Sỹ

và rồi là nhà sử học Phạm Trần Anh( Phamtran Anh) đã thôi thúc

tôi đi tim kiếm câu trả lời, một điều may mắn nữa là Tôi đã kết

bạn bới một nhà báo độc lập đầy tham vọng Tôn Phi với một tình

yêu tha thiết đến lạ lùng về nên Triết Việt và nhà nước Viêm Việt

mà ân sư của bạn ấy không hiểu bằng cách nào truyền lại đến bạn

ấy. Vị ân sư ấy không ai khác là Giáo sự triết sử Lương Kim Định

một triết gia phương đông đã để lại cho giới học thuật ngày nay

muôn vạn ngạc nhiên và thán phục bới những gì Ngài đã tiên tri,

đã sáng tạo nên một chuyên nghành mới “Triết Sử” tực là dùng

triết học để nghiên cứu lịch sử đặc biệt là lịch sử nhạt nhoà của tộc

Việt đã bị tộc Hán cướp, đốt huỷ hoại và cắn nuốt hết chỉ còn đâu

https://www.facebook.com/phamtran.anh.564?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDqfpM3Sb7x9ysGZQOGnfuh12OUAPU2T9a0Hhek55jWS5u9gg_xNJ-3mFmJ1yozziR_s9zGkj70wDGB&fref=mentions
https://www.facebook.com/Tonphitonphi?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDsBH-OlrWTyaT4N-jiCOTVlyaVRpxg-cj4inoHlEfbM2BkcVCquRHtJYibfAKjTEaiiVEOl776dqUW&fref=mentions
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đó trong những huyền sử, thần thoại.

Trong một bài viết nhằm minh triết hai từ “văn lang” và “văn

hiến” nhà báo Tôn Phi đã xuất sắc chỉ ra rằng chẳng có nhà nước

Văn Lang nào mà thực ra đó là nhà nước Văn Làng một cách gọi

tên rất sâu xa và thực tế của người Việt, cách gọi ấy là gọi Nôm.

Xét theo đặc trưng của một nhà nước cộng hoà thì quả là Nhà

nước Văn Làng chính là một nhà nược Cộng Hoà liên bang. Giống

như nhà nước thành bang của Cộng Hoà La Mã hay Hy Lạp 509

TCN. Ở đó mỗi ngôi làng Việt được bao bọc bởi các luỹ tre làng

chính là những quốc gia độc lập riêng biệt với ranh giới là bức

tường thành băng tre và hào nước họ có Hiến Pháp riêng chính là

hương ước của làng đó chính là bộ luật tối cao của Làng Việt. Thậm

chí nó vượt lên ương ngạnh không thay đổi ngay cả khi họ tham

gia lập nên nhà nước hợp bang hay liên bang có tên là Văn Làng

(Văn Lang). Điều này ta nhận thấy nó không khác gì nhà nước liên

bang là Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Trong mùa đại dịch cúm Tàu mắc

dù Tổng thống liên bang là Ngài Trump ra lệnh phong toả trên cả

nước nhưng nhiều Bang vẫn cứ không thực thi chẳng là phép vua

thua lệ làng là gì. Nhưng tại sao lại có chuyện đó xảy ra mà chính

quyền liên bang lại cho phép đó là vì hiến pháp của Hiệp Chúng

Quốc Hoa Kỳ đản bảo cho điều đó nhằn bảo về quyền tự quyết của

mỗi công đồng hay còn họi là quyền dân chủ tự quyết. Chỉ cần điều

tự quyết đó không gây nên sự sụp đổ cả liên bang là được.

Như vậy nhà nược Văn Làng mang đầy đủ những đặc trưng của

một quốc gia Liên Bang dựa trên tinh thần Công Hoà. Như vậy là
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tôi đã trả lời mạch lạc cho một đối tác của Tôi, một con dân nước

Việt là Tộc Việt đã xây dựng lên nhà nược đạt đến trình độ chính

trị là Cộng Hoà Liên Bang Văn Làng hay nói nôm là nhà nước

“Cộng Hoà Văn Làng”.

Đi tìm sâu xa hơn thì văn hoá Làng đã hình thành ít nhất từ thời

Thân Nông hay Viêm Đế (Đế Viêm) mà triết gia Lương Kim Định

đã tự hào khẳng định Làng là một kiểu thành bang rất phương

Đông, rất Việt và nó văn minh hơn nhà thành bang Cộng hoà La

Mã 509 TCN. Mà nhà nước của Thần Nông (Đến Viêm) là 3220-

3080 TCN và nhà nước Văn Làng (Văn Lang) ra đời và tồn tại từ

2524-258 TCN.

Vậy Văn Làng nhà nước Cộng Hoà liên bang đầu tiên của nhân loại.

Ps: Do sử Việt bị cầm quyền Hán tộc phá huỷ và sự nông cạm của

bản thân cũng như đa phần người Việt tôi xin dừng bút ở đây và

sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu sắc về thời đại Thần nông và Xich Quy

Phương khi ấy xin được cởi mở chia sẻ tiếp đến quý vị bạn đọc!

Liên lạc tác giả:

+84 32 7741503

Trungdanvietthuong@gmail.com
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Quan điểm về chữ Hán-Bùi
Tuấn Dương.
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Figure 9. Bùi Tuấn Dương, bác bán bún vĩ đại.

Figure 10. Bác bán bún vĩ đại Bùi Tuấn Dương.

Qua cả ngàn năm ông cha ta cũng chỉ dừng lại ở Hán-Nôm, hơn

trăm năm nay chúng ta vẫn song hành Hán-Việt, và trong tương

lai dài cũng khó có thể bài được Hán tự cổ trong tiếng Việt.
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Thực tế một đoạn văn, thơ mà thiếu âm tiết Hán thì cũng khó

nghe. Trong sinh hoạt giao tiếp hàng ngày, trong văn bản quy

phạm hành chính…. cũng đều xuất hiện nó.

Tôi không biết tiếng Nhật, nhưng tất cả những ai biết tiếng Nhật

đều nói 70% tiếng Nhật sử dụn Hán tự cổ. Tiếng Hàn Quốc thì ít

hơn, nhưng vẫn phải có. Cũng chưa ai chứng minh được Hán tự cổ

là do độc quyền dân tộc Hán phát triển ra. Nó như là sự giao thoa

từ thượng cổ của các tộc người khu vực, và phát triển ra.

Sự trồi sụt của quan hệ chính trị, sự kiêu hãnh nhận vơ có phần

thái quá của chính quyền cộng sản Trung Quốc cộng sinh với tinh

thần dân tộc cực đoan của một số người người Việt, song hành đó

là sự u muội, cứng nhắc của chính chính quyền cộng sản Việt Nam

trong giáo dục Tiếng Việt, nó tạo ra sự cảm tính lầm lẫn giữa tiếng

Trung Quốc đương đại với Hán tự cổ. Tạo ra sự hiểu biết sai lệch

giữa văn hóa Trung Quốc và văn hóa Việt Nam. Cho ta nhìn thấy

cái mọn, cái hèn, cái thụ động trong đa số con người Việt.

Nguyên nhân có thể là do ảnh hưởng của những mưu đồ chính

trị(?). Nguyên nhân nữa là chúng ta có tinh thần dân tộc cực

đoan?…

Nguyên nhân nào thì nguyên nhân, lý do nào thì lý do cá nhân tôi

vẫn ủng hộ việc dạy Hán tự cổ trong trường học tại Việt Nam.
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Trong thời kỳ Hán-Nôm đâu mất nước, trong thời kỳ Hán-Việt

đâu mất nước?! Nhật Bản, Hàn Quốc đâu mất nước?! Chỉ mất

nước trong trường hợp như hiện nay: Ngu-Hèn-Khôn lỏi!

Bùi Tuấn Dương

30 August 2016 ·

Liên lạc tác giả: 093 6135441 – 0938399404

Địa vị của người đàn bà trong văn hóa
Việt Nam.

https://www.facebook.com/tuanduong.bui.54/posts/612515932287557
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Figure 11. Mẹ con chị Phạm Thị Lan Anh. Ảnh: Phạm Thị Lan Anh.

Văn hóa Viêt Nam có câu ca dao rất nổi tiêng, ai cũng thuộc:
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“Con cóc là cậu ông trời

Hễ ai đánh nó thì trời đánh cho.”

Hãy chú ý đên điều bất thường ở đây. Tại sao gọi là “cậu” bên nhà mẹ mà không
gọi là “chú” hay “bác” bên nhà bố? Tác giả ca dao đã khéo xêp đặt như một sư cố
ý chứ không phải một tình cờ. Đổ cho tình cờ là để bao biên cho sư ngu dốt.

Bài viêt sau đây sẽ chứng minh về địa vị của người đàn bà trong văn hóa Viêt Nam.

Trong gia đình của người Viêt, nguyên thủy, thóc lúa được chứa ở trong buồng của
mẹ, phòng phía Đông Nam. Do đó có thể thấy, người mẹ là người nắm mạng sống
của cả gia đình.

Không những nắm quyền về tài sản, người phu nữ Viêt Nam còn nắm quyền minh
triêt trong xã hội.

Khoảng 200, 300 năm trở lại đây, bên Tây kêu gào dữ dội về nữ quyền, làm cho ta
tưởng bên đó địa vị người đàn bà cao hơn bên ta. Bên Tây kêu về nữ quyền, giống
như chỉ đên khi răng bị đâu thì mới kêu đên răng.

Vai trò của người phu nữ là tích trữ cái của chồng chứ không phải vai trò sản xuất.
Bên Tây đi sai phương pháp ngay từ buổi đầu: Người đàn bà bỏ chồng ở nhà đi
làm, nghe lời con rắn, đưa quả cấm về nhà cho chồng ăn.

Bên Đông nhìn nhận vấn đề khác. Đàn bà ra khỏi nhà đi làm như bên Tây là sai
phương pháp. Do đó, tổng thống Ngô Đình Diêm trả lương gấp 6-7 lần cho người
đàn ông làm công sở, muc đích vợ của người đó yên tâm ở nhà chăm con. Bây giờ,
chồng ở nhà, vợ đi xuất khẩu lao động sang Mã Lai,Đây gọi là “bình đẳng lao
động”, đàn ông làm được cái gì thì đàn bà cũng làm được cái đó. Lúc về vợ chồng
chia tay nhau, lý do thì quý vị đã biêt. Do đi sai cơ cấu: chồng sản xuất, vợ tích trữ.
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Bên Do Thái, con gái học đên cấp 3 là cho đi học trường nữ thuc. Họ giải Kinh rất
đúng, không như bên Tây Âu đã giải sai.

Tất nhiên:

Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Chồng cầy vợ cấy con trâu đi bừa.

Mỗi người sản xuất theo khả năng của mình. Vợ không thể cày theo chồng được,
vợ hợp với viêc cấy mạ. Chồng phải làm viêc nặng, là viêc cày.

Nhiêm vu của người đàn bà cũng không phải là đánh giặc. Hai Bà Trưng đoạt lại
được quyền tư trị cho người Viêt từ Hoa tộc, thì sau đó đáng lẽ hai bà phải rút lui,
nhường vị trí tướng lĩnh cho đàn ông. Đằng này hai bà ôm ghê đó mãi, cho nên Mã
Viên dễ dàng đàn áp đội quân đàn bà, chặt đầu hai bà đưa về Trường An.

Có người hỏi: “Những người đàn ông ở đâu? Sao lúc đó không ra giúp hai bà đánh
giặc?” Thưa, quân đội của hai bà chỉ nhận nữ. Đàn ông muốn vào quân đội hai bà
phải cải trang, mặc đồ đàn bà thì mới được vào. Giải nghĩa về ý nghĩa cách sư
dung hai từ âm dương. Dương là tu lại, âm là tán ra. Do đó gọi nam là dương, nữ là
âm, không phải là khinh thường phu nữ, mà phải gọi như thê mới đúng nguyên lý.
Cuộc chiên ấy, phu nữ Viêt đi sai nguyên lý, nên nước ta bị đô hộ thêm mấy trăm
năm.

Đàn bà Viêt Nam, được ghi trong sách Kinh Thi, làm nghề hái dâu dêt tằm. Cô ả
đang hái dâu. Thấy bên đường có một anh học trò ngây thơ đi qua. Ả ta thích quá,
ngừng hái dâu, bắt kéo đưa xuống ruộng. Bên Tây, con gái chờ con trai đên tán.
Bên Đông, các nàng chủ động làm thẳng. Chứng tích còn ghi lại rất huy hoàng
trong phần Quốc phong của Kinh Thi.

Giáo sư Nguyễn Công Lý, giảng viên cao cấp khoa văn tôi tuyên bố rõ ràng trước
giảng đường đông đúc:

“Phụ nữ Việt Nam là ghê gớm nhất thế giới.”
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Qủa vậy, làm gì có ở nước nào mà phu nữ ghê gớm như Viêt Nam. Con người ta
đang cắp sách đi học, các chị thích anh nào thì bắt xuống hôn tới tấp.

Vì cho là dâm dật nên không giải nghĩa chương này kể cả đối với sinh viên đại học.
Càng ngày, cách giải nghĩa kinh điển càng sai chêch. Vì không được giải nghĩa
đúng đắn, nên các em, sau này làm cô giáo, lại than thở Trời ơi tại sao bắt tôi làm
phu nữ, chịu đủ thứ thiêt thòi. Nhà trường không đề cập đên vấn đề này, cho nên
hậu quả lại càng nặng thêm.

Thưc không có nơi nào nữ quyền cao như Viêt Nam.

Phải đào sâu, thì mới biêt được người Viêt là chủ nhân của Kinh Thi chứ không
phải người Hoa. Tuy nhiên số lượng những người cho rằng Nho giáo là Hoa tộc đã
qua nhiều, đên độ, khi chúng tôi nói điều ngược lại thì họ lại cho là “tẩu hỏa nhập
ma.”

Có người lại bảo Nho giáo sống kiêp nô tài, thấy nước loạn thì đi ẩn, chỗ nào yên
ổn thì đên phò giúp, cũng chỉ cốt kiêm miêng ăn. Tác giả câu nói này giải thích sao
đây với vu Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn Nho sĩ? Vì Nho sĩ nắm quyền luân lý
trong xã hội, các tầng lớp thê phiêt không đủ trình độ để cạnh tranh, cho nên giêt
Nho sĩ. Sau khi tầng lớp Nho sĩ chêt hêt rồi, thê phiêt, quân đội nắm trong tay luân
lý. Vu án gác Thạch Cừ là một ví du: đánh tráo Nho gia bằng các câu xen giặm của
Đạo gia, Pháp gia, Hình gia…Vì vậy, dù là thạc sĩ văn chương, cũng có thể nhận
định sai về Nho giáo, và tiêp tay cho những lời chưi bới nền nhân bản tâm linh này.
Ngược lại, có người không biêt viêt đầy câu chữ Nho như bá tước Keyserling,
nhưng cất công sang bờ nam sông Dương Tư sống với dân, thì lại hiểu về Nho hơn
cả.

Một người ít học, dốt nát, là anh bán bún Bùi Tuấn Dương, lại đưa ra một ví du rất
hay: vu án trê-cóc. Ấu trùng con cá trê và nòng nọc con cóc giống hêt nhau, nên
nhìn nhầm. Thà không có điều kiên học hành cao như bạn Bùi Tuấn Dương thì rất
hiểu Nho, còn học hành cao chút thì lại đâm đầu đi chưi Nho. Con nòng nọc (cóc
con) nhận nhầm cha là lũ trê gian giảo.
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Có người bảo Nho gia chủ trương năm thê bảy thiêp. Điều này không đúng. Chiêu
theo nguyên mẫu thì Nho gia một vợ một chồng. Từ “chuyêt kinh” là một từ rất
hay Nho gia dùng, nghĩa là cô vợ ngốc của tôi. Bây giờ từ này coi như thất truyền.

Viêt tặng chị Phạm Thị Lan Anh

Viêt Nam, ngày 12 tháng 03 năm 2020.

Liên lạc tác giả:

tonphi2021@gmail.com

6 BÌNH LUẬN VỀ “Đ ỊA V Ị CỦA NGƯỜ I ĐÀN

BÀ TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM.”

1. Phạm Thị Lan Anh

12 THÁNG BA 2020 LÚC 9:50 SÁNG

Một vợ một chồng – “chuyết kinh” là hình mẫu cho hôn nhân lý

tưởng.

Nhưng để tìm đúng được một nửa của mình để ăn đời ở kiếp với

nhau một cách tự tâm tự nguyện thì phương pháp thực hiện là cả

một vấn đề.

Nó đòi hỏi nỗ lực và cố gắng ở cả 2 phái, đồng thời xã hội phải căn
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bản vứt bỏ đi những định kiến cổ hủ cực đoan. Có như vậy mới mong

vừa hạnh phúc vừa sinh tồn sinh sản.. loài người chưa đến mức phải

tuyệt diệt như ngày tận thế đang đến gần.

2. Nguyễn Thúy Hạnh

12 THÁNG BA 2020 LÚC 10:06 SÁNG

Hay!

3. AB Bùi

12 THÁNG BA 2020 LÚC 10:06 SÁNG

Viết đầy mâu thuẫn ..!

Thứ nhất vẫn không cho rằng nho khổng khinh miệt phụ nữ : khi xã

hội coi mười ngươi nữ không bằng một đàn ông , điều này xã hội VN

cũng như TQ đã co bao nhiêu bi kịch có biết không ? Ngay gần đây TQ

với chính sách 1con đã giết bao bé gái khi còn thai nhi có biết không ?

VN và TQ đang phải đau đầu với việc thiếu phụ nữ cho vấn đề hôn

nhân có biết không ?
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Còn Giao chỉ thời Hai bà phụ nữ lại có quyền lực bởi vì sao biết không ?

Đó chính là thời đó xứ ta chưa bị bọn phương bắc nó nô dịch nên cái

tư tưởng nho khổng chưa ảnh hưởng tới xứ ta

2, việc bảo kinh thi là của người Việt là thủ dâm tinh thần khi mà

chữ viết riêng cũng chẳng có , thế thì viết bẳng gì , sử thi lại càng

không nhé !

3,Tự cho phụ nữ VN có bình quyền cao nhất là nói phét cho xướng

mồn : khi mà không ở đâu mà nhân phẩm người phụ nữ VN bị xúc

phạm như hiện nay khi mà hàng trăm ngàn cô gái trẻ vùng miền Tây

phải khoe thân xác cho ba thằng xứ tàu , Hàn , Đại mua về làm vợ

Rồi tỷ lệ bé gái bị lạm dục tình dục ra tăng khủng khiếp

Đàn ông xứ này phải thấy hổ thẹn khi xã hội vẫn cổ xuý cho đức tính

hy sinh , chịu thương , chịu khó của người phụ nữ VN ..?!

3 Thế câu : Trai tài thì phải năm thê , bẩy thiếp , gái chính chuyên

một chồng ,

Dù chồng có chết sớm thì gắn cho cái Tiết hạnh khả phong

Tóm lại : đến thời nay rồi vẫn không nhìn thấy độc hại của nho khổng

thì chán lắm … ?!

Xin đừng nguy biện và cổ xuý nó nữa anh bạn Tôn Phi ( nghe cái tên

đã thấy nhiễm tàu rồi ..���)

4. Phan Vân Bách

12 THÁNG BA 2020 LÚC 10:57 SÁNG
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Một chồng một vợ khởi nguồn từ sách Sáng Thế Ký trong Kinh Thánh

phần Cựu Ước em trai ạ !

5. Phan Vân Bách

12 THÁNG BA 2020 LÚC 10:57 SÁNG

Một chồng một vợ khởi nguồn từ sách Sáng Thế Ký trong Kinh Thánh

phần Cựu Ước em trai ạ !

6. nguoisanjose.wordpress.com

16 THÁNG TƯ 2020 LÚC 7:09 SÁNG

?
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Phân tích bài thơ “Quan quan thư cưu” trong
Kinh Thi (phần một).

Mở đầu Kinh Thi là bài Thi Cưu tả cảnh chim thư cưu như sau:

Quan quan thi cưu
Tại hà chi châu
Yểu điêu thuc nữ
Quân tư hảo cầu.

Figure 12. Đôi chim thư cưu. Ảnh tư liệu.

關雎
關關雎鳩

在河之洲
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窈窕 淑女

君子 好逑
Dịch nghĩa:

Đôi chim thưu cưu hót họa nghe quan quan,

Ở trên cồn bên sông.

Người thuc nữ u nhàn,

Phải là lứa tốt của bậc quân tư.

Dịch thơ:

Quan quan kìa tiêng thư cưu

Bên cồn hót họa cùng nhau vang dầy.

U-nhàn thuc-nữ thê này,

Xứng cùng quân tư sánh vầy lứa duyên.

Tản Đà -Nguyễn Khắc Hiêu chủ trương kiên giải bài này là ca ngợi về Vũ Vương
và bà vợ kê. Bài Quan thư có trước, chuyên ông Vũ Vương lấy vợ lập gia đình có
sau. Nói bài Quan thư kể về ông Vũ Vương, ấy là chiêu “suy tôn lãnh tu”. Tản Đà
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không biêt rằng mình đang làm sai. Nêu Tản Đà ca ngợi bà vợ kê với ông Vũ
Vương, hỏi bà vợ đầu đi đâu? Người ta chưa từng thấy chim thư cưu sống dư cặp
hay sống lẻ loi, là vì tính nó như thê. Bản văn phải sát với thưc tê.

Ở đây chúng ta không nói Tản Đà là làm lợi cho Hoa tộc Hoa tộc. Nhưng Tản Đà
đã giải nghĩa sai, để lại những hậu quả vô cùng lớn cho các học giả Viêt và cả văn
hóa Viêt sau này. Câu nói của Tản Đà vô tình giúp sức cho câu nói của tỷ phú Bill
Gates: Có thể chọn lại vợ/chồng nêu thấy không hợp. Bill Gates vừa là thiên tài
điên toán, vừa là tỉ phú, nên ai cũng tin tưởng đó là đúng, người trẻ trên thê giới
vội vàng tin theo.

Sách Thi kinh tập truyên, Khổng Tư san định, Viêt Nam có ông Tạ Quang Phát, rất
giỏi chữ Hán, dịch và chú giải. Giả sư bài quan thư có nói về vua Vũ Vương thì
cũng là sau khi bà vợ cả đã chêt, Vũ Vương lấy bà vợ hai là nàng Thái Tư. Ông Tạ
Quang Phát suy đoán như sau: “Những người trong cung, lúc nàng Thái Tư mới
đên, thấy nàng có đức hạnh u tịch nhàn nhã trinh chuyên, bèn làm bài thơ nầy rằng:
Kìa đôi chim thư cưu nghe hót quan quan, đang ứng họa với nhau trên cồn bên
sông. Người thuc nữ yểu điêu nầy há không phải là bạn lứa tốt của bậc quân tư
Văn Vương hay sao?“ . Ông Tạ Quang Phát cũng như các học giả đời sau thường
sai ở chỗ, các cô cung nữ sức đâu mà làm bài thơ này? Nêu trình độ họ làm được
bài quan thư, thì họ đã không làm cung nữ. Đổ tác giả cho các cung nữ là vì không
tìm được tác giả. Kinh Thi là sáng tác tập thể của dân gian . Tất nhiên cũng không
nên chê ông Tạ phán đoán sai, vì ông có quyền phán đoán. Suy đoán cần được
khuyên khích, và may mắn nó có thể dẫn tới những chương trình làm viêc hay.

Phân tích bài thơ như sau: bối cảnh bài thơ này nằm trong khoảng sông Trường
Giang và sông Hoài. Đây là đất của dân Viêt. Người Viêt thời đó còn đang hát
trống quân (người Hoa “bắt vợ”, không có văn hóa này). Hai bè nam nữ, được biểu
tượng bằng chim thư cưu, hát đối đáp nhau. Cô gái ra đề, chàng trai phải hát được
đối cô gái. Người con gái ra đề (yểu điêu thuc nữ), người con trai phải cầu cho
được lời giải (quân tư hảo cầu). Nêu hát được thì cô gái cho phép sang sông và hợp
thân ngay trên bãi cỏ. Vì phải nghĩ ra câu văn thật hay và thật nhanh để đối lại
cùng cô gái, cho nên đàn ông Viêt rất giỏi văn chương, từ đó gọi là xứ “văn hiên
chi bang”.
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Chỉ bốn câu thơ trong bài Quan quan thư cưu, chúng tôi tái phuc dưng cho bạn
xem được cả một nền văn hóa. Có 300 bài như vậy trong Kinh Thi, là tài sản quốc
gia vô giá, rất cần đưa vào chương trình môn văn học cổ điển và tạo ra nhân lưc để
làm một cuộc cách mạng về nguồn cho cả người dân trong nhà nước Viêm Viêt.

Ở đây ta lưu ý đên hai điểm:

Thứ nhất, vì cô gái là người quyêt định cuộc hôn nhân (người ra đề), nên vùng xảy
ra bài thơ này trong văn minh mẫu hê. Nói cách khác, bài thơ này, Kinh Thi, là của
người Viêt. Nêu nó xảy ra trên đất Hoa, thì chàng trai là người ra đề chứ không
phải cô gái (du muc phu hê). Ngày nay, trên đát Viêt, còn có tộc “:”bắt chồng”.
Một anh to khỏe đi giữa đường, một cô miền núi thích, rủ cả nhà ra chặn giữa
đường bắt về ở rể. Nhìn bằng con mắt triêt, con mắt xã hội học, ta sẽ thấy, những
bài đầu tiên, không rõ tác giả, trong Kinh Thi, bắt buộc phải xảy ra trên cánh đồng
lúa của dân tộc Viêt. Hiểu và vận dung đúng bài thơ võ “Hiêp khách hành” lại là
một người không biêt chữ và không có tham vọng về võ thuật. Vì vậy người như
bá tước Đức Keyserling, một người không biêt chữ Nho nhiều, là người hiểu về
Nho hơn cả tiên sĩ hàn lâm viên của Tàu.

Nhiều người, chắc chắn là máu Viêt, bảo rằng Nho giáo với Kinh Thi là của người
Tàu. Vì tin tưởng vào giáo duc sai lạc, nên vô tình tiêp tay cho xâm lăng, họ quá
đông, có bằng cấp, có kinh tê, kiểm soát văn hóa, nên dân chúng hàng thê hê không
ai dám nghi ngờ. Trời ban cho ai cái này thì không ban cho họ cái kia.

Có bạn đọc cũng là nhà nghiên cứu, bảo rằng Kinh Thi chép bằng Hán tư, thì làm
sao Kinh Thi là của người Viêt như Văn Bút Viêt Nam khẳng định được. Trả lời:
Câu hát (Quốc phong) đã có trước ở bờ nam sông Dương Tư và truyền miêng. Sau
này Khổng Tư chép lại lời đó (Khổng Tư san định), ký âm bằng chữ Hán. Cho nên
về bản chất, Kinh Thi vẫn là của người Viêt, ít nhất cũng là quá bán. Phá vách nhà
thầy Khổng thì thấy còn chữ nòng nọc. Nêu không có thầy Khổng, thì có vô số bài
thơ của nam thanh, nữ tú Viêt Nam bỏ mất ngàn thu.

Tôn Phi.

Góp ý tác giả: tonphi2021@gmail.com
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9 BÌNH LUẬN VỀ “PHÂN TÍCH BÀI THƠ

“QUAN QUAN THƯ CƯU” TRONG KINH THI

(PHẦN MỘT).”

1. Võ Lệ Xuân

13 THÁNG BA 2020 LÚC 9:56 SÁNG

Dạ rất hay

2. Phan Phúc Vũ

13 THÁNG BA 2020 LÚC 10:09 SÁNG

Tôn Phi hay đấy, các tư liệu a mới biết thêm về lịch sử. Thanks Tôn

Phi đã nghiên cứu và chia sẽ. Có những câu ca dao, tục ngữ mình

nghe mà chưa rõ nguồn gốc tại sao nó có.

3. Bùi Tuấn Dương

13 THÁNG BA 2020 LÚC 10:10 SÁNG
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Anh Teo Tran nếu có thích thú thì kết nối với bạn này nhé. Để nói về

Nho giáo và chữ nòng nọc. Đặng tui có cơ hội được mở mang về “mồ

cha mả tổ” đặng khỏi phải khóc búi bòng bong! Ahihi

4. Trung Dân Việt Thương

13 THÁNG BA 2020 LÚC 12:37 CHIỀU

Bài viết khá kì công và có những dẫn liệu tốt! Có một số nhận định

cần thời gian kiểm chứng!

5. Hoe Nguyen

13 THÁNG BA 2020 LÚC 10:26 CHIỀU

Lập luận vững chắc, đáng tin cậy. Cảm ơn nhiều. NVN

6. Nguyễn Việt Nhân

13 THÁNG BA 2020 LÚC 10:28 CHIỀU
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Bài Thơ: Quan quan Thư/ Cưu

Góp vài ý về mấy câu: Quan quan Thư / Cưu ( hình thức Ca dao )

Văn Hoá của chủng Việt là Văn hóa trử Tình,khác với Văn Hoa tộc lại

nặng về Lý

Quan quan Thư / Cưu diễn tả cặp Gái Trai tán tỉnh nhau một cách

công khai, bài thơ mang hình thức Ca dao trử tình, do dân gian sáng

tác , không giống như thơ niêm luật của Hoa tộc, ý chính là Dân gian

viết sách ( Ca dao tục ngữ, truyện cổ tích )

Bài thơ được trưng lên để nói lên sự khác nhau giữa hai nền Văn Hoá

Hoa / Việt.

Nền Văn Hóa Hoa tộc đặt tên Nguyên lý Cha trọng Lý hơn Tình

( Hiên Viên là lãnh tụ Du mục . . . ), còn Văn Hoá Việt lại đặt trên

Nguyên Lý Mẹ ( Mẹ u Cơ.. . ) , năng Tình hơn Lý, do đó sự quan hệ

giữa Nam và Nữ rất khác nhau.,Nữ nôi / Nam ngoại, Nữ là Nội tướng

Nam là ngọại Vương.

Bên Hoa tộc thi Nam /Nữ hữu biệt, Nam Nữ thụ thụ bất thân, vai trò

đàn bà rất thấp với cảnh đa thê. chồng Chúa Vợ Tôi, về hôn thú thì

môn đăng hộ đối với nhiều tục lệ rườm rà. Gái Tai tự ý ve nhau thì

cho là bất chính lăng loàn . .

Còn bên chung Việt thì ngược lại, thưòng thì rất phóng khoáng , Gái

/Trai ve nhau một cách công khai, con Gái lớn lúc nào trong bọc cũng

mang theo Trầu cau , khi gặp Trai ưng ý là đem trầu cau ra ve thẳng,

chứ không bóng gió xa xôi : Anh ơi ! ăn một miếng trầu. . . Trầu này

trầu Tính Tính trầu Tình, trầu Nhân trầu Nghĩa trầu Mình với Ta.

Trong tục hát Trống Quân , có hai bè Nam Nữ: Bè Nữ bên Nữ thì trên

Núi đi xuống, còn bên Nam thì dưói Sông đi lên ( Huyền thọai Tiên

Rồng ) ,khi gặp nhau thì Ca hát đối đáp Tình Lý trực tiếp với nhau,

cặp nào ưng nhau thì đem nhau hợp thân trên bãi cỏ hay trong lùm

cây, sau đó nếu có mang thì cưới nhau, nếu chưa thì lần khác lại đi ve
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nhau như thế .

Ngoài ra còn có tục hát Quan họ Bắc Ninh,hai bè Liền Anh, Liền Chị

cũng hát đối đáp với nhau, trong mỗi phe đều có người giỏi Văn Thơ

giúp sáng tác câu hát ứng đối ngay với nhau rất tài tình,

Thời cụ Phan Bội Châu còn có tục hát hàng Vải ( con Gái dệt vải ), ở

Nghệ Tĩnh có hát Ví, hát Dặm giữa hai bè Nam Nữ nơi công cọng,

trong những đêm trăng sáng, có khi trong dịp ngập lụt, ban đêm Trai

Gái chèo Nốc ( ghe nhỏ đan bằngTre ) trên nước lụt ca hát ve nhau.

Cuộc ve nhau của Gái Trai một cách công khai, nhiều khi xóm làng

còn tổ chúc hội hè đình dám cho Gái Trai ve nhau . Còn bên Hoa tộc

thi mối manh phiền phức lắm, nào môn đăng hộ đối cùng với nhiều

tục lễ rườm rà , nhiều cặp Nam Nữ yêu nhau mà không thể lấy

nhau ,Cha Mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy!

Còn hai câu thơ trên ( của T.g. Kim Định ? ) xem ra hay hơn

Phượng Hoàng cắt cánh bỏ đi (chứ không bay vút lên cao làm mất ý

nghĩa )

Rước loai Bìm bịp đem về chăm nuôi

Ý chính là so so sánh giữa hai nền Văn Hóa, môt bên thì như chim

Phượng Hoàng bay bổng trên trời cao, một bên thì như chim Bìm bịp

cứ luẩn quân quanh lùm cây.

7. Ba' Pham

13 THÁNG BA 2020 LÚC 10:44 CHIỀU
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Thank you! I will read and see I can turn it into something for the ND

– on the light side of things – we can’t go on doing serious stuff

without some laugh…

8. thainguyennhado@gmail.com

14 THÁNG BA 2020 LÚC 8:10 CHIỀU

Cảm ơn anh Tôn Phi. Tôi rất hoan nghênh những phân tích của anh

trong bài “Quan quan Thư cưu…”. Nói như Hà Hăn Thùy, phải viết lại

nhiều thứ, không chỉ lịch sử mà văn hóa và nhiều lĩnh vực khác, kể cả

nhân chủng học…. cũng vậy. Danh xưng chữ Hán, rồi Hán Việt rất là

vớ vẩn, nhưng nói mãi, viết mãi thành quen, kể cả những bậc túc nho

xưa soạn ra “từ điển” hay “tự điển” cũng nói thế, giải thích thế.

Không chỉ 1 thế hệ mà rất nhiều thế hệ bị chìm đắm trong cái chum

Hán học rồi thành Hán nô luôn. Thực tế thì bọn tàu đã tôn xưng dân

tộc Hán như là một dân tộc thượng đẳng từ thời Tây Hán, nhưng có

lẽ phải đến thời Tôn Trung Sơn, đặc biệt đến thời cộng sản thì bọn họ

mới “Chính trị hóa” hay “cộng sản hóa” chuyện Hán hay không Hán

ở nước tàu một cách triệt để. Không có một cơ sở dân tộc học, dân

số học nào có thể khẳng định được từ thời Lưu Bang cho đến năm

2000, một dúm người tộc Hán ấy đã phát triển và chiếm 82% dân

số TQ? Cả trên Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông…. “đều Hán là chính”

thì chỉ là chuyện khôi hài. Mà người Hán lấy đâu ra truyền thống văn

hóa được tích hợp từ nền văn minh lúa nước? Không chỉ có Kinh thi

https://saigonpick.com/2020/03/13/phan-tich-bai-tho-quan-quan-thu-cuu/
mailto:teacherkimngan@hotmail.com


Page 67 of 138
Đánh thức giá trị tiếng Việt. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Cấm sao chép, phô-tô,

lưu hành không phép.

Giá sách: Sách PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ
tài khoản: Tôn Phi. Paypal và hộp thư hỗ trợ: teacherkimngan@hotmail.com.

Page 67 of 138

mà ngay Kinh kịch cũng đâu phải của dân du mục! Các nhà ngôn ngữ

học không biết kết luận ra sao chứ theo tôi, không một người tàu nào,

dù là thánh thi có thể làm được Truyện Kiều, chỉ vì ngôn ngữ ấy

không thể có thơ Lục bát. Các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học VN cứ

tiêu hóa hết những thứ lý luận bậy bạ ấy của tàu để làm tê liệt và suy

kiệt hệ thống tư duy văn hóa, đặc biệt là Triết gốc của dân tộc Việt.

Buồn thay! Cần lắm những người như các anh để chí ít cũng gióng lên

những hồi chuông cảnh tỉnh con cháu mình và tiếp lửa cho thế hệ mới

để “đổi vận” theo đúng luật trời đất và vận nước. Vài lời nông cạn

thế. Chúc anh khỏe.

9. Đông Tiến

21 THÁNG BA 2020 LÚC 4:48 CHIỀU

bai viet hay do dong huong

Hồi âm nhà giáo Lê Trọng Hùng về danh hiệu
nước Xích Qủy.
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Figure 13. Nhà giáo Lê Trọng Hùng trong một giờ dạy về quyền công dân.

Bài viết này không phải để kết luận, nhưng để khơi mở những giả

thuyết làm việc cho những ai quan tâm.

Anh Lê Trọng Hùng viết: “Kinh đô đó là Lương Chử của nhà nước

Xích Quy Phương ( bọn Tàu gọi là Xích Quỷ).”

Trong câu văn trên, anh Trọng Hùng gọi là “bọn tàu” (viết thường

chữ “tàu”), tôi đã sửa lại là “Tàu” (viết hoa) cho đúng với quy

phạm.
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Trước hết, ta sẽ phân tích xem, Xích Qủy là tên do người Việt đặt,

hay người Hoa gán cho mình. Người ta không ưng tên “Xích Qủy”

lắm, vì “Qủy” được hiểu theo đám đông hiện nay nghĩa là ma quỷ.

Theo như tôi được biết, từ học tập sách vở của giáo sư Lương Kim

Định, thì tên Xích Quỷ có trước tên Văn Lang. Xích Quỷ đời Kinh

Dương Vương, Văn Lang đời Hùng Vương, cả hai thuộc họ Hồng

Bàng. Chữ Qủy được hiểu đúng ở đây phải nằm trong cấu tạo từ

“Xích quỷ thần huyện”. Qủy nghĩa là chủ nhân, khác với quỷ nghĩa

là ma quỷ mà trên đây các bác đang hiểu nhầm.

Trong sách Việt Lý Tố Nguyên, giáo sư Kim Định viết: Thời đại Ngũ

Lĩnh: Đời Viêm Đế thứ ba vì sức bành trướng của Hoa tộc, Đế Minh

truyền ngôi cho con là Đế Nghi rồi đem một số bộ lạc Miêu và Thái

đi xuống vùng năm hồ năm núi. Đấy là cuộc Nam tiến thứ nhất lập

ra nước Xích Quỷ.

Về tên nước, Bộ giáo dục, của nhiều chế độ, không nêu tên Xích

Qủy này ra. Đây gọi là che giấu. Tuy nhiên, cái gì của Xê-da thì

phải trả lại cho Xê-da, về lâu dài không thể khác đi được.

Vì một hoặc cả hai lý do đó mà từ hậu nông nghiệp và lửa gắn liền

với Viêm tộc trong rất nhiều danh hiệu như Xích Quỷ, quẻ Li. Quẻ

li cũng không phải là ba que. Li ở đây không có nghĩa là chia li. Đây

là truyền thống hàng ngàn năm của dân tộc, không thể chối bỏ

được. Bạn đọc biết quẻ Li còn có trong lá cờ nào không?
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Là người ai cũng sai, nhất là đối với nhà báo, nhà biên khảo, thì sai

lầm sẽ tự tìm đến. Như tôi, nếu đăng bài sai, thì phải gửi công văn

đi các nơi để họ biết là mình sửa sai. Còn hơn nhiều người cứ im

lặng. Tôi cảm thấy may mắn khi có được một người đồng nghiệp

như anh Lê Trọng Hùng. Anh biết sai thì anh sửa, là điều rất tốt.

Nhiều người có học hàm cao hơn, thạc sĩ, tiến sĩ, được chỉ cho cái

sai rồi nhưng cố tình không sử (vì nếu chúng tao sai thì chẳng lẽ

mấy anh thợ xây kia nói đúng?)

Từ hậu nông nghiệp và lửa gắn liền với Viêm tộc trong rất nhiều

danh hiệu như Xích Quỷ (quẻ li), Thái Hạo, Đế Minh, Nhật Nam

v.v… Vì thế con cháu Thần Nông hay những người làm nghề nông

đầu tiên gọi là Viêm tộc. Gọi là liên bang Viêm Việt mới đúng, còn

liên bang Bách Việt là sau này các nhà nghiên cứu đặt tên cho.

Bây giờ, nói Nữ Oa là người Việt, bạn sẽ bị ném đá. Nói Nữ Oa là

người Hoa và cần phải bài trừ Nữ Oa, bạn mới được gọi là người

yêu nước. Hỡi ôi, nếu Nữ Oa là người Hoa thì tên nàng phải là Oa

Nữ mới đúng chứ.

Cha là Đế Minh, có hai con, con trai cả là Đế Nghi ở lại nước Tàu,

con trai thứ là Kinh Dương Vương. Nhầm lẫn ở đây rằng, nếu

người cha Đế Minh là người Hoa thì tên ông phải là Minh Đế, ông

nội của ông là Nông Thần. Cách đặt tên Thần Nông, Đế Minh, đã

chứng tỏ dòng tộc này là người Việt. Sư Thích Chân Quang nói Việt

Nam là em, Trung Quốc là anh. Ở đây, sư Thích Chân Quang căn
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cứ vào bản văn vội vàng nên bảo là hai anh em một Tàu một Việt

cùng cha khác mẹ. Cùng cha khác mẹ là có thật, nhưng hai anh em

đó cùng là Việt.

Nước Tàu gồm hai nửa: Nửa trên Trung Nguyên (Hoa tộc), nửa

dưới Viêm Việt, cách nhau một con sông lớn là sông Hoàng Hà,

thuyền bè không thể vượt qua. Khi cải tiến tàu bè, Hoa tộc mới

vượt sông Hoàng Hà ở khúc sông Vị, và đánh cho người Việt phải

bỏ quê hương Tàu mà dạt xuống phương Nam. Có những người

Việt ở lại đồng bằng Tàu, không theo đoàn người di cư. Người Hoa

tóc vàng, người Việt tóc đen, sau hàng ngàn năm thì người ở đồng

bằng Tàu giờ đây tóc màu gì? Và ai đã đồng hóa ai?

Khi bạn chửi “lũ Tàu”, bạn không biết mình đang chửi ai, nhưng

chắc chắn là đang vơ vào lòng mình nhiều thù hận. Vì vậy, như đầu

bài tôi có nhắc, chữ “Tàu” phải viết hoa, nhà giáo là phải đúng quy

phạm.

Triết Nho của Nữ Oa và Phục Hy, từ mấy trăm năm nay, bị một số

lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo hội đoàn (tôi nói một số chứ không

dám nói là tất cả) quy chụp cho là tôn giáo ngoại lai, từ phương

Bắc tràn xuống…Trong khi nó là Việt, và Việt Nam là con thừa tự

cuối cùng của dòng dõi (Viêm Việt) ấy.

Khi sử viết rằng cháu ba đời vua Thần Nông là Đế Minh thì chỉ có ý

nói tới mối liên hệ nông nghiệp đó. Điều này còn cần thiết hơn
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trong thời đại bán đất như bán trà đá hiện nay. Nước Việt Thường

có kinh đô ở Hà Tĩnh (quê tôi) hay không, không quan trọng bằng

việc, nước ấy là nước sớm nhất trên địa cầu đã thực hiện lối quân

phân ruộng đất. Tôn Tử nói: Đời phù thịnh chứ có ai phù suy. Tuy

nhiên, trong mọi trườn hợp, chúng tôi vẫn sẽ luôn luôn đứng về

phiá những người yếu thế. Nhờ hồng phúc của tiên tổ, triết Việt

đang sống lại, mặc dù gặp muôn vàn khó khăn. Phải trong khó

khăn thì mới kết được hoa trái sau này bền vững. Nền văn hiến

đang sống lại.

Tôi sẽ tài trợ cho anh Lê Trọng Hùng một số sách biên khảo cần

thiết để anh nghiên cứu, vì tôi biết anh là người trung thực.

Như đã nói từ đầu, bài viết này không phải để kết luận, nhưng để

khơi mở những giả thuyết làm việc cho những ai quan tâm.

Nếu không có thời gian để đọc hết 20 cuốn của triết gia Lương

Kim Định, xin bạn đọc chỉ một cuốn của nhà khoa học Nguyễn Vũ

Tuấn Anh. Cám ơn hai người về những tài liệu này.

Làm tại Đà Lạt, ngày 20 tháng 03 năm 2020.

Tôn Phi.
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—

Thông báo phụ:

Tôi thay đổi email.

Kính gửi quý cô bác và bạn bè.

Xin thông báo, tôi thay đổi email như sau:

Xóa vĩnh viễn email chung tonphi40@gmail.com (nhiều người cùng

xài) và lập email riêng tonphi2021@gmail.com .

Tôi bắt đầu sử dụng email tonphi2021@gmail.com kể từ ngày 19

tháng 03 năm 2020.

Thân mến,

Tôn Phi.
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Giới thiêu sách Cùng học để giáo duc con trẻ của giáo sư
Nguyễn Đình Cống.
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Figure 14. Ảnh bia sách: Cùng học để giáo dục con trẻ của giáo sư Nguyễn Đinh Cống.

Nhà xuất bản Sống Mới hân hạnh giới thiêu sách Cùng học để giáo duc con trẻ của
giáo sư Nguyễn Đình Cống.

Mã ISBN: 9798798227167 (hợp pháp trên toàn cầu)

“Đó là nhu cầu về tình cảm được quan tâm, được yêu thương. Cha mẹ, đặc biêt là
mẹ phải hiểu rõ nhu cầu này và học cách thể hiên hợp lý để tránh bất lợi cho cả hai
phía. Thông thường trẻ sẽ bất an khi cảm thấy bị bỏ quên một mình, trẻ cảm thấy
sư đơn độc. Để tránh viêc này thì trong khi trẻ thức, tuy chơi một mình, cần có
người lớn bên cạnh. Người lớn có thể làm viêc của mình, thỉnh thoảng thể hiên cho
trẻ biêt có mình bên cạnh, miễn làm sao trẻ cảm nhận được.

Khi nhu cầu về quan tâm không được thỏa mãn, trẻ sẽ thể hiên những dấu hiêu
đòi hỏi, bé thì khóc, quấy, lớn một chút thì có những hành động khác lạ để gây chú
ý (làm nũng hoặc giả vờ gây ra chuyên gì đó). Những hành động này thường gây
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khó chịu cho bố mẹ, cho rằng bị con quậy phá, dẫn đên la mắng, quở trách .Nêu
như vậy không khéo sẽ tạo nên ấn tượng rằng bố mẹ không yêu thương, không
quan tâm đên con. Những lúc như thê người lớn cần dịu dàng đên với trẻ kịp thời,
thể hiên sư quan tâm và lưa cách để động viên trẻ tiêp tuc chơi một mình khi người
đó cần làm tiêp công viêc. Còn khi công viêc chưa cần lắm thì nên chơi với trẻ
một lúc.

Một điều quan trọng là vào tháng đầu tiên, có em rất ngoan, ăn xong là ngủ. Có
những em thường khóc dai, không vì một lý do nào cả, không dỗ được, thường
khóc vào một giờ nhất định, khóc một lúc lâu rồi tư nín và ngủ, chúng gây ra khó
chịu và lo lắng cho cha mẹ. Có con ngoan chưa nên vội mừng vì những em như thê
lớn lên thường chậm chạp, ít năng động trong cuộc sống. Những em tư nhiên khóc
nhiều mà không vì lý do bị đau hoặc bị đói thì đó là điều đáng mừng vì chúng lớn
lên thường trở thành người năng động, có bản lĩnh. Với trường hợp con khóc như
thê cha mẹ nên tìm cách để yên cho trẻ tư khóc, tư nín, có thể đây là cơ chê tư
động do tiềm thức của trẻ.”

Nguyễn Đình Cống.

Cùng học để giáo duc con trẻ

Gía bìa: 450 000 VNĐ.

Liên lạc mua sách: tonphi2021@gmail.com hoặc contact@shop-charlie.com

Điên thoại đặt sách: 0344331741

Tài khoản: 142720499- ACB-Tôn Phi.
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Figure 15. Ảnh chân dung giáo sư Nguyễn Đinh Cống.

Đặt mua sách Cùng học để giáo dục con trẻ của giáo sư Nguyễn Đình Cống

Buy the book with the price of 400 000 VNĐ

19,56 US$

Trân trọng cám ơn quý vị.

Published by Charlie Saigon

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

4 comments

1. Đức Nguyễn

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
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JANUARY 13, 2022 AT 16:30 EDIT

Tuyệt vời ��

2. Nguyễn Ngọc Hùng Lâm

JANUARY 13, 2022 AT 16:30 EDIT

Hồi xưa mình học bê tông 2 sách của thầy Cống. Một vị giáo sư đầu ngành
xây dưng của Viêt Nam.

3. John Tornado.

APRIL 1, 2022 AT 06:39 EDIT

Cám ơn bạn Ton Phi đã có nhã ý tặng sách giáo duc trẻ em
tại Viêt-Nam cho tôi cu già 80 +. Giáo duc trẻ em thời đại này khó lắm vì
chúng thuộc thời đại máy tính,

Theo tôi muốn dạy trẻ trở thành người tốt, cần phải cải tổ giáo duc, nên đưa
môn Công Dân giáo duc và Đức Duc của thời VNCH trở lại học đường.

Nêu bạn còn ở Sài Gòn mong, một ngày được gặp bạn uống cà fê và đàm
đạo thơ văn nhé.

https://shop-charlie.com/2022/01/09/gioi-thieu-sach-cung-hoc-de-giao-duc-con-tre-cua-giao-su-nguyen-dinh-cong/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/540
https://shop-charlie.com/2022/01/09/gioi-thieu-sach-cung-hoc-de-giao-duc-con-tre-cua-giao-su-nguyen-dinh-cong/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/541
https://shop-charlie.com/2022/01/09/gioi-thieu-sach-cung-hoc-de-giao-duc-con-tre-cua-giao-su-nguyen-dinh-cong/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/1414
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Shalom.

John Tornado, USA.

4. Nguyễn Văn Nam

APRIL 3, 2022 AT 19:14 EDIT

Con tôi thành đạt hêt.

https://shop-charlie.com/2022/01/09/gioi-thieu-sach-cung-hoc-de-giao-duc-con-tre-cua-giao-su-nguyen-dinh-cong/
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Sứ mệnh giáo dục, triết lý giảng dạy
Giáo sư Bernard Nguyên Đăng-Hoa

Kỳ.

Figure 16. Giáo sư Bernard Nguyên Đăng diễn thuyết trước sinh viên Việt Nam. Bản quyền ảnh: Bernard Nguyên Đăng.

Giáo duc, với nhiều định nghĩa khác nhau, tuỳ theo thời đại, môi trường, xã hội, cơ
chê hay truyền thống của từng miền, hay quốc gia. Có nơi cho rằng, giáo duc là
sức mạnh; có nơi lại cho rằng, giáo duc là cơ hội–nhưng, riêng tác giả của bài viêt
nầy đã đi đên một kêt luận khác, chủ quan, dưa vào kinh nghiêm được giáo duc,
trải nghiêm một chuỗi năm tháng dài hơn 40 năm sống, làm viêc và giảng dạy tại
Mỹ–”Giáo duc giải thoát con người khỏi sư ngu dốt, áp bức và cùng khốn.”
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Giáo Duc, không nghĩa là nhồi tọng vào đầu óc người trẻ, người học, một số kiên
thức ắt có theo định hướng của một thể chê giáo duc, cấp cho họ một mảnh giấy,
“bằng”, rồi đẩy họ vào trường đời, như bằng chứng của một kêt quả giáo duc.

Giáo duc cũng không phải bài vở, bài tập, bài thi, bài. . .theo quy định của một cơ
chê giáo duc. Ngày nay, giáo duc lại không còn lê thuộc vào bốn bức tường, lớp
học, giấy bút, hay bảng đen, phấn trắng-tuyêt nhiên không thể còn lối đọc chép,
nhồi tọng theo lối từ chương. Ắt hẳn, châp lý của những gì từ nơi thầy cô là hoàn
hảo, tuyêt đối, đúng, chân lý. Triêt lý giáo duc, không phải là mới, không còn gì
đáng ngờ vưc, đó, chính là một hành trình song hành-giữa người hướng dẫn, thầy-
cô, và người học, thiêt tha vun xới tri thức, xây dưng một nền tảng kiên thức để rồi
từ đó, mỗi người học, tư phát huy, vươn lên, thoát thân làm người. . .người có ăn
học, người tri thức.

Giáo duc là một hành trình dài, nhiều thư thách, lắm thăng trầm, gắn liền với kiêp
người đên hơi thở cuối đời.

Giáo duc không mua được bằng tiền tê, quan hê, quyền thê, hay bất cứ phương tiên
nào khác, ngoài một ước mơ vươn lên làm người, người có phẩm giá, người có
nhân cách, người hữu ích cho chính bản thân, tu thân, cho gia đình, tề gia, cho xã
hội, phuc vu tha nhân, nhân loại.

Giáo duc, không chỉ nhìn qua riêng một lăng kính, tầm nhìn, góc độ tiêp cận cá
biêt nào về muc đích, muc tiêu, hình thức, phương án, tiên trình, cơ chê, khoa sư
phạm, giáo án, hay bất cứ tiên trình học hỏi, giáo duc nào–nhưng chính là qua một
tầm nhìn tổng thể, trong đó có yêu tố văn hoá đi đầu, môi trường, ngôn ngữ, tâm
sinh lý, truyền thống, kinh tê, xã hội, chính trị, tôn giáo và sau cùng là hai yêu tố
tất yêu, vô cùng quan trọng, đó là: 1) người học, và 3) người dạy.

Tư duy, ý tưởng, quan tâm về giáo duc, không phải mới, không phải ít người bàn
đên, không ít sách vở viêt về chủ đề giáo duc; nhưng, nhìn vào kêt quả giáo duc,
người học đã được gì, đã giúp gì được cho bản thân, cho gia đình, và cho xã hội–
đấy là thước đo thật chính xác ý nghĩa của giáo duc, chứ không bằng số lượng học
sinh, sinh viên tốt nghiêp, số bằng khổng lồ đăng tải thành tích loan trên mạng.

Hơn 300 năm trước, bên trời tây, John Locke[1], qua các bài “Essay Concerning
Human Understanding”, (1690); “Some Thoughts Concerning Education” (1693),
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đã gây tác động mạnh và ảnh hưởng rộng lớn cả Âu châu về triêt lý giáo duc, về
khả năng tư duy, lý luận, cùng ước mơ vươn lên làm người. Locke đã nhấn mạnh
đên ba (3) nguyên lý chính của sứ mênh giáo duc: 1) Phát triển thể lý; 2) Hình
thành con người đạo đức, và rồi, 3) Đạt đên những chọn lưa các môn học hợp với
tài năng, khả năng và sở thích. Locke hàm ý, mọi người sinh ra trên đời, với một
thể lý quân bình, đều có khả năng, có thể vươn lên, học hỏi, làm người như mọi
người trong các tầng lớp xã hội, kể cả tầng lớp giàu có, quyền thê, bản vị. Về khả
năng trí tuê, tư duy và sáng tạo của con người, Locke quan niêm rằng, trẻ con sinh
ra trên đời, đều như tấm giấy trắng, không mang gì đên trần gian một hành trang trí
tuê gì khác, do đó, là những nhà giáo, với sứ mênh giáo duc, kêt quả một đời ăn
học của một học sinh, sinh viên, là do thiên chí, nổ lưc, dấn thân của nhà giáo,
đóng góp vào, làm sao, cách nào, để tờ giấy trắng đó trở thành một sản phẩm hữu
dung, gía trị, một tuyêt tác cho xã hội.

A. Người học-Học sinh-Sinh viên

Thê, trọng tâm của giáo duc, không phải là cơ chê, là nhà trường, là sách vở, là
giáo trình, là thầy cô, nhưng chính là người học, học sinh, viên viên.

Lý luận, triêt học đặt người học, học sinh, sinh viên là trọng tâm của sứ mênh giáo
duc, không có gì mới mẻ, đáng bàn đên. Vì, người học, học sinh, sinh viên, chính
là lý do để cơ chê giáo duc, thầy cô, nhà trường hiên hữu, tồn tại và mang giá trị
thương hiêu, uy tín đên cho một nền giáo duc, gia sản văn hoá nhân loại. Nhà
trường, lớp học, không phải là môi trường đào tạo thiên tài, nhân tài, ngược lại,
chính thiên tài, nhân tài, mang đên cho môi trường giáo duc, nhà trường, một ý
nghĩa.

Giáo duc nhắm đên khích lê, cổ động và thôi thúc người học, học sinh, sinh viên
một đam mê khám phá, một đời bền bỉ, liên lỉ khám phá, trau đồi kiên thức và sáng
tạo. Người học sẽ thấy phấn chấn, phấn khởi và hứng thú ăn học, say mê khám phá
khi họ nhận diên ra chủ đề, môn, khoa học liên quan trưc tiêp hay gián tiêp đêm tài
năn, kỹ năng và đam mê của riêng họ. Nhìn vào tấm gương của Steve Job, cha sẻ
của đứa con tinh thần iPhone và Apple computer. Chính ông ta đã không tìm thấy
hứng thú qua giáo duc truyền thống của nhà trường, không làm viêc theo phong
cách cứng nhắc của một tập đoàn lãnh đạo công ty, không thể song hành cùng
những ai chỉ có những tư duy hàn lâm, khuôn thức, gò bó, để rồi, Steve Job đã và
đang thay đồi toàn diên sinh hoạt xã hội nhân loại. Từ đó, chỉ một iPhone nhỏ
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trong tay từng người tiêu dùng, công ty do Steve Job sáng lập nên, đã trở thành
công ty thành công nhất trong lịch sư nhân loại-vược qua mức doanh lợi trên 1000
tỉ đô ($1,000,000,000,000.00; Aug. 2, 2018)[2]

Trong ngày hãng Apple vượt qua mức doanh thu trên 1000 tỉ đô Mỹ ($1 trillion
US), chủ tịch Tim Cook gưi thông tư đên toàn thề 120,000 nhân viên, “Doanh thu
của iPhone trên thị trường không phải là thước đo quan trọng [not the most
important measure] về sư thành công của công ty, nhưng chính là sư thành công
của viêc chú trọng [focus on] về sản phẩm, khách tiêu dùng và những giá trị của
công ty.”[3]

Cũng trong ngày hãng Apple đạt mức doanh thu trên 1000 tỉ đô, chủ tịch Tim
Cook trả lời phỏng vấn, “Nêu chúng ta phuc vu người tiêu dùng rất mưc thoả đáng,
chúng ta đặt họ vào trung tâm điểm kinh nghiêm của chúng ta, quả thưc, chúng ta
đã làm như vậy, và nêu chúng ta chú tâm vào những sáng tạo, cung ứng cho khách
tiêu dùng những sản phẩm giá trị, tôi thiêt nghĩ, kêt quả doanh thu vượt cao vút và
lợi nhuận tất nhiên bời chúng ta đã tư duy và hành xư đúng.”[4]

Vậy, sản phẩm của nhà giáo là gì? và đối tượng sư dung sản phầm giáo duc của
nhà giáo là ai? Đó, chính là người học, học sinh, sinh viên, con em của hàng triêu
phu huynh, trong đó, ắt hẵn có con em của hàng ngàn, vạn thầy cô.

Nhà trường, môi trường giáo duc truyền thống, không phải là vườn ươm những
thiên tài, nhân tài như Socrates, Leonardo daVinci, Thomas Edison, Bill Gates,
Steve Job, Jack Ma, v.v. Nhiều nhà khoa bảng, được đào tạo từ Soviêt, Nga, đều
đồng ý rằng, Hoa Kỳ có một nền giáo duc rất tiên tiên. Thư nhìn vào cơ chê giáo
duc phổ thông, trung học, “Home schooling”[5], dạy tại nhà, cho chính phu huynh
đảm trách, được công nhận như một hình thức giáo duc song song với nhà trường,
vẫn được cấp bằng tốt nghiêp phổ thông như các trường lớp khác, công cũng như
tư. Chương trình “Early College”[6], áp dung các lớp của chương trình cao đẳng
vào trung học phổ thông, từ lớp 9 đên lớp 12. Sau khi tốt nghiêp phổ thông, học
sinh được cấp hai (2) bằng, trung học và cao đẳng. Nghĩa là, học sinh tốt nghiêp
với hai bằng đó, sẽ tiêp tuc học năm thứ 3, và 4 của chương trình cư nhân, thay vì
mất 4 năm để theo đuổi chương trình đại học.

Nói vậy, để trở lại nguyên lý lấy người học làm trọng tâm (“Student Centered”[7]),
thay vì cơ chê, thầy cô, giáo án, sách vở.
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B. Người dạy-Thầy-Cô, Giáo sư, Giảng viên, Giáo viên, Huấn luyên viên

1. Người học, học sinh, sinh viên là trọng tâm (Student Centered)

Sư am hiểu và cách ứng phó với cảm xúc học tập của người học, học sinh, sinh
viên, là muc tiêu của nhà giáo. Để đạt được muc tiêu này, sư tham gia tích cưc của
người học, học sinh là điều hêt sức quan trọng. Để truyền cảm hứng cho sinh viên,
nhà giáo phải giảng dạy một cách sáng tạo và chú ý đên tính đa dạng của mọi
thành phần trong lớp. Đên lớp, học sinh, sinh viên không chỉ mang theo với họ văn
hóa của cộng đồng, của gia đình, mà còn cả văn hóa văn hóa học tập và văn hoá
sống riêng của từng cá nhân. Học sinh đơn phương theo đuổi muc tiêu cá nhân
riêng, nhưng qua lăng kính tập thể, họ tạo thành một văn hóa lớp học, nơi họ sẽ
tích cưc tham gia học tập hiêu quả theo nhóm, đội, đoàn, và tích cưc tham gia vào
một diễn đàn dân chủ để khám phá các xu hướng mới, khái niêm chính trị và tư
pháp không quen thuộc.

Giảng dạy, với nhà giáo, không phải là một công viêc, hay một nghề nghiêp–Đó là
một sứ mênh mà nhiều thầy cô đã thay đổi rất nhiều cuộc sống của học sinh. Chính
thầy cô, thuở xưa, cũng đã là những người học trò may mắn đó. Đã được hấp thu
giáo duc tốt và thầm mong một ngày cũng sẽ trở thành những nhà giáo thiêt tha với
sứ mênh giáo duc, giúp người học, học sinh, tư giải thoát lấy chính họ, để khỏi trở
thành những con số trong thống kê giáo duc.

Thầy cô phải ý thức và tin tưởng mãnh liêt rằng giáo viên, giảng viên không phải
người chấm điểm, cho điểm, nắm lấy vận mênh, sức vươn lên, khả năng thăng tiên
của học sinh trong tay mình-nhưng, cùng song hành với học sinh, và giúp họ khám
phá ra tiềm năng, khả năng, và tài năng tối đa của họ. Tiên sĩ Ruth Simmons, Hiêu
Trưởng Đại học Brown, từng tuyên bố, “Điểm, không thể đo lường trí thông minh
của một người, mà là biểu hiên của những khoảng chênh lêch kinh tê và xã hội,
giữa kẻ giàu và người nghèo”[8].

2. Nghê thuật và Khoa học chuyển tải thông tin-Giáo duc

Để trở thành một nhà giáo hiêu quả, thày cô không chỉ mong muốn uyên bác trong
mọi thông tin, tài liêu, bài vở, giáo trình của mình, hoặc có được một kiên thức sâu
rộng liên quan trưc tiêp hoặc gián tiêp đên chủ đề, môn giảng dạy-nhưng, thầy cô
cần phải có nền tảng sâu về trí tuê, cảm xúc, xã hội và trí thông minh ứng xư trổi
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vượt. Một nhà giáo có kiên thức, trước tiên phải là một học sinh, đi trong giày của
từng học sinh, biêt được động lưc đên trường của họ–trên tất cả, sức mạnh và điểm
yêu của chính con người học sinh và khả năng học tập. Quan trọng nhất, một giáo
viên thưc sư cần phải nhận thức về “quyền lợi của học sinh” như quyền của trẻ em
và quyền người tiêu dùng. (Student’s Rights)[9]

Phương pháp giảng dạy hiêu quả, thưc sư không nhắm đên những cách cứng nhắc
trong phương pháp sư phạm, nhưng tối đa hóa nghê thuật tương tác, cảm thông
giữa các con người với con người, và các ngành khoa học xã hội khác nhau. Là
một chuyên gia trong lãnh vưc giáo duc, được đào tạo tốt, vững chắc, chấp nhận
biêt lắng nghe là nguyên tắc quan trọng nhà giáo có thể mang lại cho học sinh, sinh
viên thoả đáng ước mơ được giáo duc, thăng hoa kiên thức, phát triển toàn diên
khả năng và kỹ năng sẵn có. Một thư thách lớn mà mọi nhà giáo phải vướt qua, đó
chính là biêt lắng nghe, biêt quan sát từng người học, học sinh, trong viêc giúp mỗi
học sinh vượt qua thư thách, không chỉ để kiêm điểm tốt cho các khóa học bắt
buộc.

Muc tiêu và phương pháp giảng dạy – Đây không phải chỉ là sứ mênh dạy học sinh
hoặc người học để trau dồi kiên thức mở rộng với thông tin đồ sộ, nhưng thưc sư,
mấu chốt của nhiêm vu giảng dạy là giúp học sinh tìm hiểu cách xác định các vấn
đề và áp dung các thông tin và kiên thức có được trong các vấn đề thưc tê.

Kêt

Một câu nói không rõ xuất xứ, “Nêu bạn muốn trở thành một nhà giáo, bạn phải
biêt yêu mỗi ngày. Nêu bạn muốn trở thành một giáo viên, bạn phải gạt bỏ các lý
thuyêt hàn lâm, cấu trúc trí tuê, tiên đề, thống kê và biểu đồ khi bạn tiêp cận để
chạm vào phép mầu, mang tên: ‘Con người cá thể-Individual human being’”.

Nhà giáo–Quả là một cuộc sống đáng kính và cuộc sống xứng đáng để mang đên
cho nhà giáo đặc quyền chạm vào những phép lạ–mỗi khi thầy cô gặp một học sinh,
sinh viên, một người học, dù là đối diên, hoặc qua các phương tiên điên tư, ví du:
Skype, Google Hangout, Facebook hoặc Viber. Không có từ nào có thể mô tả tài
năng, kỹ năng, phương pháp dạy học có năng khiêu và triêt lý của từng thầy cô để
hoàn thành nhiêm vu giáo duc người học–hãy nghe cưu học sinh đã thành danh,
thành nhân, đã trở thành những nhà lãnh đạo, giảng viên, giáo sư chứng giám:
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“Thầy tuyêt cú mèo -Thầy nhất thê giới”; San, Tr. Giuse Kim-Châu

“Thầy đã chinh phuc giới trẻ”; TT BVG

“Thầy tôi, một kỹ sư tâm hồn!” Nguyễn Đ. Vinh. (VOA);

“Cô tôi, một bầu tri thức bao la cho thê hê mai sau”; Phan V. C.

“Thầy của chúng tôi, vẫn là người thầy tuyêt vời–trước sau như một!” Trần B. H.,
PhD

Thầy cô, đừng vội mừng vui vì trong hằng hà sa số những học trò, học sinh, sinh
viên một lần thưa xưng với mình bằng thầy-cô, và hãnh diên vì mình đã đào tạo ra
những thiên tài, nhân tài cho nhân loại. Đúng ra, thầy cô phải khiêm cung, vì mình
được vinh dư, diễm phúc góp phần vào, là chứng nhân của những thiên tài, nhân
tài đã đầu thai làm người và làm người giữa đám học trò rất ư bình thường của thầy
cô.

Sinh con ra, nào ai kể công sinh thành dưỡng duc. Làm nhà giáo, mấy ai mong chờ
học trò, sinh viên quay lại tạ ơn thầy-cô. Nhưng, chữ nghĩa, đạo lý, ăn học nên
người, hầu hêt do nơi những hy sinh và đầu tư tâm huyêt của thầy cô nơi từng em
học sinh. Nêu, cha mẹ bỏ bê con cái, thiêu trách nhiêm giáo duc, thiêu hành vi,
gương đạo đức, chỉ biêt tất tất cho riêng mình, thì thư hỏi, chứ “hiêu” có ý nghĩa gì.
Cũng vậy, nhà giáo có bao giờ tư hỏi, tôi đả làm gi cho mỗi em học sinh, thiêt tha
dược giáo duc nên người, được bảo vê một môi trường giáo duc an toàn, yên vui và
đầy nhưa sống, dẫn dắt các em trong hành trình tiên thân, không duy chỉ một ngày,
một năm học, mà trọn cả một đời muốn học, cần học và phải học để thành công.
Học để có điểm, đạt được bằng cấp, tất có thời hạn và đo lường được; nhưng hành
trình học làm người, để vươn tới cấp thành nhân, hoàn toàn không thước, không
cân nào đo lường được.

Để trở thành “một kỹ sư tâm hồn”, một nhà giáo, một thầy cô đúng nghĩa, trước hêt,
phải là một học trò đúng nghĩa, phải đi trong giày của từng học sinh, người học,
hầu có thể chu toàn sứ mênh giáo duc–đó, chính là biêt song hành cùng học sinh,
giúp người học khám phá ra chính mình, khai quật mọi khả năng, kỹ năng và tài
năng tìm ẩn trong từng con người, bất luận tuổi tác, giống tính, giai cấp xã hội hay
kinh tê gia đình.
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Hinh 2. Bạn cùng lớp, chụp trước lúc ra trường. Khi còn học, tôi hay trêu nàng là cô giáo Thảo

Tôi có một thằng bạn rất giỏi học Bách khoa Đà Nẵng. Vào thăm Sài Gòn sau khi
hoàn thành chương trình kỹ sư cơ khí, nó nói thê này:
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– Trách nhiệm của bọn Nhân Văn chung bây lớn lắm. Muốn phá một nước (Việt
Nam), chi cần phá trường Nhân Văn.

Càng ngày, tôi càng nghiêm thấy lời của anh bạn là đúng. Trường Nhân Văn là
trường đầu sỏ, tốt xấu ngoài xã hội từ đó mà ra cả. Sau đây, tôi xin kể cho các bạn
nghe một câu chuyên khá là đau lòng. Câu chuyên này, tôi kể sau khi tốt nghiêp,
và phải giấu tên các nhân vật để giữ uy tín cho thầy cô và bạn học.

Bữa đó, lớp tôi học một môn văn học nước ngoài ( xin được giấu tên môn học này
vì chỉ có 1 cô dạy, nêu nói người ta sẽ truy ra tên cô giáo). Cô giáo gọi các nhóm
lên thuyêt trình cho mỗi tác phẩm kinh điển cô giao cho mỗi nhóm về làm hai tuần
trước. Đên một nhóm toàn bọn bí thư đoàn đội, chúng có lên thuyêt trình. Trước đó,
chúng lên mạng tìm tài liêu, sao chép, giữ nguyên ý chính, chỉ đổi phong văn, nộp
cho cô bản tóm tắt. Đợi chúng thuyêt trình xong, cô giáo chưi cho một trận giữa
lớp. Tài liêu đám sinh viên này chép trên mạng chính là nghiên cứu của cô đăng
các báo, cô đọc là biêt liền. Cô đánh rớt đám thuyêt trình đó.

Bên dưới, nhóm thuyêt trình đã về chỗ ngồi cuối lớp. Cô đánh rớt. Nhóm này chưi
cô, mà mấy đứa chúng tôi, ngồi bàn thứ ba dưới lên, nghe được rõ ràng:

– Địt con me mày. (Dám đánh rớt chúng tao.)

Rất nhiều bạn trong lớp nghe được câu nói đó. Người nói câu đó là một bí thư đoàn
trường. “Bình thường, cháu nó ở nhà ngoan lắm.”- tôi nghĩ. Tại sao họ lại chưi cô
như vậy? Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu căn nguyên.

Thứ nhất, đám này quê miền Đông ( các tỉnh lẻ Nam Bộ) lên thành phố học. Vì
nghèo nên vào đoàn trường để giảm bớt gánh nặng chi phí cho bố mẹ. ( Tôi không
có ý nói tất cả người làm đoàn là vì tiền). Môn của cô chiêm những 3 tín chỉ, gần 1
triêu tiền Viêt. Cô giáo đánh rớt chúng trong một xã hội đắt đỏ thì đương nhiên,
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theo phản xạ có điều kiên, chúng sẽ chưi lại cô, chỉ là công khai hay không công
khai mà thôi. Trong trường, rất nhiều thầy cô quý mên và bảo vê tôi vì tôi góp ý
một cách công khai (tuy có hơi nặng lời), với lập luận hêt sức vững vàng. Chính
đứa nào im ỉm mới là đứa nguy hiểm cho xã hội. Giả sư cậu bạn “doanh nhân văng
hóa” kia làm giám đốc sở giáo duc, bạn đọc tưởng tượng hậu quả sẽ như thê nào.

Thứ hai, thời cô đi học khác với thời chúng em đi học. Thời cô đi học là thời bao
cấp, thuở con người còn hồn nhiên, không phải nghĩ đên tiền bạc, kinh doanh. Thời
chúng em đi học, bao nhiêu thứ phải lo: tiền điên, tiền phong tiền học phí, tiền ăn
trưa. Vì nghèo nên không có tiền mua sách, cũng không có thời gian đọc tác phẩm,
nên lên mạng chép đại một bài.

Thứ ba, trường Nhân Văn bị áp lưc thời gian, khác với trường Bách Khoa. Bên
Bách Khoa, nêu học kỳ 1 bạn bị rớt môn Sức bền vật liêu, bạn có thể đăng ký ở
học kỳ 2 hoặc học kỳ hè. Bên Nhân Văn phải đợi sang năm mới có môn đó. Nóng
lòng nóng ruột, cô cậu sinh viên chưi cô: “Địt con me mày”.

Mặc dù, lúc bình thường, các bạn có thể rất tốt. Mới ngày nào, Văn Khoa Sài Gòn
là trường đại học danh giá, lịch sư nhất Đông Dương.

Những gì xảy ra với lứa sinh viên nghèo chúng tôi làm ứng nghiêm câu văn nổi
tiêng:

Đừng để con nghèo khổ, cũng đừng cho con giàu có.

Xin cho con lương thực vừa đủ cần dùng.

Nếu giàu có dư dật, con sẽ khước từ Chua và hỏi: “Chua Hằng Hữu là ai?”
Nếu nghèo khổ, con sẽ trộm cắp, làm ô nhơ Danh Đức Chua Trời.
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( Châm ngôn chương 30, câu 8 và câu 9).

Nghe nói bạn này bây giờ về quê làm cán bộ xã ấp. Hoặc làm content marketing gì
đó. Nêu làm content marketing, lương tháng có thể 2000 USD tùy theo năng lưc
thưc sư. Người bạn của tôi năm nào, vì nghèo nên chưi cô. Bạn chưi cô giáo, trong
khi mình sai cách rõ ràng, tức là gián tiêp chưi Đức Chúa Trời. Tức là, người bạn
ấy đã xúc phạm Đức Chúa Trời, làm ứng nghiêm lời Kinh Thánh sách Châm Ngôn.

Đó là lý do tại sao thê giới tư bản phải đầu tư nhiều cho tầng lớp sinh viên. Như đã
nói ở đầu bài, trường Văn Khoa là trường đầu sỏ của cả nước. Bên Anh, những
sinh viên ngành quản trị công có một thời chỉ học các tác phẩm của Hô-me-rơ mà
ra trường quản trị được cả đê quốc Anh rộng từ Anh sang Ấn. Bạn có thể thấy du
học sinh sang Anh du học và tốt nghiêp các ngành kinh tê, kỹ thuật, thương mại,
nhưng chắc chắn là chưa thấy ai tốt nghiêp ngành văn học của nước Anh. Ngành
đó chỉ có người nói tiêng mẹ đẻ mới học được. Ngành văn học của chúng tôi cũng
vậy, tuyêt đối không có du học sinh nước ngoài nào chui lòn vào được.

Bên trường Khoa học tư nhiên cũng tương tư. Chương trình ngành toán học phải
nói là nhồi sọ quá nhiều. Bên Ukraine, vào học năm nhất cư nhân toán học chẳng
phải học gì cả, đên lớp chém gió và nói chuyên sex, không có bài tập về nhà. Sang
đên năm hai mới phải học thật. Bên Viêt Nam, vào năm nhất, khi chưa biêt định đề,
định luật, định lý là gì, chưa biêt bản chất của toán nhị phân là gì đã bị nhét cho
một đống bài tập. Vì vậy rất nhiều cư nhân toán học ở trường Khoa học tư nhiên bỏ
học giữa chừng. Các bạn không được “khởi động” kỹ nên vào học sẽ bị “chấn
thương”. Nêu ra được trường cũng không có khả năng sáng tạo, điều mà đào tạo ở
Ukraine hướng đên một cách nhẹ nhàng.

Tất cả những chuyên trên là do nước ta không có “Tích lũy tư bản”. “Buôn tài
không bằng dài vốn.” Ông cha ta nói: “Đói thì ăn vung, túng thì làm liều”, chẳng
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bao giờ sai. Vì không có “Tích lũy tư bản” nên bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phải ra
dư thảo sinh viên nữ bán dâm 4 lần sẽ bị đuổi học. Muốn nó học hành ngoan ngoãn,
phải cấp cho nó 400 Usd mỗi tháng, chứ không phải là dọa đuổi học nó. Ngành
công an cũng vậy. Với đồng lương chêt đói, người công an không bao giờ mua
được nhà, cho nên mới phải làm cho khốc hại. Một xã hội thật là khủng khiêp. Đất
nước không có tư do xuất bản. Hỏi, khi nào anh cư nhân triêt văn có đủ tiền để
cưới vợ? Mấy đứa em trong trường nói thẳng: “Anh Phi ê vợ là cái chắc rồi.”

Đên đây, sẽ có người hỏi vặn: Ngân sách đâu mà đầu tư 400 usd mỗi đứa một
tháng. Thưa, kêu gọi các nhà tư bản mua bonds ( công trái) của các trường cao
đẳng, đại học. Ra trường, sinh viên sẽ làm viêc cho các tập đoàn tư bản đó. Trong
thời gian học, nhà trường lấy tiền bán bonds bao cấp cho sinh viên. Cách làm này
đã xảy ra thành công tại Australia, một nước thuộc khối Thịnh vượng Liên hiêp
Anh ( khối Commonwealth). Nói chung đừng hỏi tiền đâu, chỉ hỏi có muốn làm
hay không. Một khi đã muốn làm thì sẽ nghĩ ra cách. Trừ mấy đứa đoàn đội, cả lớp
Văn học chúng tôi đều đồng ý đi lên chủ nghĩa tư bản. Chỉ có đi lên chủ nghĩa tư
bản và văn minh Nho giáo 2.0 thì dân tộc Viêt Nam mới thoát ra được khỏi nền
văn hóa “Mày có biêt bố mày là ai không?” để quay trở lại nền văn hóa “Nhân-
Nghĩa-Lễ-Trí-Tín”. “Phản động” nhất khoa văn học không phải là người anh cả
11A3 trường Nghèn mà là thầy trưởng khoa cũ. Ông đề xuất bỏ mấy môn lý luận
chính trị để cho sinh viên có thời gian nghiên cứu văn học.

Bạn tôi, ngồi bàn dưới, học xong, xin đi dạy cho khối phổ thông Năng khiêu của
Khoa học tư nhiên. Mỗi tháng hưởng lương 3 triêu đồng, nàng dành dum học thạc
sỹ, tất nhiên còn phải có sư giúp đỡ của bố mẹ. Để nuôi cư nhân văn chương, phải
30 triêu một tháng mới đủ ( thầy phó khoa). Quyển sách giá đã một triêu rồi, một
tháng cô giáo phải đọc năm quyển. Nêu tôi là trùm trường Tư nhiên thì tôi sẽ nghĩ
ra một cách nào đó để có được số tiền đó cho các em. Bên các nước họ thẳng tay
đầu tư, vì đầu tư cho con người không bao giờ lỗ.
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Lê Minh Tôn

Sai Gon, ngay 04 thang 08 năm 2021

Liên lac tac gia: tonphi2021@gmail.com

Chu thich anh: Tôi va ban tinh cơ chup dươi chân tương hai quân Viêt Nam năm 2018, không môt

chut săp đăt. ( Giơ nghe noi ban nư đa lây chông). Tâm anh trơ thanh huyên thoai cua trương,

cho đên nay vân chưa ai vươt đươc. Goc trên bên phai la logo trương Khoa hoc xa hôi va nhân

văn TP.HCM ( thơi Phap thuôc tên la đai hoc Văn Khoa Sai Gon).

29 BÌNH LUẬN VỀ “VÌ SAO THÊ GIƠI TƯ BAN
ĐÂU TƯ NHIỀU CHO SINH VIÊN?”

1. Tạ Hoàng Anh Quý

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 3:50 SÁNG

Cô giáo người miền bắc hay sao mà đám học sinh miền đông nam bộ chưi ( Đ ịt mẹmày)

1. Tôn Phi

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:53 SÁNG

TạHoàng Anh Quý co giao mien nam.

2. Trần Thiê n Kế

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 4:01 SÁNG
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Chào anh Tôn Phi

1. Tôn Phi

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 11:02 SÁNG

Trần Thiên Kê Xin chào giám đốc.

3. Tri Lê

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:38 SÁNG

Trường này dân An Ninh học đông lắm anh. Nhiều giảng viên muốn giảng theo ý họ

nhưng cũng ko dc

4. Nguyê n Thi Quyên

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:46 SÁNG

Ảnh đẹp,bài hay.

5. Ta Hoang Anh Quy

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:55 SÁNG

Tôn Phi vậy cách chưi của đám học sinh có gì đó sai sai á

6. Ha Huy Toan

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:56 SÁNG

Đẹp, chú chup ở đâu vậy?
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1. Tôn Phi

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:58 SÁNG

Hà Huy Toàn tấm a nh chu p không mô t chút sắp đă t.

Chu p trong trường.

2. Ha Huy Toan

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:59 SÁNG

Tượng gì vậy?

7. Tôn Phi

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 11:00 SÁNG

Tươ ng ha i quân Viê t Nam.

8. Duc Phu Nguyen

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 11:04 SÁNG

Bài hay.

1. Tôn Phi

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 11:04 SÁNG

Duc Phu Nguyen Cám ơn anh quá khen.
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9. Duc Phu Nguyen

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 11:05 SÁNG

Khi tôi đói thì tôi ăn luôn cái “ý thức”. Cái ý thức mà gần đây người ta hay nói khi một ai

đó vì mưu sinh mà vi phạm chỉ thị 16

1. Tôn Phi

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 11:06 SÁNG

Duc Phu Nguyen ok anh.

2. Duc Phu Nguyen

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 11:06 SÁNG

Tôn Phi cố viêt đi, tôi sẽ đọc. Rồi sẽ chắt lọc và truyền đạt ý tưởng của bạn bằng ngôn ngữ

bình dân của tôi đên mọi người

1. Tôn Phi

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 11:08 SÁNG

Duc Phu Nguyen điê n thoa i hay bi tru c tră c.
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10. Lê Viê t Ha

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 11:09 SÁNG

Tài năng trẻ của đất nước là đây !

11.Đă ng Phước

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 11:10 SÁNG

Câu nói “văn là người” suy ra, học văn tức học làm người.

Học để làm người thưc sư hữu ích rất là khó, vì thê ngành giáo duc nói riêng và quốc gia

nói chung cần phải đầu tư đúng mức để tạo ra một thê hê quản lý đất nước một cách khoa

học mà thấm đẫm tình người.

Sinh viên được tuyển vào trường Văn Khoa phải là tầng lớp có đạo đức và nền tảng tư duy,

còn nêu tuyển theo diên lý lịch thì hỏng ngay từ buổi đầu.

Các sinh viên chưi cô giáo là một ví du điển hình.

12.Duc Le Viet

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 11:11 SÁNG

Bài hay T.P. “Bình dân” dễ hiểu. Bạn đã chỉ và nêu ra rất nhiều vấn đề chính xác về xh.

Mình đã từng học với một thầy trường bạn( dạy môn triêt) ổng chưi mấy đứa bí thơ với

chủ tịt tp đã từng học tại đây không ra gì, mấy bạn kia còn đ*t mẹ này kia khi thi rớt, mấy

ông bí thơ kia không học ngày nào mà vẫn phải cho đậu kìa. Thê nó mới sinh ra một

XHCN thiên đường như hiên tại đấy bạn.

13.Trường Thân Văn

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 11:22 SÁNG
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Hôm nào hêt dịch bác mời cafe nha Phi. Kể cho nghe bác nói chuyên với thầy PT. Hạ hiêu

phó của cháu. Ra cổng có thầy tiên sĩ trưởng phòng tchc mời bác vô, thầy không biêt đánh

vần chữ KINH THÁNH. Thầy khoe thầy có nhiều Kinh Thánh, rồi luc tủ lấy ra khoe bác.

Bác bảo thầy ấy: Sách này không phải Kinh Thánh, thì thầy la lên: “đây không phải Kinh

Thánh thì cái gi?”. Thê là bác phải chỉ cho thầy của trường cháu đánh vần có 2 từ KT.

Chuyên thật.

14.Pha m Hồng Thơm

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 12:02 CHIỀU

Bài hay lắm, chị xin cảm ơn tác giả nhé

15.Nguyê n Thi Mơ

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 12:45 CHIỀU

Sao luc đấy anh e mình k chup chung nhỉ kkkk

16.Phu Nguyê n

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 12:47 CHIỀU

Thích cái vu đầu tư bonds cho trường đại học, cấp tiền cho sinh viên đi học quá!! Thích

quá thích quá!

17.Duc Le Viet

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 6:39 CHIỀU
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Không biêt có bao nhiêu bạn SV các trường nói chung và đại học KHXHNV nói riêng! Có

đc suy nghĩ và cách nhìn như bạn này?

Giáo duc Xã Hội Củ Ngãi là giáo duc một chiều, nó đã tước đoạt sư sáng tạo tư và duy

phản biên của con người. Rất hiêm khi một SV giám đi ngược chiều dưới sư chăn dắt giáo

duc trong xã hội củ ngãi.

1. Kimdung Le

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 11:39 SÁNG

Hồi xưa năm đầu làm bí thư em cũng xông xáo lắm, sau đó thì cũng được mở tầmmắt

chút xíu nên em chán em lảng bớt ra luôn nè

18.Diep Le

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:46 CHIỀU

Trời ơi, đang đọc đên đoạn cuối “nghe nói bạn nữ ấy đã lấy chồng” thì…

1. Phu Nguyê n

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:48 CHIỀU

Diep Le và chồng bạn đó cũng chính là ng ngồi cạnh bạn đó và là chủ nhân của tus

này

19.Hồng Phương Phương

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:49 CHIỀU
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Cám ơn Tôn Phi bài viêt quá hay.

Why capitalism invest so much in students?
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Hinh 3. Ton Phi and Diep Le, a classmate before graduation. I often humorously call her Teacher Thao, a typical fictional
character in Vietnamese sex jokes
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The Protestant ethics and the spirit of capitalism (chapter 33)
I have a brilliant friend studied at Da Nang University of Technology. One time,
him and I met when he visited me in Saigon after his graduation, he said:
- You students of the University of Social Sciences and Humanities (USSH) bear
great responsibility. To destroy a nation (Vietnam in this case), the enemy just
need to blow up your school.
Days went by, and I realized my friend is right. USSH is a top school, setting in
motion all the goodness and the vice in the society. I will tell you a painful story.
To protect the identities of the persons in the story, their names will be confidential.
One day, we studied a subject about foreign literature (the exact name of the
subject is confidential since there was only one lecturer in charge of it). The
lecturer asked groups to present about the classic works assigned to each group two
weeks ago. Then came a group of students working in the school’s youth union.
Before the presentation, they went online to look for materials, copy the main ideas,
changed the writing style a little bit and submit the summary to the lecturer. After
the presentation, the lecturer scolded them in the middle of the class. The materials
they copied is from her research paper. As a result, the group received an F.

The group returned to their seats at the back of the class. Being angry for the F, the
group insulted the lecturer. The insult could be heard clearly though I was two
rows away from their desks:
- Fuck you for giving us an F.
Many of my classmates heard their insult. The person who said such words was
indeed a youth union secretary. “He is a nice kid at home”, I thought. So why did
those students say such heathen words to the lecturer. Let’s find out the reasons
behind their behaviors.

Firstly, those students grew up in the Southeast region (minor provinces) and came
to Saigon for higher education. They joined the youth union to help their parents
with tuition. (I do not presume all students working in the youth union for money).
The foreign literature subject took up 3 credits, approximately 1 million VND at
the time. Their insults after receiving an F was a normal reaction in a costly society.
Many lecturers liked me because of my public criticism (sometimes they were
quite heavy) and solid arguments. Those who does not speak up are a potential
danger to the society. Say that "great” personality becomes a director of an
education department, I will let my fellow readers imagine the consequences.
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Secondly, education in the time of the lecturer and her students was different.
During her days, the government covered tuition, students just needed to go to
school. At my time, tuition was no longer covered by the state, we had to pay for
expenses such as electricity, rent, tuition and lunch. Poverty prevented us to buy
books nor have time for reading classic works. As a result, copying research about
classic works on the Internet was a solution.

Thirdly, unlike the University of Technology (UoT), if USSH students fails a
subject, they have to wait next year to study it again. For example, at UoT, if one
fails Strength of Materials in the 1st semester, he could restudy it in the 2nd or
summer semester. USSH students have to wait to next year for the subjects to be
reopened. Therefore, it is understandable why did the group said “Fuck you” to the
lecturer.

What happened to our poor generation of students suits the famous saying:
Let me be neither poor nor rich.

Let me have enough food to live through the days.
Otherwise, I may have too much and disown you and say: “Who is Jehovah”?

If the poor still burden me, the name of Jesus Christ shall be disgraced by the theft
I do.

(Proverbs 30:8-9)

I heard that the student who insulted the lecturer is now a civil servant in his
hometown or a content marketer. In case he is a content marketer, he could make
2,000 USD depending on his capacity. Poverty made him insult his own teacher.
Having offended his lecturer though he was obviously wrong, meaning he
indirectly insulted Jesus Christ. He is the example of Proverbs 30:8-9.

That is why capitalism invests so much in students. As I have mentioned earlier,
the Saigon University of Literature was a top school in the country. In the UK,
there was a time that students of public management only read Homer’s works, but
they could still govern the vast British Empire spanning from Europe to India.
Many have studied abroad in the UK and graduated from schools of economics,
engineering, business, etc., but no one have graduated from the school of literature.
Only whose mother tongue is English could be able to complete the school. The
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same goes to Vietnamese literature. No foreign students could complete the
program.

The situation in the University of Natural Science is similar. The program of
Mathematics forces students to take in too much knowledge. In Ukraine, students
do not have to study much in their first year. What they do is coming to class,
chatting, talking about sexual matters and then going home. Their real study begins
in second year. In Vietnam, students have to do tons of homework though they do
not know about postulates, laws, theorems or the nature of binary. As a result,
many have dropped out of school. They did not get enough "warm-up” before
entering the "study arena”, making them feel shock. Even if they graduated, their
creativity could be diminished. Ukraine higher education focuses on creativity.

The above things happen because our country does not have “capital
accumulation”. Great business skills cannot compare with large capital. There is an
old saying: “Poverty leads to the vice in society”. Since we lack capital
accumulation, Minister of Education Phung Xuan Nha made a draft that expelling
female students after being caught working as prostitutes for the fourth time. To
make a student focus on his study, a 400-USD allowance should be granted not
threats. The same applies for the police. A policeman could not afford a house with
low salary. Only by corruption could they make a living. A terrible society. A
country with no freedom of publication. This begs the question of when a bachelor
of literature could afford his marriage. My friends in lower school years often say
that Mr. Phi could not afford a wife.

To this point, one will ask: Where could we get a 400-allowance for each student
every month. The answer is simple. We could call on capitalists to buy bonds of
universities and colleges, and the students will work in those companies after
graduation. During their study, school could use the money from selling and take
care of its students. This method works greatly in Australia, a member of the
Commonwealth. In general, one should not ask where could we get the money.
One should ask oneself if he really want to do it. When there is a will there is a
way. All members of the Literature class, except those working in the youth union,
agree to shift to capitalism. Only shifting to capitalism and Confucianism 2.0 could
this country escape the culture of “Do you know who I am?” and come back to the
“Five Virtues”. The most subversive person of the Literature Department is not the
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big brother of class 11a3 of Nghen High School but the old dean. He proposed to
remove political subjects to let students have more time to research on literature.

My friend who sat behind me became a teacher at High School for the Gifted of
the Ho Chi Minh City University of Natural Science after graduation. She earns 3
million VND each month and saves that money for the master degree. Of course
she still needs to rely on her parents. Raising a bachelor of literature costs 30
million VND a month (according to my vice dean). A course book costs 1 million
VND already, and my friend has to read five books a month. If I were a big shot at
the University of Natural Science, I would figure out some solutions to give that
money for the students. Capitalist countries make great investments in human
resources since those investments always bring profit.

Le Minh Ton

Saigon, August 4th, 2021

Contact: tonphi2021@gmail.com

Note on the picture: My friend and I took this picture randomly at the foot of the
Vietnam navy statue in 2018. I heard that the girl is now married. The picture
became a legend in our school, and nothing has surpassed it until now. The top
right corner is the logo of the Ho Chi Minh City University of Social Sciences and
Humanities of which name in the colonial period was the Saigon University of
Literature.

mailto:tonphi2021@gmail.com
mailto:teacherkimngan@hotmail.com


Page 107 of 138
Đánh thức giá trị tiếng Việt. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Cấm sao chép, phô-tô,

lưu hành không phép.

Giá sách: Sách PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ
tài khoản: Tôn Phi. Paypal và hộp thư hỗ trợ: teacherkimngan@hotmail.com.

Page 107 of 138

Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, người
bảo tồn chữ Quô c Ngữ.
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Hinh 4. Giáo sư cơ học Bỉ Nguyễn Đăng Hưng

Viêt bởi Tôn Phi.

Đây là giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, người cả đời bảo tồn chữ quốc ngữ.
Có những tên mật vu Trung Cộng sủa: “Chữ Quốc Ngữ là công cu xâm lăng”.

Xâm lăng và phổ biên chữ quốc ngữ là hai chuyên riêng biêt.

Có cả một chương trình lái chữ Viêt theo chữ la-tinh hoá chữ Tàu. Giáo sư Nguyễn
Đăng Hưng là người ngăn cản quá trình đó. Lại có một phong trào chữ cải tiên,
nhìn như gà bới, cũng đòi thay thê chữ Quốc Ngữ. May mà đời còn có người như
giáo sư Nguyễn Đăng Hưng.
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Đây đáng ra là chuyên của các giáo sư, sinh viên văn khoa, triêt khoa hoặc sư khoa,
chứ không phải chuyên ông khoa học gia cơ học, một người “ngoại đạo”, ông
Hưng nói.

Chữ quốc ngữ là sản phẩm của những người có tâm hồn Viêt. Còn người đó mang
sổ hộ chiêu nước nào thì không quan trọng.

Ngày 22 tháng Mười hai năm 2021.

Liên lạc giáo sư Nguyễn Đăng Hưng: Hung Nguyen
Dang h.nguyendang@ulg.ac.be

Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng còn là người bảo trợ cho các nhà khoa học.

1 BÌNH LUẬN VỀ “GIÁO SƯ NGUYỄN ĐĂNG

HƯNG, NGƯỜI BẢO TỒN CHỮ QUÔ C NGỮ .”

1. Hung Nguyen Dang

23 THÁNG MƯỜI HAI 2021 LÚC 6:08 SÁNG SỬA

Cám ơn ơn bạn Tôn Phi! Phải nói năm 2021 là năm rất thành công

của Tôn Phi, thành công đến kinh ngạc! Mong em năm 2022 sẽ tiếp

tục ổn định cái đang làm trước khi triển khai nhũng thứ khác!

mailto:h.nguyendang@ulg.ac.be
https://saigonpick.com/2021/12/22/giao-su-nguyen-dang-hung-nguoi-bao-ton-chu-quoc-ngu/
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Sư thật lớn lên cùng năm tháng

Figure 17. Tác giả Tôn Phi. Ảnh chụp năm 28 tuổi. Ảnh Tôn Phi.

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

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

Năm 2022 này có lẽ là một năm tuyêt vời. Tất cả những mênh đề mà tôi phát biểu
năm 2021 đều đã (được 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 được mở
ra. Thời đại cơ học lượng tư đã được 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
được 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”
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Chiên tranh xảy ra là điều tất yêu, chúng tôi hưởng lợi từ chiên tranh. Chiên tranh
Nga-Ukraine làm lộ ra hêt thảy những dối trá, bạo lưc trên đời. Nêu không có nó,
thì thê giới này sẽ càng đau khổ hơn nữa, nên Đức Chúa Trời làm cho nó xảy ra.
Khi nó xảy ra, sư thật được 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 lợi bước đầu rồi, thưa quý vị. Tuy thắng lợi như vậy, nhưng vẫn
chưa xong đâu, còn cần thêm một số thời gian. Trong quãng đường ấy, mỗi người
còn cần phải tư bứt phá lên nữa, dưới sư giúp đỡ, động viên, chúc phúc từ Thượng
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 tập đoàn xuất bản Charlie.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Phone, Whatsapp, Signal, Telegram, Viber: +84344331741
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1. Thanh Sớmmai

MAY 17, 2022 AT 20:53 EDIT

“Sư thật lớn lên cùng năm tháng”
thật tuyêt vời quá ạ.

Bộ sách của nhóm tác giả Tôn Phi đã phát hành trên Amazon.

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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Hinh 5. 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.

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

(Sách trợ giá).
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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 dượng-Tiểu thuyêt-Tôn Phi.
29.Biên đổi khí hậu- Nhiều tác giả- Tôn Phi chủ biên
30.Nghiêp vu ngành xuất bản. (Tôn Phi chủ biên).
31.Ngữ pháp tiêng Viêt. (Tôn Phi chủ biên).
32.Những phép toán cơ bản của thị trường chứng khoán. (Nguyễn Tấn Quan

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

biên).
35.Hướng dẫn nuôi cá lồng bè. (Hoàng Văn Thân chủ biên, Tôn Phi biên tập).
36.Nghiêp vu báo chí quốc tê. Tôn Phi chủ biên, cố vấn Lê Phú Khải.
37.Văn hóa doanh nghiêp. Tôn Phi chủ biên
38.Nền nhân bản Nho giáo. Tôn Phi.
39.Ăn uống mạnh khỏe. Hoàng Diêu.
40.Phương pháp học toán học 8.
41.Cơ sở vật lý. Nguyễn Văn Lợi 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.
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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.Trợ cấp xã hội phổ biên. Tác giả: Xuân Nguyễn.
59.Cùng học để giáo duc con trẻ-Tác giả: giáo sư Nguyễn Đình Cống.
60.Đường vào triêt học của tôi- Tôn Phi chủ biên.
61.Cùng học làm người- Nguyễn Đình Cống.
62.Giáo trình ngành tái chê thông tin-Tôn Phi.
63.Để trở thành nhà khoa học. Tôn Phi.
64.Hữu thể và thời gian-Nguyễn Huy Canh
65.Sáng tạo bậc đại học-Tôn Phi
66.Cuộc kháng chiên của nhân dân Ukraine. Tôn Phi chủ biên.
67.Tham nhũng, căm giận và bất bình. Lê Minh Tôn.
68.Truyên cười ý nhị của người Mỹ, tác giả Vương Đằng.
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.
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Những sách trên ở phân khúc giá tốt, chất lượng cao. Đừng tiêc tiền cho viêc học.
Cái giá của sư ngu dốt cao hơn gấp nhiều lần. Không có tiền mua sách, Charlie cho
quý vị trả góp.

Sở hữu trí tuê sẽ được 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@gmail.com
Cám ơn quý vị.
Tôn Phi.
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

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

Cuốn 59 giá 1100 000 VNĐ.

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

Cuốn số 6, 8, 12, 28 giá 800 000 VNĐ.

Cuốn số 54, 57, 68 giá 700 000 VNĐ

Cuốn số 41, 66 giá 700 000 VNĐ.

Cuốn số 40, 67 giá 600 000 VNĐ.

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

Cuốn 58, 64 giá 450 000 VNĐ.

Cuốn số 62, 65 giá 400 000 VNĐ.
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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: tonphi93@icloud.com

Payoneer: tonphi2021@gmail.com

Trân trọng cám ơn quý vị.

Published by Charlie Saigon

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

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

1. Trung Đoàn Trần

JANUARY 11, 2022 AT 08:48 EDIT

con bố hiểu giỏi quá
tư hào người con vượng lộc

2. THE CUONG PHAM

FEBRUARY 2, 2022 AT 10:45 EDIT

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 EDIT

Hi! vui quá!

Chúc em luôn bình an vui vẻ và thành công!

https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/517
https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/712
https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/713
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4. Điêp Mỹ Linh

FEBRUARY 17, 2022 AT 21:04 EDIT

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 được an lành và mọi điều tốt đẹp.
Quý mên,
ĐML

5. Vương Đằng

FEBRUARY 22, 2022 AT 17:54 EDIT

HẾT LÒNG HOAN NGHÊNH CÁC CÔNG TÁC BIÊN SOẠN VÀ TỔ
CHỨC CỦA Giám đốc trẻ tuổi.

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

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

https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/868
https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/945
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Chân thành,

Tác giả Vương Đằng

6. Lê Xuân Cảnh

APRIL 6, 2022 AT 21:51 EDIT

Xin cám ơn Tôn Phi đã chia xẻ.
Rất ấn-tượng 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

https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/1458
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Vì sao nói cuốn “Từ điển chính tả”
của giáo sư Hà Quang Năng có nhiều
lỗi sai?
Hà Quang Năng – Tác giả cuốn “TỪ ĐIỂN CHÍNH TẢ” và cũng đây là một trong
muôn vàn lỗi chính tả trong cuốn từ điển trả lời rằng đó là sư cố ý vì có muc đích
và nhiều lý do vân vân khác.

Khi in một cuốn sách, thì phải làm từ gỗ cây. Mỗi lần in là một lần khó khăn, tốn
kém. Do đó, không thể nói là cố tình làm sai, bởi làm sai hôm nay thì trả giá mai
sau. Nêu tôi là ông Hà Quang Năng, thì tôi cứ trả lời, sai đên đâu sưa đên đó. Lần
tài bản sau phải hơn lần trước. Ngày mai phải hơn ngày hôm nay.

Dù sao, cũng cần công nhận công của giáo sư Hà Quang Năng. Nêu ta chỉ dưa vào
một bài báo của nguoiduatin.vn mà bảo ông vô dung thì nhầm lẫn lớn. Hội luật gia
cũng đang gặp vấn đề lớn, vì không giải nghĩa được ngôn từ nên họ gặp bê tắc lớn
trong diễn dịch các văn bản luật. Cũng như các tác giả khác, tác giả Hà Quang
Tuấn làm viêc theo kinh nghiêm, theo nghe nói, chứ chưa làm viêc trên tư liêu gốc.
Khi làm viêc với tư liêu gốc, người ta phải tra cho ra một chữ dùng ở đâu sách nào
lần đầu tiên, với mặt chữ nào, thành ra ban đầu rất khó khăn nhưng về sau càng
làm càng thấy hiêu quả.

Vấn đề tiêp theo, tại sao Hà Quang Năng không thể làm được cuốn “Từ điển chính
tả”? Ở đây là vấn đề linh tư. Đối với linh tư, nêu không phải “linh tộc” thì không
làm nổi. Sau này, với mỗi cuốn sách, mỗi tác giả cần để lại số điên thoại, hoặc nêu
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ngại bị gọi điên phiền phức thì nên để lại email để độc giả liên lạc góp ý, phuc vu
cho lần tái bản lần sau. Khi bạn chia sẻ một bài viêt trên Internet thì cần biêt tác giả
sẵn sàng phản hồi, nêu không thì không có gì đảm bảo cho chất lượng của bài viêt.

Trong dân gian Viêt Nam, vẫn còn có một gia tộc. Gia tộc này giữ gìn chữ Khoa
đẩu (chữ hình con nòng nọc). Chúng tôi được biêt rằng gia tộc này vẫn còn có con
cháu. Họ phải tư bảo vê cẩn mật hêt sức khỏi bị mật vu Trung Quốc giêt. Hồi triêt
gia Lương Kim Định còn sống, một người biêt chữ con quăng đã đên và dạy cho
ông.

Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng-nhận thấy rằng tiêng Viêt, với mặt chữ La-tinh (a-bê-
xê) có thể bị bóp méo đi ý nghĩa, nên đã mở viên bảo tồn tiêng Viêt. Viên này đã
có được giấy phép của giới cầm quyền đương nhiêm tại nội địa Viêt Nam.

Ngày 10 tháng 06 năm 2020.

Tôn Phi.

tonphi2021@gmail.com

4 BÌNH LUẬN VỀ “VÌ SAO CUỐN “TỪ ĐIỂN

CHÍNH TẢ” CỦA GIÁO SƯ HÀ QUANG NĂNG

CÓ LỖI SAI?”

1. Quỳnh Quỳnh

10 THÁNG SÁU 2020 LÚC 7:25 CHIỀU

Xem ra cái trình độ của mấy ổng chỉ có vậy. Chắc có lẽ là bằng mua

rồi,

Tôn phi ạ.

http://server9.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/stmtbacvyrk/p2/2020/06/10/vi-sao-cuon-tu-dien-chinh-ta-cua-giao-su-ha-quang-nang-co-loi-sai/
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0. Tôn Phi

10 THÁNG SÁU 2020 LÚC 7:26 CHIỀU

Không phải bằng mua, mà là do thời đi học, giáo sư Tuấn không

gặp được người biết “linh tự”. Chương trình đào tạo này có lỗ

hổng, chứ không phải bằng giả.

2. Nguyễn Trọng Mai

10 THÁNG SÁU 2020 LÚC 7:26 CHIỀU

Đã sai thì c nhâ n sai sao la i nói cô tình sai. Cái này go i là chây ỳ.

Thái đô đó không x ng đáng viê t t điê n.

3. Trường Sơn Tráng

10 THÁNG SÁU 2020 LÚC 7:27 CHIỀU

Biên soạn tự điển là phải định chuẩn ngôn ngữ, mà tác giả sử dụng

nhiều âm ngữ vùng miền địa phương nên sai bét là phải rồi! Chả

trách bây giờ học sinh viết sai chính tả, kể cả nhiều nhà báo…

Thế nào là một viện sĩ viện hàn lâm khoa
học giỏi?

http://server9.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/stmtbacvyrk/p2/2020/06/10/vi-sao-cuon-tu-dien-chinh-ta-cua-giao-su-ha-quang-nang-co-loi-sai/
http://server9.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/stmtbacvyrk/p2/2020/06/10/vi-sao-cuon-tu-dien-chinh-ta-cua-giao-su-ha-quang-nang-co-loi-sai/
http://server9.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/stmtbacvyrk/p2/2020/06/10/vi-sao-cuon-tu-dien-chinh-ta-cua-giao-su-ha-quang-nang-co-loi-sai/
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Figure 18. Tôn Phi trong sân trường. 2017.

Một viên trưởng viên hàn lâm khoa học giỏi là một người nhìn thấy trước được
tương lai của ngành mình trong 100 năm, 200 năm tiêp theo. Anh phải tạo ra được
những chương trình làm viêc kéo dài nhiều thê hê, nuôi sống con người.

Chức danh viên sĩ cao hơn chức danh giáo sư.

Leonhard Euler (đọc là “Lê-ô-na Ơ–le“) là một nhà toán học, nhà vật lý học, nhà
thiên văn học, nhà lý luận và kỹ sư người Thuy Sĩ. Ông được xem là một trong
những nhà toán học lừng lẫy nhất. Khi được hỏi về một bài toán, ông nói
rằng: “Công cụ toán học của thời tôi chưa đủ để giải được bài toán này. Khoảng
100 năm sau toán học mới có công cụ để giải nó.” Qủa thật, độ 80 năm sau, có
một định lý mới ra đời để giải quyêt bài toán năm nào còn tồn đọng. Người ta nói,
Euler là một viên trưởng viên hàn lâm khoa học giỏi. Lê-ô-na Ơ–le 1707-1783.
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Nhờ thái độ làm viêc khoa học, có đồng đội, có hiên chương cao độ như vậy, nên
lương của các nhà khoa học Thuy Sĩ vào loại top thê giới.

Một viên hàn lâm khoa học giỏi, hay một hiêp hội nhà văn giỏi, sẽ không bao giờ
thiêu tiền. Sắp tới Trung Hoa sẽ lên dẫn đầu thê giới.

Một em trong lớp nói rằng, chỗ anh Phi đang ngồi, giờ xây Mini Mart 24h. Viên sĩ
nhìn ảnh này nói, “Trường như thê thì sáng tác gì? Xây siêu thị xong chỗ nào ngồi
mà sáng tác?” Đây là một vị viên sĩ giỏi, tương lai sẽ rất xán lạn. Bạn nói thêm:
“Chỉ có các nước đang phát triển mới xây nhà cao tầng. Các nước tư bản già không
xây nhà cao tầng.”

Bằng cấp là hình thái của văn hóa, chứ không phải là cốt lõi của văn hóa. Mình
phải là người tạo ra văn hóa, chứ đừng là người tiêu thu văn hóa.

Quận 7, Sài Gòn, ngày 27 tháng Một năm 2022.

Tôn Phi (Lê Minh Tôn)

tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

1 BÌNH LUẬN VỀ “THẾ NÀO LÀ MỘT VIỆN

S Ĩ VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC GIỎI?”

1. Công Anh
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27 THÁNG MỘT 2022 LÚC 7:35 CHIỀU

Leonhard Euler (đọc là “Lê-ô-na Ơ–le“) – đọc theo người Pháp

Khách yêu đang đọc sách của nhà xuất bản Sống Mới trên
smart phone.

https://saigonpick.com/2022/01/27/the-nao-la-mot-vien-si-vien-han-lam-khoa-hoc-gioi/
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Đây là anh Võ Trần Thành, đang đọc sách Biên khảo về giáo sư Tạ Quang Bưu.
Khách là một sinh viên tốt nghiêp Khoa học tư nhiên, đang đọc sách trên điên thoại.

Xin chúc mừng Tập đoàn xuất bản Charlie đã cho ra đời những sách đẹp.

Sách Biên khảo về nhà toán học Tạ Quang Bưu, sách Cùng học để giáo duc con trẻ,
sách Phân tích Truyên Kiều, cùng nhiều sách nữa. Tất cả đều hiển thị đẹp trên
Iphone, Ipad và Android.

Giá sách PDF của chúng tôi thường nằm ở vào khoảng 250 000 VNĐ. Sách in ở
vào khoảng 450 0000 VNĐ. Bạn đọc có thể đặt ra yêu cầu và chúng tôi làm sách
theo yêu cầu của bạn. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng
ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Liên lạc nhà xuất bản:

tonphi2021@hotmai.com
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tonthanck@gmail.com

Phương pháp giảm giá sách giáo khoa của Nhà xuất bản
Sống Mới Viêt Nam

Hinh 6. Nhà toán học Ngô Bảo Châu nhận giải thưởng Field danh giá, năm 2010.

Ngày 11 tháng 5 năm 2014, giáo sư Ngô Bảo Châu viêt: “Tại sao phải dùng ngân
sách để làm ra những quyển sách mà người dân vẫn phải mua, vẫn bắt buộc phải
mua hằng năm với một số lượng lớn. Vốn là một người làm toán, người làm toán
thích những suy nghĩ đơn giản và ngây thơ, tôi thấy có một phương án đơn giản,
ngây thơ để giải quyết sự bất công kể trên: đó là công bố hoàn toàn nội dung sách
giáo khoa lên mạng.”

Nhà xuất bản Sống Mới Charlie của Tôn Phi là một mô hình mẫu cho viêc này.
Năm 2021, triêt gia Tôn Phi phát minh ra hình thức nhà xuất bản PDF. Hình thức
này đã đẩy nhanh tốc độ đọc sách cho học sinh, sinh viên Viêt Nam.

Viêt Nam chưa phải là nền kinh tê tri thức, nên các tác giả sách, như giáo sư
Nguyễn Đình Cống, mới không giàu được. Một khi Viêt Nam tiên lên nền kinh tê
tri thức, ông Nguyễn Đình Cống ở Hà Nội, hay ông Nguyễn Đình Đầu ở Sài Gòn,
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sẽ là tỷ phú lớn. Gần như không có sinh viên ngành xây dưng nào ở Viêt Nam là
không mua sách phô-tô lậu của ông Cống.

Có thể nói, cơ học lượng tư đã bao trùm khắp cả Viêt Nam, nhà nào cũng có mạng
Internet. Vậy thì, có gì ngăn cản người ta bán sản phẩm trí tuê của mình, cho dù
còn đang là học sinh và ngồi trên ghê nhà trường? Vấn đề không hẳn nằm ở công
nghê hay kỹ nghê xuất bản, vấn đề nằm ở triêt lý. Tại Sài Gòn, vào thời đê nhất và
đê nhị Cộng Hòa, cậu học sinh lớp lá Nguyễn Xuân Vinh đã xuất bản sách Bài tập
hình học không gian và trở nên giàu có. Nền kinh tê theo Tư Bản chủ nghĩa, y cứ
trên kinh điển dân tộc, đã mang lại sư phồn vinh cho người trí thức.

Vì sao chúng tôi hay nói những chuyên này? Vì sinh viên khối ngành khoa học xã
hội ra trường giờ đây gần như thất nghiêp, hoặc lương mặt bằng rất thấp, nhìn sang
sinh viên khối ngành kỹ nghê như Bách Khoa, Y Dược, Cảnh Sát mà ham. Thưc ra,
ở vương quốc Anh, lương của một nhà văn giỏi cao gấp 20 lần lương những ngành
trên.
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Hinh 7. Ông Tôn Phi và bạn cùng lớp. Ảnh chụp năm 2016.

Ở Viêt Nam, giá sách giáo khoa lại đang tăng, đều đặn như giá xăng. Triêt lý quản
trị kinh tê vĩ mô quá kém. Vào mùa này, học sinh, sinh viên Viêt Nam đang nhận
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tài khoản: Tôn Phi. Paypal và hộp thư hỗ trợ: teacherkimngan@hotmail.com.
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ưu đãi, nhận quà đỉnh từ nhà xuất bản Sống Mới. Ông Kenneth P Lord khen ngợi
đội ngũ biên tập viên của tập đoàn xuất bản Charlie rằng: “Amazing story and so
proud of you and your enterprise and the great people working there.” ( Một câu
chuyên thật đáng ngạc nhiên, rất tư hào về bạn, doanh nghiêp của bạn, và những
con người tuyêt vời đang làm viêc ở đó. Kenneth P Lord viêt ngày thứ Bảy, 04
tháng 06 năm 2022).

Mời quý bạn thăm chúng tôi tại địa chỉ website: https://shop-charlie.com

Bối cảnh nền kinh tê Viêt Nam rơi vào pha dumping, nên, cả Bộ giáo duc lẫn nhà
xuất bản Giáo Duc Viêt Nam đều không biêt cách làm thể nào để thoát khỏi khủng
hoảng kinh tê. Ngành nào cũng vậy, nên tìm trong bản chất, nguyên lý, hơn tìm
trong hiên tượng. Vào thời buổi khó khăn đỉnh điểm này, nên nghe lời của các trí
thức cỡ lớn, như giáo sư Ngô Bảo Châu.

Viêt tại Phú Mỹ Hưng, quận 7, Sài Gòn, ngày 05 tháng 06 năm 2022.

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

P/S: Nhân tiên đây, tôi gởi số tài khoản của giáo sư Nguyễn Đình Cống, kỹ sư xây
dưng nào trong thời sinh viên đọc lậu sách của ông Cống thì gưi tiền cho ông:

107000412875- Ngân hàng Vietinbank-Chủ tài khoản: Nguyễn Đình Cống.
Các bạn ạ, nên trả để thưc thi lẽ công bằng xã hội.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Trợ lý: teacherkimngan@hotmail.com.

https://shop-charlie.com/
mailto:tonphi2021@hotmail.com
mailto:teacherkimngan@hotmail.com
mailto:teacherkimngan@hotmail.com
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