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Giới thiêu sách Cải tạo đời sống người công nhân của tác
giả Tôn Phi.
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Sách do đội ngũ tác giả Anh, Pháp, Mỹ biên soạn. Ông Tôn Phi ở Viêt Nam làm
chủ biên. Ngoài ra còn có các bạn Ngọc Kim, Tường An, Nguyễn Văn
Tánh,…Đạo của đất trời là đạo của những điều bất ngờ và chúng tôi muốn đem
những điều bất ngờ đó đên cho bạn đọc khắp nơi.

Muc luc ở đầu sách để các bạn xem toàn cảnh bức tranh vấn đề. Các tác giả trình
bày ngắn gọn và dễ hiểu, vì người đọc là công nhân. Trong số những công nhân đó,
biêt đâu sẽ có một thiên tài.

Có nhiều người công nhân đã vươn lên thành tài, chẳng hạn ông George Boon ở
nước Anh, người sáng tạo ra lô-ghích toán. Trơ lý của tôi, ký giả quốc tê Nguyễn
Kinh Doanh sẽ giúp đỡ mọi người bạn của Tôn Phi liên lạc cùng ông ấy.

Cuốn sách cung cấp cho người công nhân những kiên thức cơ bản về thần học, triêt
học, vật lý, toán học, xã hội học để họ có nền tảng và phát triển đươc các nền tảng
đó về sau. Chúng ta biêt nhau và làm viêc. Nhà xuất bản Sống Mới dư định phát
hành cuốn sách này năm 2021 nhưng vì hoàn cảnh nên phải phát hành năm 2022.
Bối cảnh nền kinh tê mỗi ngày một khó khăn, mà chúng ta muốn hay không muốn
thừa nhận, đã rơi vào pha “dumping”. Bằng một cách nào đó các bạn vẫn sẽ vươn
lên đươc.

Những cuốn sách trước chỉ để cho vui. Nêu có một cuốn sách nào là tâm huyêt cho
đời thì cải tạo đời sống của người công nhân chính là cuốn sách đó. Đang khi
chúng tôi làm các thành phần của cuốn sách này, các ký giả quốc tê đã gưi tiền về
cho chúng tôi.

Cuộc đời con người đươc chi phối bởi hai yêu tố: thiên bẩm và nhân vi. Vì vậy
trong sách này chúng tôi có ghi địa chỉ của một số nhà hảo tâm, mạnh thường quân
để quý vị liên lạc khi thấy bê tắc. Nền tảng có sẵn, các bạn hãy phát triển. Trời
giúp người tư giúp mình. (Ngạn ngữ Trung Hoa).

Sách có nhiều version và chúng tôi ưu tiên cho version tiêng Viêt trước hêt. Tình
cảnh của đất nước Viêt Nam đang nguy ngập hơn các nước khác như Anh, Pháp,
Mỹ có trơ cấp xã hội phổ biên. Song những người giàu có nhất thì cũng đang ở
Viêt Nam.
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Người ta nói rằng, cho một người kiên thức không bằng cho người đó phương
pháp luận, cách suy nghĩ, phân tích và mổ xẻ vấn đề. Làm thê nào để người đó
phân biêt đươc chính đạo và tà đạo mà không bị đánh lừa bởi tập quán. Một số
hướng dẫn các bạn công nhân trong cuộc sống và trong tình yêu.

Trân trọng cám ơn các bạn.

Chúng tôi bán sách ở đây. Bạn nào có tiền thì mua và trả trước. Bạn nào không có
tiền, có thể lấy sách về đọc trước và trả tiền sau.

Giá sách:

Sách PDF: 250.000 VNĐ.

Sách in: 550.000 VNĐ.

Liên lạc mua sách: tonphi2021@hotmail.com.

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

Các bạn ở nước ngoài mua bằng địa chỉ Wise hoặc Paypal: +84344331741.

Trơ lý: doanh@dslextreme.com.
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Trên đời này, không có nghề gì là thấp kém.

Trên đời này, có nghề gì là thấp kém không? Đây là một câu hỏi khó mà ta
phải giải ra cho được.

Mỗi người Việt sinh ra trên đời đều đã là một giáo nhân của lương giáo. Từ
“Lương” có nghĩa là mát, tức là không nóng, không lạnh. Lương y là thầy
thuốc chữa bệnh bằng cách đưa người bệnh đang trong trạng thái quá nóng
hoặc quá lạnh, trở lại với trạng huống hài hòa ban đầu của con người.

Vì phân biệt nghề này cao quý, nghề kia thấp hèn, cho nên xã hội mới chia rẽ
trầm trọng như hiện nay. Những người đi học, tạm gọi là học sĩ, không bảo vệ
những người lao động chân tay. Những người lao động lại không hối thúc
những người học sĩ. Vì vậy luật đời trở thành mạnh được, yếu thua.
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Bản thân chúng tôi cũng có những thời điểm mà phải được diễn tả bằng câu
thơ “Gái thương cha mẹ thân xơ xác. Trai hận cuộc đời chí xót xa.” Cuộc sống
hoàn toàn bế tắc. Tôi đã đọc biết bao sách vở nhưng phải cho đến khi gặp được
giáo sư Kim Định thì mới thấy được một lý thuyết gây được hứng thú cho cuộc
tồn sinh, không bỏ sót một ai ra ngoài lề xã hội. Lý thuyết ấy đề rằng: Thiên lý
tại nhân tâm. Dịch nghĩa sang thời 4.0 thì câu ấy có nghĩa rằng: Nhân phẩm
của con người nằm ở chính trong lòng con người. Hiểu được cặn kẽ mọi chi
tiết của triết lý An Vi, tôi hi hiến thân tâm cho triết lý ấy cho đến bây giờ. Khi
lần đầu tiên phát biểu lý thuyết này, thanh niên Việt Nam đồng trang lứa khắp
thế giới liên lạc về với chúng tôi rất nhiều. Đài Loan, Hàn Quốc, Mỹ,…Mục tiêu
chung của chúng tôi là đòi lại nhân phẩm cho con người. Vì vậy tôi ở trong
nước không có tiền, nhưng muốn bao nhiêu tiền cũng có. Tôi phân phối bạn
bè, ai có chuyên ngành gì thì làm một chuyện trong chuyên ngành ấy. Nhiệm
vụ của tôi chỉ là cầm giữ mối thống nhất tinh thần chung. tôi rất nhiều. Đài
Loan, Hàn Quốc, Mỹ,…Mục tiêu chung của chúng tôi là đòi lại nhân phẩm cho
con người. Vì vậy tôi ở trong nước không có tiền, nhưng muốn bao nhiêu tiền
cũng có. Chúng tôi tạo ra được một đội hình hài hòa, ổn định và có chiều sâu.
Trong cách nhìn nhận của chúng tôi, mọi nghề cần được trân trọng như nhau,
miễn rằng, ta thực hiện đúng thiên chức của nghề.

Tôi dặn bạn bè rất kỹ: nhân phẩm của con người nằm chính ngay trong lòng
người. Cho nên, cùng là ô-sin giúp việc, người thường bị chủ đánh đập, bạn
của tôi được chủ kính trọng, nếu không muốn nói là ngưỡng mộ. Cùng là ở
chui ở đảo Cyprus, người bình thường chạy hết 2 triệu rưỡi đô-la, còn cô bạn
tôi thì không mất đồng nào, nước họmời nhập tịch miễn phí.

Thực ra, trên đời này, không có nghề gì là thấp kém. Nếu nghĩ nghề ta đang
làm là thấp kém thì ta khó mà hạnh phúc được. Còn khi hiểu ra thiên mệnh,
thì một anh chàng làm thợ hồ hay cô nàng làm thợmộc cũng đều rất vui vẻ.

Tôi có quen một gia đình làm nghề sắt. Thằng cu rất thông minh kháu khỉnh,
mặt mũi sáng láng.
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Tôi hỏi chọc cháu:

– Thằng cu. Lớn lên thích làm nghề gì?- Lớn lên cháu sẽ làm nghề thợ sắt như
bố. Mẹ cháu trả lời thay.

Mẹ nó cũng đồng ý. Ngoan thì bố mẹ cho các đồ làm nghề sắt. Hư thì thôi.
Thằng cu rất thông minh, buổi sáng hỏi mấy câu làm mình muốn lánh mặt vì
không trả lời được nó.

Hãy nhìn xem nụ cười của cô thợ mộc người Anh. Ta thấy cả một chân trời
hạnh phúc trong đó. Con trai các nhà tư bản phải sắp hàng xin gặp nàng.
Không phải do nàng đẹp, học lớp bao nhiêu, có biết giải toán tích phân hay
biết lập trình hay không, thuộc mấy bài dân ca Anh, mà là do nụ cười của nàng.
Tôi không khuyên người ta bỏ học đi làm nghề. Ít nhất cũng phải biết đọc, biết
viết, và thành thạo các công việc vặt. Biết đọc biết viết và có tí sức khỏe thì đặt
đâu cũng sống. Ngoài ra cần có thêm “duyên” nữa. Duyên là khả năng duy trì
mối quan hệ giữa ta với lân nhân. Từ đó mới sinh ra câu: “Hữu đức tất hữu
thổ”. Có những chàng thợ mộc làm ăn qua tuần nhưng lấy những cô tiến sĩ dễ
dàng. Ngược lại, có những ông làm đến giám đốc mà không thể ở chung với
một người phụ nữ nào lâu dài, mặc dù có nhiều tiền hơn. Hơn nhau ở cái
“duyên”, tức khả năng sống hài hoà với lân nhân.

Trình độ, bằng cấp sẽ có sau. Đọc Kinh Thư (Shoo King) rất kỹ, 3 năm nghiên
cứu, chúng tôi biết điều này là chắc chắn. Bố mẹ có con học giỏi thì cũng phải
chuẩn bị cho con một nghề tay chân, đề phòng khi, ví dụ, dịch bệnh virus
Corona, những người làm nghề tay chân thì có nghề sống, những người học
văn phòng thì mở miệng xin tiền triền miên. Ngược lại, bố mẹ có con xác định
làm nghề tay chân, thì cũng phải mời thầy về dạy cho con những kinh điển cơ
bản, để con sau này không có điều kiện học cao thì cũng có thể tra cứu sách vở
khi gặp bế tắc trong cuộc sống nhân sinh. Không ai làm thay được chính bản
thân mình. Với các dân khác, mất nước này ta đi nước khác sống, ta vẫn là
người châu Âu. Còn đối với người Việt, bị bật rễ ra khỏi quê hương xứ sở là sẽ
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vong thân. Vì vậy, không có gì tốt hơn, là trao cho nhau túi khôn của ông cha
mình, để ta có thể thích ứng được với mọi thời, mọi nơi.

Nhân phẩm của bạn cũng không phải nằm trong việc ngoại hình của bạn xấu
hay đẹp, cao hay lùn,…Nó nằm trong gương mặt hàng ngày của bạn. Khi hiểu
được thiên mệnh (chi vị tính), ta sẽ sống rất vui.

Đà Lạt, ngày 28 tháng 08 năm 2020.

7 B ÌNH LUẬN VỀ “TRÊN ĐỜI NÀY, KHÔNG CÓ NGHỀ GÌ LÀ THẤP KÉM. ”

1. Nguyễn Thanh Trúc

28 THÁNG TÁM 2020 LÚC 7:33 CHIỀU

Đúng vậy em.

1. Tôn Phi

28 THÁNG TÁM 2020 LÚC 8:29 CHIỀU

https://saigonpick.com/2020/08/26/tren-doi-nay-co-nghe-gi-la-thap-kem-khong/
https://saigonpick.com/2020/08/26/tren-doi-nay-co-nghe-gi-la-thap-kem-khong/
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ok chị.

2. X Hoang Vu

28 THÁNG TÁM 2020 LÚC 8:29 CHIỀU

❥đúng tâm trạng nhiều người lắm❥

1. Tôn Phi

28 THÁNG TÁM 2020 LÚC 8:30 CHIỀU

X Hoang Vu cám ơn anh.

1. X Hoang Vu

28 THÁNG TÁM 2020 LÚC 8:30 CHIỀU

Tôn Phi dạo này mỗi ngày bài viết mỗi hay❥vì nó ứng với thực tế

mà mọi người cần❥nhất là ở thời điểm hiện tại ❥

https://saigonpick.com/2020/08/26/tren-doi-nay-co-nghe-gi-la-thap-kem-khong/
https://saigonpick.com/2020/08/26/tren-doi-nay-co-nghe-gi-la-thap-kem-khong/
https://saigonpick.com/2020/08/26/tren-doi-nay-co-nghe-gi-la-thap-kem-khong/
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3. Phan Vân Bách

30 THÁNG TÁM 2020 LÚC 9:02 SÁNG

Túi khôn nhất chính là cuốn kinh thánh

4. Phan Vân Bách

30 THÁNG TÁM 2020 LÚC 9:02 SÁNG

Và sách Châm ngôn là đỉnh cao của các loại khôn ngoan

https://saigonpick.com/2020/08/26/tren-doi-nay-co-nghe-gi-la-thap-kem-khong/
https://saigonpick.com/2020/08/26/tren-doi-nay-co-nghe-gi-la-thap-kem-khong/
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Journalist Nguyen Kinh Doanh, a letter
from the US president Joe Biden.

Mr. Doanh,

It’s been a couple of weeks since I last reached out. In the time since, we have
been hard at work, building a government that reflects the values we
campaigned on: healing our nation’s great divides at home and restoring our
leadership role abroad. You were an integral part of our team, so I wanted to
share some exciting news: I’ve selected my first Cabinet nominees.

The men and women I am announcing today will be core members of my
national security, foreign policy, and law enforcement team. They are
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experienced and crisis-tested. They will keep us safe and secure. And, they are
leaders who look like America and reflect my core belief that America is back
and that we lead not just by the example of our power, but by the power of our
example.

I’m honored to introduce these six extraordinary individuals:

Tony Blinken as Secretary of State
Tony is one of my most trusted advisors, and no one is better prepared for the
job. He served as my staff director on the Senate Foreign Relations Committee
when I was a Senator. He went on to serve as my National Security Advisor
when I was Vice President and as Deputy Secretary of State under President
Obama, continuing a life-long dedication to public service. Tony is universally
respected by those who know him, and with good reason. He’s a principled,
compassionate leader, and as America’s top diplomat, he’ll help strengthen
our State Department and represent how America is strongest when we lead
with our values.

Alejandro Mayorkas as Secretary of Homeland Security
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The son of refugees, Ali will be the first Latino and immigrant to lead the
Department of Homeland Security. As Deputy Secretary of Homeland Security
under President Obama, he led the implementation of DACA, enhanced our
cybersecurity, and responded to natural disasters and public health threats
like Ebola and Zika. He will play a critical role in fixing our broken
immigration system and understands that living up to our values and
protecting our nation’s security aren’t mutually exclusive—and under his
leadership, they’ll go hand-in-hand.
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Avril Haines as Director of National Intelligence

A consummate national security professional, Avril was the first female
Deputy Director of the CIA, and now, she will be the first woman to hold the
office of Director of National Intelligence. I’ve worked with her for over a
decade. She’s brilliant and humble and will always tell it straight while
engaging in this work in a way that reflects our shared values. Under her
leadership, our intelligence community will be supported, trusted, and
empowered to protect our national security, without being undermined or
politicized. We will be safer because of her.

Ambassador Linda Thomas-Greenfield as U.S. Ambassador to the United Nations
As a 35-year veteran of the U.S. Foreign Service, Ambassador Thomas-Greenfield
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is a distinguished, respected diplomat who has served on four continents. Raised in
segregated Louisiana, she follows in a tradition of barrier-breaking African-
American diplomats who have dedicated their lives to public service, and brings
critical perspective to a role that is more important—and more necessary—than
ever before. As UN Ambassador, Linda will renew our relationships with our
friends and allies, help revitalize our diplomatic corps and restore America’s
reputation on the world stage.

Jake Sullivan as National Security Advisor

Jake was my National Security Advisor during my Vice Presidency, and a top
advisor on domestic and foreign policy throughout my campaign, including on our
strategy for controlling the pandemic. No one has a deeper understanding of the
overlapping challenges we face, and how to protect our national security and
advance a foreign policy that delivers for the middle class. He will be one of the
youngest National Security Advisors in history, and his once-in-a-generation
intellect and poise under pressure makes him the ideal choice for one of the
toughest jobs in the world.

Secretary John Kerry as Special Presidential Envoy for Climate

Secretary Kerry needs no introduction. From signing the Paris Agreement on
behalf of the United States as Secretary of State, to forming a bipartisan climate
action coalition alongside the next generation of climate activists, his efforts to
rally the world to combat climate change have been expansive and relentless. Now,
I’ve asked him to return to government to get America back on track to address
one of the most urgent national security threats we face—the climate crisis. This
role is the first of its kind: the first cabinet-level climate position, and the first time
climate change has had a seat at the table on the National Security Council. There
could be no one better suited to meet this moment.

This team will be ready to take on our nation’s greatest challenges on day one,
which is important because there is no time to waste when it comes to our national



Cải tạo đời sống người công nhân của tác giả Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Page 18 of 171

security. In adding these great Americans to my team, I hope my message is loud
and clear: America is back. And America is ready to lead.

Thanks for all you do,

Joe Biden

Contact mr. Doanh:

+12133617929

doanh@dalextreme.com



Cải tạo đời sống người công nhân của tác giả Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Page 19 of 171

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

Figure 1. 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:

“Con cóc là cậu ông trời
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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 đươc 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
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gấp 6-7 lần cho người đàn ông làm công sở, muc đích vơ của người đó
yên tâm ở nhà chăm con. Bây giờ, chồng ở nhà, vơ đi xuất khẩu lao
động sang Mã Lai,Đây gọi là “bình đẳng lao động”, đàn ông làm đươc
cái gì thì đàn bà cũng làm đươc cái đó. Lúc về vơ chồng chia tay nhau,
lý do thì quý vị đã biêt. Do đi sai cơ cấu: chồng sản xuất, vơ tích trữ.
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. Vơ không thể cày theo
chồng đươc, vơ hơp 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 đươc 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 đươc
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.
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Đàn bà Viêt Nam, đươc 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.”

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 đươc 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 đươc người Viêt là chủ nhân của Kinh Thi chứ
không phải người Hoa. Tuy nhiên số lương những người cho rằng Nho
giáo là Hoa tộc đã qua nhiều, đên độ, khi chúng tôi nói điều ngươc lại thì
họ lại cho là “tẩu hỏa nhập ma.”



Cải tạo đời sống người công nhân của tác giả Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Page 23 of 171

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. Ngươc 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.

Có người bảo Nho gia chủ trương năm thê bảy thiêp. Điều này không
đúng. Chiêu theo nguyên mẫu thì Nho gia một vơ một chồng. Từ
“chuyêt kinh” là một từ rất hay Nho gia dùng, nghĩa là cô vơ 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:
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tonphi2021@hotmail.com

6 BÌNH LUẬN VỀ “ĐỊA VỊ CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ
TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM.”

1. Phạm Thị Lan Anh

12 THÁNG BA 2020 LÚC 9:50 SÁNG

Một vơ một chồng – “chuyêt kinh” là hình mẫu cho hôn nhân lý tưởng.
Nhưng để tìm đúng đươc một nưa của mình để ăn đời ở kiêp với nhau một
cách tư tâm tư nguyên thì phương pháp thưc hiên là cả một vấn đề.
Nó đòi hỏi nỗ lưc và cố gắng ở cả 2 phái, đồng thời xã hội phải căn bản vứt
bỏ đi những định kiên cổ hủ cưc đoan. Có như vậy mới mong vừa hạnh phúc
vừa sinh tồn sinh sản.. loài người chưa đên mức phải tuyêt diêt như ngày tận
thê đang đên gần.

2. Nguyễn Thúy Hạnh

12 THÁNG BA 2020 LÚC 10:06 SÁNG

https://saigonpick.com/2020/03/12/dia-vi-cua-nguoi-dan-ba-trong-van-hoa-viet-nam/
https://saigonpick.com/2020/03/12/dia-vi-cua-nguoi-dan-ba-trong-van-hoa-viet-nam/


Cải tạo đời sống người công nhân của tác giả Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Page 25 of 171

Hay!

3. AB Bùi

12 THÁNG BA 2020 LÚC 10:06 SÁNG

Viêt đầy mâu thuẫn ..!
Thứ nhất vẫn không cho rằng nho khổng khinh miêt phu 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 biêt không ? Ngay gần đây TQ với chính sách
1con đã giêt bao bé gái khi còn thai nhi có biêt không ? VN và TQ đang phải
đau đầu với viêc thiêu phu nữ cho vấn đề hôn nhân có biêt không ?
Còn Giao chỉ thời Hai bà phu nữ lại có quyền lưc bởi vì sao biêt 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, viêc bảo kinh thi là của người Viêt là thủ dâm tinh thần khi mà chữ viêt
riêng cũng chẳng có , thê thì viêt bẳng gì , sư thi lại càng không nhé !
3,Tư cho phu nữ VN có bình quyền cao nhất là nói phét cho xướng mồn :
khi mà không ở đâu mà nhân phẩm người phu nữ VN bị xúc phạm như hiên
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 vơ
Rồi tỷ lê bé gái bị lạm duc tình duc ra tăng khủng khiêp
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 phu nữ VN ..?!
3 Thê câu : Trai tài thì phải năm thê , bẩy thiêp , gái chính chuyên một
chồng ,
Dù chồng có chêt sớm thì gắn cho cái Tiêt hạnh khả phong
Tóm lại : đên thời nay rồi vẫn không nhìn thấy độc hại của nho khổng thì
chán lắm … ?!

https://saigonpick.com/2020/03/12/dia-vi-cua-nguoi-dan-ba-trong-van-hoa-viet-nam/
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Xin đừng nguy biên 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

Một chồng một vơ khởi nguồn từ sách Sáng Thê Ký trong Kinh Thánh phần
Cưu Ước em trai ạ !

5. nguoisanjose.wordpress.com

16 THÁNG TƯ 2020 LÚC 7:09 SÁNG

Ông Tôn phi bênh vưc phu nữ hơn đàn ông?

https://saigonpick.com/2020/03/12/dia-vi-cua-nguoi-dan-ba-trong-van-hoa-viet-nam/
http://nguoisanjose.wordpress.com/
https://saigonpick.com/2020/03/12/dia-vi-cua-nguoi-dan-ba-trong-van-hoa-viet-nam/
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Chúng ta cùng nhau làm việc vì một ngày mai tươi sáng.

Tôn Phi

Image 1. Ảnh bìa sách Giáo trình văn học Tây Âu 1. USSH 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sài Gòn, ngày 10 tháng 06 năm 2022.

Tác giả Tôn Phi.

Cẩn bút nhân lần thứ 02 tái bản sách.
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Nguyen Duy Khoa
16 THÁNG SÁU 2022 LÚC 4:21 SÁNG

Tuyêt vời

Tôn Phi
16 THÁNG SÁU 2022 LÚC 4:23 SÁNG

Nguyen Duy Khoa Cám ơn bạn Khoa.

Võ Ánh Nắng
16 THÁNG SÁU 2022 LÚC 4:22 SÁNG

TRIẾT LÝ của TÔN PHI cưc hay ý nghĩa và sâu sắc… Ngôn từ Viêt Nam có
phong phú và đa dạng thê nào đi chăng nữa thì cũng không đủ để diễn tả đươc
năng lưc trình độ thuộc hàng KHỦNG của TÔN PHI bây giờ.

https://saigonpick.com/2022/06/15/chung-ta-cung-nhau-lam-viec-vi-mot-ngay-mai-tuoi-sang/comment-page-1/
https://saigonpick.com/2022/06/15/chung-ta-cung-nhau-lam-viec-vi-mot-ngay-mai-tuoi-sang/comment-page-1/
https://saigonpick.com/2022/06/15/chung-ta-cung-nhau-lam-viec-vi-mot-ngay-mai-tuoi-sang/comment-page-1/
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Tôn Phi
16 THÁNG SÁU 2022 LÚC 4:23 SÁNG

Cám ơn bác Võ Ánh Nắng.

Bình giảng câu “Nhân chi sơ, tính bản thiên” trong Tam Tư kinh.

Image 2. hình minh họa

https://saigonpick.com/2022/06/15/chung-ta-cung-nhau-lam-viec-vi-mot-ngay-mai-tuoi-sang/comment-page-1/
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Mở đầu Tam Tư kinh là câu văn: Nhân chi sơ, tính bản thiên.

Nghĩa là: Khi con người mới đẻ ra, tính nêt của nó hãy còn thánh thiên.

Câu văn trên có mấy tầng lớp ý nghĩa mà chúng ta phải bóc tách.

Ví du 1: anh Bờm sinh ra thánh thiên. Khi lớn lên anh Bờm ham chơi lười làm, nên
nghĩ ra các trò để lừa phú ông. Câu “Nhân chi sơ, tính bản thiên” là nói về năm
1277, năm anh Bờm sinh ra. (Giả sư năm 1277).

Ví du 2: anh Bờm khi xưa vốn là một thiên sứ, nghĩa là con trai của Đức Chúa Trời.
Vì anh Bờm phạm tội nên bị đày xuống nhân gian. Lúc đầu thai làm cậu bé Bờm,
anh đươc xoá hêt ký ức và bắt đầu từ 0.

Trong trường hơp này, “bản thiên” tức là nói về thời điểm anh Bờm sinh ra ở thê
giới thiên sứ.

Anh Bờm về với “bản thiên” tức là về làm con trai, con gái của Đức Chúa Trời.
Chúng ta đối chiêu với câu nói của chúa Giê-su để thấy nền văn học Trung Quốc
rất gần với giáo lý cao siêu của chúa Giê-su. Khi về nước thiên đàng, thì một người
sẽ làm thiên sứ, tức là con trai con gái của Đức Chúa Trời.

Văn học Trung Quốc, đại diên tiêu biểu nhất của Nho giáo. Nêu không tính Kinh
Thánh, Nho giáo chính là một nền triêt lý cưc kỳ cao viễn. Đên nỗi chỉ mấy dòng
vắn tắt đươc gọi là kinh. Lưu ý Nho giáo trinh nguyên thời Đức Khổng khác với
Nho giáo tê tư sau này.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 24 tháng 08 năm 2022.

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn).

One comment

Hoàng Kim Bảo

AUGUST 25, 2022 AT 02:05

https://shop-charlie.com/2022/08/24/binh-giang-cau-nhan-chi-so-tinh-ban-thien-trong-tam-tu-kinh/
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Còn Tuân tư lại viêt: Nhân chi sơ tính bản ác

Để trở thành nhà khoa học, bạn cần phải biêt làm viêc trên
số lớn và làm viêc trên tư liêu gốc.
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Image 3. Nhà khoa học Tôn Phi tại Vũng Tàu. Tháng 2 năm 2022.

Để trở thành nhà khoa học, bạn cần phải biết làm việc trên
số lớn và làm việc trên tư liệu gốc.
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Làm viêc trên số lớn

Gieo đồng xu 10 lần, có thể bạn đươc 6 úp, 4 ngưa.

Gieo đồng xu 1000 lần, có thể bạn đươc 550 úp, 450 ngưa.

Gieo đồng xu 10 000 lần, bạn đươc 5000 mặt úp, 5000 mặt ngưa.

Đên đây, tỉ lê mới ổn định và chính xác.

Làm việc trên tư liệu gốc

Tại các nước làm viêc trên tư liêu gốc như Hàn Quốc, Nhật Bản, sách giáo khoa có
tính kê thừa do đó không cần phải thay mới sách giáo khoa hàng năm.

Làm viêc trên tư liêu gốc là tinh thần truy cầu chân lý đên tận cùng.

Cái khó của những người có phong cách làm viêc như vậy là có thể không gặp môi
trường thích hơp. Cu thể, không có nơi thu mua sản phẩm sáng tạo.

Tôi may mắn tìm đươc Amazon. Người ta nói: “Cư an, tư nguy”. Tôi và các anh
nghiên cứu cách để hêt phu thuộc vào Amazon. Chúng tôi chỉ mới thành công
bước đầu và vẫn còn đang gặp rất nhiều khó khăn.

Một người dễ trở thành nhà khoa học nêu may mắn tìm đươc thầy giỏi, sách hay.
Có anh nghĩ ra cách lấy cuc gôm gắn lên cây bút chì. Một nhà tư bản đi qua và
mua phát minh đó với giá 5 triêu đô. Đó là một nhà tư bản giỏi. Nêu gặp nhà tư
bản dở, cùng lắm đó chỉ là trò chơi trẻ con chứ không đươc tính là phát minh. Cơ
duyên gặp gỡ con người rất diêu kỳ.

Làm viêc trên tư liêu gốc là chỉ nghe chân lý mà thôi. Ví du, sư quan bên Tàu chép
sư. Vua nước Tàu đi qua, bảo là phải sưa chương sưa viêt về mình đi. Sư quan đáp:



Cải tạo đời sống người công nhân của tác giả Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Page 35 of 171

– Bê hạ có chém đầu thần thì thần vẫn không thể viêt sư gian dối.

Nhà vua thấy không đe dọa đươc sư quan đươc nữa, nên cũng lặng lẽ đánh trống
lảng rồi bỏ đi.

Khi mới bắt đầu, người làm viêc trên tư liêu gốc sẽ gặp rất nhiều thiêt thòi. Càng
về sau, vinh quang dành cho người làm viêc trên tư liêu gốc sẽ vô cùng to lớn. Bởi,
sư thật lớn lên cùng năm tháng.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 30 tháng 05 năm 2022

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

8 comments

o Võ Ánh Nắng
MAY 31, 2022 AT 15:48

Tôn Phi là số 1

o Tôn Phi
MAY 31, 2022 AT 15:50

Võ Ánh Nắng. Tôn Phi là số 3 thôi đươc rồi.
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Võ Ánh Nắng
MAY 31, 2022 AT 15:50

Tôn Phi Số 3 cũng đươc nhưng mình bỏ luôn số 1 và 2
lấy số 3 đứng đầu nhé Tôn Phi.

o Võ Ánh Nắng
MAY 31, 2022 AT 15:49

Nhìn tướng và dáng đứng là biêt bậc Cao Nhân rồi Tôn Phi à.. XUẤT
SẮC

o Nguyen Duy Khoa
MAY 31, 2022 AT 15:49

Quá hay.

o Nguyen Duy Khoa
MAY 31, 2022 AT 15:49
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Trung Quốc thưc ra sản sinh ra rất nhiều người kiêt xuất

o Thanh Sớmmai
MAY 31, 2022 AT 15:49

Tuyêt vời ạ.

o Tôn Phi
MAY 31, 2022 AT 15:52

Thanh Sớmmai OK chị Mai. Cám ơn chị Mai.
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Vở kịch Ê-đip vua: Phân tích tấn bi
kịch giết cha, làm nhục mẹ của dũng
sĩ Ê-đip.

Hình 1. Ê-đip vua cưới hoàng hậu Jocasta mà không biết đó là mẹ mình. Ảnh trích xuất từ phim minh họa.

Trong chương trình đào tạo văn học của bất kỳ trường đại học nào trên thê giới,
đều có kể về vở kịch Hy Lạp cổ đại Ê-đip vua (Oedipus Rex).

Nội dung vở kịch tóm tắt như sau: Ê-đip là một hoàng tư con của vua Laius (Lai-ốt)
và hoàng hậu Jocasta (Dô-cát-xơ Ta) ở thành bang Thebes xứ Hy Lạp. Khi cậu bé
sinh ra, một nhà tiên tri đã tâu với ông vua cha rằng: “Thằng bé này lớn lên sẽ giêt
cha (tức là sẽ giêt ông vua) và cưới mẹ (tức là sẽ lấy vơ của ông vua).” Ông vua
nghe đươc, tức quá, sai lính đem con trẻ đi giêt, đề phòng hậu họa về sau. Người
lính bồng đứa bé lên núi để giêt, nhưng thương quá, trao đứa bé cho một người
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muc đồng. Người muc đồng trao đứa bé cho một nhà buôn để nhà buôn mang sang
nước khác. Ở bên nước khác, cậu bé đươc nhà vua và hoàng hậu nhận làm con.
Cậu bé vẫn làm hoàng tư ở một nước khác. Tuy nhiên, số phận của cậu bé quá đặc
biêt. Lại có một nhà tiên tri đên nói với cậu bé rằng, lớn lên cậu bé sẽ giêt cha, làm
nhuc mẹ. Cậu bé này có đạo đức. Sơ cảnh đó xảy ra, cậu bé bỏ hoàng cung để đi
bui, khỏi phải giêt cha, làm nhuc mẹ, khỏi phải ứng nghiêm lời phán của những
ông lão mù. Thời đó ở Hy Lạp, các nhà tiên tri có quyền lưc rất ghê gớm.

Đi lang thang, cậu bé thấy một đoàn người đi đường. Đoàn người đi đường đó ăn
nói vô lối, lại còn đánh cậu một cái. Cậu giận quá, rút gươm ra giêt hêt cả đoàn,
trong đó có một ông lão già. Sau vu ấy, cậu lại tiêp tuc đi. Cậu gặp con quái thú
Sphinx. Đây là con quái vật mình sư tư mặt đàn bà. Nó ra câu đố, ai giải đươc thì
nó tha, ai không giải đươc thì bị nó ăn thịt. Câu đó là: “Con gì buổi sáng đi bốn
chân, buổi trưa đi hai chân, buổi chiều đi ba chân”. Bao nhiêu người không giải
đươc nên đã bị con quái Sphinx ăn thịt. Cậu bé Ê-đip giải ra đươc đó chính là con
người. Con quái vật Sphinx chêt, không còn gieo tai họa cho thành phố. Người dân
trong thành phố bèn tôn cậu lên làm vua, và gả cho cậu người hoàng hậu Jocasta
xinh đẹp mới góa chồng làm phần thưởng. Cậu bé bỗng dưng đươc làm vua, bỗng
dưng có vơ đẹp. Khốn nạn thay, ông lão già cậu giêt dọc đường chính là ông vua
Laius vừa mất tích của thành phố, và người hoàng hậu mà mới cưới, thì chính là vơ
của ông vua. Nói cách khác, Ê-đip đã giêt cha, làm nhuc mẹ. Ê-đip lại còn sinh ra
mấy đứa con nữa với mẹ mình. Đức vua mới Ê-đip giao phối với mẹ đẻ của mình
mà không biêt. Bênh dịch xảy ra trong thành bang, các nhà tiên tri biêt lý do mà
không dám tâu lên. Vua Ê-đip cho đi điều tra nguyên nhân. Hoàng hậu Dô-cát-xta
là một người phu nữ đoan trang, cả đời giữ trinh tiêt, nào ngờ “đứa con từ bung
mình chui ra lại gưi những đứa con khác vào trong bung mình”. Không một người
phu nữ nào có thể chịu đươc tai họa khủng khiêp đó. Khi tìm ra đươc điều này,
hoàng hậu Jocasta xinh đẹp tư vẫn bằng cách treo cổ. Ê-đip thì móc mắt, và bỏ
ngai vàng đi lang thang, sau này không rõ đi đâu. Toàn bộ câu chuyên xảy ra
quãng thê kỷ thứ Năm trước Công nguyên. Thời đó con người chưa biêt nói dối.

Câu chuyên có ý nghĩa nhân sinh sâu sắc. Nó là câu chuyên có thật bên Hy Lạp,
xảy ra đã lâu, nhưng lại mang dư phóng đúng cho tương lai mai hậu. Phải biêt
bước qua đơt văn học để tiên tới đơt triêt lý, nơi có chút niềm vui dẫn đạo cho đời
sống mời này.
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Khi thấy một hiên tương thiên nhiên trái ý mình, làm thiêt hại cho mình, thì mình
tiêu diêt hiên tương thiên nhiên đó. Ví du, bão làm cho đổ hoa màu, tốc mái nhà
cưa, người Mỹ chê ra khí trung hòa bắn vào tâm bão để diêt bão, giống như Ê-đip
giêt cha. Kêt quả, không có bão, các vi trùng, vi khuẩn, sâu bênh lại nhiều hơn, về
sau người Mỹ thà để cho bão tư nhiên phá chút đỉnh nhưng đươc lơi là tái cân bằng
thiên nhiên.

Tại sao lại móc mắt? Chàng Ê-đip giao phối với mẹ ruột mà không biêt. Giao phối
với mẹ thì gọi là “duy địa”. Đất gọi là mẹ Gai-a. Khi “duy địa” thì sẽ mù. Hoàn
toàn đúng với ngày nay. Nền văn minh nhân loại đã là nền văn minh duy địa. Lấy
mét, lít, thước, thốn để đo đêm con người. Vì vậy văn minh ấy bị “mù”, nghĩa là
tìm không thấy lối ra, không thấy giải thoát, giống hêt chàng Ê-đip xưa kia. Rơi
vào địa cũng chêt, rơi vào thiên cũng chêt, phải cân đối giữa thiên và địa thì mới
đươc sống. Tư hào thay, dân tộc Viêt là chủ nhân ông của triêt lý cân đối thiên-
nhân-địa ấy. Tức là, nơi dân tộc Viêt đã có giải pháp cho cuộc sống bê tắc hôm nay.
Nói cách khác, triêt Viêt đã giải quyêt xong bài toán vua Ê-đip bên Tây không giải
đươc. Năm nào cũng diễn lại vở kịch, năm nào cô trò cũng khóc? Ai không khóc
là không yêu văn chương.

Nêu đứng ở đơt văn học, ta sẽ chỉ thấy bi kịch, ta không thấy gì ngoài nước mắt.
Tuy nhiên, kẻ không biêt thì không có tội, trong trường hơp này là Ê-đip. Đứng ở
đơt triêt lý thì ta thấy vở kịch ơn ích. Bao học thuyêt về con người căn cứ trên dị
đoan tà thuyêt, hoặc căn cứ trên ý niêm trừu tương hay sư vật đều đang lu mờ để
nhường bước cho nhân bản chân chính y để nhường bước cho Oedipe người đã tìm
ra đáp số trúng. Con người nhận thức đúng về mình thì những thứ yêu ma và
những thứ đày đọa con người mới sẽ chêt, y như con Sphinx tư tiêu biên. Vì
không hiểu, cho nên bất chấp và xóa bỏ các luật thiên nhiên (giêt cha) và bắt mặt
đất sản sinh sản vật không kịp (làm nhuc mẹ). Vở kịch Ê-đip vua có ý nghĩa thâm
sâu như vậy.

Nhìn bằng con mắt “văn nghê” thì không bao giờ giải đươc vu Ê-đip vua. Phải
nhìn nó bằng con mắt “triêt lý”. Người giải đươc vu án này là Lương Kim Định,
lời giải ấy có ghi trong sách Nhân Bản của ông. Mời quý bạn mua sách về và đọc.
Sách có bạn tại các cưa hành sách như Fahasa hay nhà sách Phương Nam trên toàn
quốc.
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Bạn đọc chưa có điều kiên mua sách, xin mời liên lạc với chúng tôi.

Viêt tại Đà Lạt, Ngày 21 tháng 09 năm 2020.

Tôn Phi.

Tonphi2021@hotmail.com

Khoa văn học khóa 2014-2018.

Bài viêt đã đươc đưa vào sách Giáo trình văn học Tây Âu 1 của tác giả Tôn Phi.
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1 BÌNH LUẬN VỀ “VỞ K ỊCH Ê-ĐIP VUA: PHÂN TÍCH TẤN

BI K ỊCH GIẾT CHA, LÀM NHỤC MẸ CỦA DŨNG S Ĩ Ê-ĐIP.”

1. Nguyễn Văn Hùng

24 THÁNG CHÍN 2020 LÚC 8:43 SÁNG

Tôi chưa có sách.

Giảng văn: Hạt giống tốt phải đươc gieo vào nơi đất tốt.

https://saigonpick.com/2020/09/21/phan-tich-tan-bi-kich-giet-cha-lam-nhuc-me-cua-e-dip-vua/
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Tôn Phi.

Có câu chuyên thí du như sau: Có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đương gieo,
một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần khác rơi nhằm chỗ
đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên; song khi mặt trời mọc lên,
thì bị đốt, và vì không có rễ, nên phải héo.

Một phần khác rơi nhằm bui gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngòi.

Một phần khác nữa rơi nhằm chỗ đất tốt, thì sanh trái; hoặc một hột ra đươc một trăm,
hoặc một hột sáu chuc, hoặc một hột ba chuc.

Câu chuyên trên cho thấy, hạt giống tốt phải đươc gieo vào nơi đất tốt. Chỉ một số ít
người là hạt giống xấu, còn lại vốn là hạt giống tốt (nhân chi sơ, tính bản thiên), chỉ vì
đặt sai chỗ nên bị cuốn theo các ý nghĩ cầu âu, không có nền tảng vững vàng, rồi sau
đó cuộc đời vong thân.

Bà kỹ sư Dương Nguyêt Ánh ở Viêt Nam học không nổi. Sang Mỹ, liền trở thành nhà
khoa học nổi tiêng. Bà là hạt giống tốt, gieo sai chỗ, sau này gieo đúng chỗ thì mới trở
thành cây tốt. Ở Viêt Nam bà học không nổi vì sách vở, thầy cô ở Viêt nam là tài liêu
thứ cấp, còn khi sang Mỹ thì bà đươc học tư liêu gốc, cho nên mới thành công một
cách bình tĩnh như vậy. Sang đên bên Mỹ, dường như bà đã phải học lại cấp 3.

Trong Cổ học tinh hoa, có câu chuyên cây cam trồng ở đất Tề thì rất là ngọt, cũng
giống cây đó trồng ở đất Sở thì chua.

Tỉ lê người đươc gieo vào nơi đất tốt rất là ít. Đên năm hai, năm ba thì còn ai giữ đươc
lương tâm nữa. Vì tỉ lê đất tốt rất ít, cho nên bắt buộc phải có một cơ cấu nào đó để tái
cân bằng, để điều hoà lại sư bất công. Người đươc gieo vào nơi đất tốt lại thường
không nhận thức đươc lơi thê lớn lao của mình cho nên cũng thường làm mất. Chúng
ta thường thấy, con trai của bác sĩ thường không học nghề bác sĩ, con trai của thơ may
thường ăn mặc xuề xoà, hay cha làm thầy đồ con đốt sách.



Cải tạo đời sống người công nhân của tác giả Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Page 44 of 171

Nơi đất xấu, cỏ dại mọc um tùm, tốt tươi, nhưng hạt giống lại không kêt trái đơm
bông đươc. Cỏ dại cười chê những cây lúa mì là không xanh tốt như chúng. Không
phải vì cây lúa mì gen xấu hơn, mà vì ức chê không mọc nổi như những thứ cây cỏ
cùng đồng.

Làm thê nào để biêt đươc, mình đang ở nơi đất tốt hay nơi đất xấu? Đặt vấn đề trong
đầu thôi cũng là sư dũng cảm rồi. Rời khỏi nơi đất xấu thì mất biêt bao quyền lơi, do
đó sản sinh ra một hê luân lý để chứng minh , mà thưc chất là tư trấn an, mảnh đất của
mình là tốt. Do đó chúng ta thấy nhiều hê luân lý phản thiên nhiên mà cũng có rất
nhiều người theo.

Và giả sư một người ở nơi đất xấu thì người đó có dám đi sang nơi đất tốt không, mỗi
lần chuyển đi giống như một lần cây bị bứng rễ, rất mạo hiểm cho nhưa sống tuổi
thanh xuân. Thomas Edison sưa đi sưa lại 1000 lần mới chê thành công bóng đèn điên,
nhưng đó là chuyên may mắn họa hiên; còn lại ai dám sưa đi sưa lại công sở của mình?
Trong xã hôi ta thường thấy người an phận là người hạnh phúc.

Đối với những ai mà tuổi nhỏ rồi vào nơi đất xấu, thà thắp lên một ngọn nên, còn hơn
ngồi nguyền rủa bóng đêm. Bạn sinh ra để thắp nên. Vì vậy, bạn không sinh ra nơi đất
tốt, để đên khi bạn đươc đưa sang nơi đất tốt thì sẽ kêt quả tưng bừng.

Chúng tôi đã thư nghiêm biêt bao nhiêu thuyêt. Cuối cùng nhận thức một thuyêt cân
bằng là một thuyêt ơn ích cho cuộc tồn sinh. Cha mẹ trao cho con cái một triêt lý khởi
nguyên đúng, thì cuộc đời đứa con mới đứng vững đươc.

Có một người cha dạy các con, ông không dạy con phải trở thành kỹ sư, bác sĩ, dươc
sĩ, không yêu cầu con phải vào trường danh tiêng. Ông nói với con: “Con của ngày
mai phải tốt hơn con của ngày hôm qua”. Chỉ vậy thôi, thê mà các con của ông, bác sĩ
và dươc sĩ. Đên lúc này, ông vẫn nói với các con: “Các con bây giờ tạm coi là thành
đạt. Đến khi trở thành người chân chính trước khi nhắm mắt thì mới thật sự thành
đạt”. Lời dạy này không cũ đi với thời gian.

27/10/2020
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5 BÌNH LUẬN VỀ “HẠT GIỐNG TỐT PHẢI ĐƯỢC GIEO VÀO NƠI
ĐẤT TỐT.”

1. Nguyễn Đan Quế

26 THÁNG MƯỜI 2020 LÚC 11:28 SÁNG

Hay lắm. Bác

2. Hau Nguyen

27 THÁNG MƯỜI 2020 LÚC 6:38 SÁNG

Cảm Ơn Tôn Phi đã gởi bài.

Giòng dống Tiên Rồng là hạt Giống Tốt, nên phải Tìm đất Lành hay phải tạo
ra môi trường Lành mà gieo giống, thì chắc Giống sẽ đươc phát triển với kêt
quả Hoa lành quả ngọt.

Có bàn đê Soma ( môi trường ) và Germen ( hạt Giống ), giống đã mọc cây
và đã sinh hoa quả,cứ nhìn vào . những môi trường đó thì biêt rõ Nhân Quả
ra sao. Cái Nhân Hận thù thì sẽ gặt đươc Quà phá hoại mọi sư cho tan hoang.

https://saigonpick.com/2020/10/26/hat-giong-tot-phai-duoc-gieo-vao-noi-dat-tot/
https://saigonpick.com/2020/10/26/hat-giong-tot-phai-duoc-gieo-vao-noi-dat-tot/
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Cấu chúc an bình và may mắn

Thân ái

Viêt Nhân

3. Diep my Linh

27 THÁNG MƯỜI 2020 LÚC 6:39 SÁNG

Hi, người Bạn trẻ Tôn Phi!

Cảm ơn Bạn đã chuyển cho tôi.

Ý chính trong bài của Bạn tương tư như câu “Rau nào thì sâu đó” của người
V. mình. Điều này ai cũng có thể nhận ra nơi những người V. trong nước kêt
hôn với người “nước ngoài”.

Thăm và chúc Bạn cùng cháu bé luôn đươc an lành và nhiều may mắn.

ĐML

https://saigonpick.com/2020/10/26/hat-giong-tot-phai-duoc-gieo-vao-noi-dat-tot/
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4. Trần Dung Nghi

28 THÁNG MƯỜI 2020 LÚC 7:27 CHIỀU

Có khi đất tốt, giống tốt mà người gieo khong biêt vun trồng, chăm sóc thì cũng huề vốn,

cây không sống nổi!

5. Bảo An

21 THÁNG MƯỜI HAI 2021 LÚC 7:24 SÁNG

VN giờ làm gì còn giống tốt? Bởi đất xấu nên giống k thể tốt, bây giờ phải
bỏ hêt giống cũ, giống xấu đi, gieo hạt giống của ĐCT vào lòng họ, dùng lời
Chúa mà an ủi, bón phân cày xới tấm lòng họ, thì mới sản sinh ra giống tốt,
dù đất chưa tốt! Còn anh bạn chỉ viêt theo chiều hướng nông cạn, đánh bóng
con người!

https://saigonpick.com/2020/10/26/hat-giong-tot-phai-duoc-gieo-vao-noi-dat-tot/
https://saigonpick.com/2020/10/26/hat-giong-tot-phai-duoc-gieo-vao-noi-dat-tot/
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Nhà xuất bản Sống Mới, một câu chuyên thần kỳ.

Image 4. Hai anh em ông Tôn Phi, tổng giám đốc nhà xuất bản Sống Mới Việt Nam. Liên lạc: tonphi2021@hotmail.com. Phone,
Whatsapp, Signal: +84344331741

New Live publishing house, a miracle story. Ở đây là nơi trao đổi phát minh, tức là
nơi trao đổi những giá trị sống có thể trao đổi đươc để duy trì cả cuộc sống nhân
sinh lẫn cuộc sống tâm linh. Chúng tôi chú ý hơn về nhân sinh. Gần 1 triêu cuốn
sách của ông Tôn Phi đã đên với các em nhỏ vùng sâu, vùng xa. Còn một chút nữa
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thôi, chúng tôi sẽ cán mốc 3 triêu. Nhiều bạn ở nước ngoài cũng yêu thích sách của
chúng tôi.

Chúng tôi rất hãnh diên đươc các tác giả tin tưởng và giao phó bản thảo, những
đứa con tinh thần của họ, để phổ biên ra trong nhân gian. Chúng tôi bán sách với
bất kỳ giá nào, cho những ai yêu sách. Trả trước trả sau không thành vấn đề, miễn
là sách ở đẳng cấp cao nhất đươc xuất bản ra.

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

Chủ đạo Viêt, còn gọi là triêt Viêt, hay Thái Bình minh triêt, đã trường tồn cùng
đất nước qua nhiều ngàn năm lịch sư. Có sách nói là trên 12 000 năm. Triêt gia
Lương Kim Định, giảng dạy triêt tại đại học Văn Khoa Sài Gòn, đã vưc dậy triêt
Viêt cho dân tộc Viêt Nam. Xin trang trọng cám ơn Kim Định, vị hướng đạo sư vĩ
đại của dân tộc Viêt Nam.
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Image 5. Một khách hàng đang cầm trên tay cuốn sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản của Tôn Phi.

Nhà xuất bản Sống Mới chúng tôi chú ý nhiều đên kinh điển dân tộc. Chúng tôi đã
cho ra mắt sách Phân tích Truyên Kiều.
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Image 6. Ảnh bìa sách Phân tích Truyện Kiều của tác giả Tôn Phi.

Các mạnh thường quân

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

Nhà xuất bản Sống Mới là một nhà xuất bản tư nhân. Nhờ các mạnh thường quân
người Viêt trên khắp thê giới, Sống Mới đươc phát triển. Chỉ với hai nhân viên,
Sống Mới xuất bản đươc các ẩn phẩm điên tư lẫn ấn phẩm in thành sách khắp thê
giới. Bạn cũng sẽ làm đươc như chúng tôi.
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Image 7. Tác giả Tôn Phi và một bạn gái cùng lớp trong sân trường. USSH 2016.

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

Tháng trước, có một ngày, tôi và cô thư ký viêt đươc cuốn sách rất hay. Chúng tôi
đưa lên mạng, cưa hàng tư phuc vu. Ai mua thì tư lấy xuống, và tư trả tiền. Làm
xong rồi, tôi và cô đi bộ ra cầu thể duc, giãn gân giãn cốt, 30 phút sau vào làm tiêp.
30 phút sau, về mở thống kê mặc định ra, thấy có khoảng 30 lươt tải sách. Có 1%
trong số khách tải sách sẽ tư giacs trả tiền và cứ như vậy số tài khoản ngân hàng
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của chúng tôi sẽ tăng lên Nghĩa là, chúng tôi làm đươc cưa hàng sách tư phuc vu,
trả sau, đối với sách PDF đầu tiên trên thê giới.

Image 8. Sếp và nhân viên của nhà xuất bản Sống Mới- tập đoàn xuất bản Charlie trong quán cà phê Quận 7. Sài Gòn.

Buổi chiều hôm đó, có trường mầm non xin một số tiền triêu. Vui vui, ông chủ và
nhân viên tập đoàn Charlie cho hêt luôn.
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Image 9. Triết gia, nhà tư bản Tôn Phi trong phòng làm việc của tập đoàn Charlie, nhà xuất bản Sống Mới.

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

Có kỹ sư Đỗ Như Ly, ông già sắp xuống lỗ, đặt mua sách của chúng tôi và đươc
chúng tôi cho thấy tận mắt tỉ suất lãi này. Ông nói rằng Tôn Phi của chúng ta là
một nhà sáng chê lớn của thê kỷ XXI.

Mời bạn tải xuống các sách của nhà xuất bản Sống Mới. Mặt bằng giá các cuốn
sách là 250 000 VNĐ (sách PDF) và 400 000 VNĐ (sách in). Số tài khoản nhận
tiền đặt sách: 142720499, mở tại ngân hàng ACB, chủ tài khoản Tôn Phi. Sách đọc
đươc trên máy tính bảng, laptop và điên thoại rất đẹp.
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Image 10. Hai bạn nữ người mẫu ảnh của nhà xuất bản Sống Mới đang giới thiệu cuốn sách Nền kinh tế tri thức của chúng tôi.

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

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

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

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

Năm 2021 là một năm đáng nhớ. Vào tháng Mười 2021, Tôn Phi mở nhà xuất bản
Sống Mới, người ta hay gọi là nhà xuất bản Charlie.

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

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

Nhà xuất bản Charlie kỳ diêu đên nỗi, cuc trưởng cuc xuất bản Viêt Nam phải gưi
công văn vào Sài Gòn chúc mừng ông Tôn Phi. Mới chỉ thành công trên nguyên lý
mà đã như vậy, mai này chúng tôi sẽ mở rộng hơn.

Đây không chỉ là một nhà xuất bản, đây còn là một trang web hêt sức quan trọng.
Tác giả nào có phát minh, nộp lên đây, chúng tôi đề số tài khoản của tác giả bên
dưới. Nhà giàu đi qua đọc thấy, ghé lại, mua phát minh cho tác giả. Ông Tôn Phi là
trung gian nhưng không cần biêt đên số tiền mà nhà giàu cho anh tác giả, vì thanh
toán là một chạm, đên ngay với tác giả sau 5 giây. Bản thân ông Tôn Phi cũng là
một tác giả nên thiêt kê đươc một nhà xuất bản vươt thời gian. Nhà xuất bản
Charlie cứ như là một cậu bé đên từ tương lai, cưc kỳ hiêu quả và cưc kỳ sáng tạo.
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Ngày hôm qua, có một thầy trưởng khoa trong trường chạy lên quận 7, gặp nhờ
nhà xuất bản Sống Mới đưa sách lên Amazon. Tất cả chỉ mất 2h đồng hồ. Ai nhờ,
chúng tôi cũng đều giúp cả, giúp miễn phí, giúp tận tình. Một sinh viên đại học
dưới Cần Thơ mới tốt nghiêp, gưi tác phẩm lên in, từ khi nhận bản in, sưa bản in
cho đên khi in, chỉ mất 20 ngày. Rõ ràng Charlie là một nhà xuất bản giỏi.

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

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

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

Tôn Phi và Hương Giang.

Điên thoại đường dây nóng: 0344331741

Hộp thư: tonphi2021@hotmail.com

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

Điên thoại đường dây nóng: 0344331741

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

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

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

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

mailto:tonphi2021@hotmail.com
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Paypal, Payoneer, Wise: +84344331741

Trân trọng cám ơn quý vị.
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Image 11. Ảnh minh họa: Hai bố con ông Charlie đi dạo phố. Quận 7 Sài Gòn năm 2022.

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

3 comments

Bạch Sơn Hải

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
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JANUARY 2, 2022 AT 07:16

Chúc Tôn Phi năm mới nhiều điều mới

Tình Quê Hồn Nước

JANUARY 2, 2022 AT 07:16

Hoan hô các cháu.

DINH CONG NGUYEN

FEBRUARY 5, 2022 AT 11:34

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

https://shop-charlie.com/2022/01/02/nha-xuat-ban-song-moi-mot-cau-chuyen-than-ky/
https://shop-charlie.com/2022/01/02/nha-xuat-ban-song-moi-mot-cau-chuyen-than-ky/
https://shop-charlie.com/2022/01/02/nha-xuat-ban-song-moi-mot-cau-chuyen-than-ky/
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Giáo sư Thụy Sỹ đặt mua sách Giáo trình triết Việt Nho của
tác giả Tôn Phi.

ISBN: 9798806352096

Cám ơn vì đã tô điểm cho đời. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022.
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Giáo trình triêt Viêt Nho, như là một sư thư nghiêm đươc bạn bè quốc tê đặt vấn đề.
Triêt Viêt Nho giải thích đúng các sư kiên đã diễn ra trên mặt đất, ít nhất là về mặt
siêu hình.

Triêt Viêt Nho đúng về toán học, thần học và vật lý.

Hôm nay, bên cạnh bộ Kinh Thánh, tôi còn có bộ Viêt Nho, để bước tiêp chặng
đường dài. Mình không có đươc may mắn này thì mình có đươc may mắn kia, để
rồi tất cả những may mắn đên cùng một lúc. Như vua Sa-lô-môn năm xưa chỉ xin
có khôn ngoan nhưng rồi đươc cả vàng bạc lẫn vinh hiển.

Điều khoản về tác quyền và sở hữu trí tuê.
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Image 12. Hình 22. Ông Tôn Phi ( Charlie) và bạn nữ làm kế bên tòa nhà. Quận 7 năm 2022.

Các sách của nhà xuất bản Sống Mới, bản quyền thuộc về nhà xuất bản Sống Mới,
Tập đoàn xuất bản Charlie.

Điều khoản về tác quyền của mọi cuốn sách của nhà xuất bản Sống Mới là tương
đối giống nhau: Mọi cuốn sách đều thuộc bản quyền của Tập đoàn xuất bản
Charlie. Nghiêm cấm sao chup, in ấn, phô-tô, lưu hành khi chưa có phép của nhà
xuất bản. Trong trường hơp khẩn cấp, bạn đọc cần phô-tô, scan, sao chép,...thì có
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thể thưc hiên trước nhưng sau đó phải báo về cho Nhà xuất bản Sống Mới- Tập
đoàn xuất bản Charlie sau.

Thắc mắc cần hỗ trơ, mời quý khách liên lạc với:

Phòng bản quyền của nhà xuất bản Sống Mới: doanh@dslextreme.com Phone: 001
(213) 361-7929. (gặp ông Nguyễn Kinh Doanh).

Đại diên của Tập đoàn Charlie tại Hà Tĩnh: tonthanck@gmail.com.

Trong trường hơp những người trên không giải quyêt đươc khiêu nại, tranh chấp,
yêu cầu hỗ trơ,...mời quý bạn liên lạc trưc tiêp với tác giả Tôn Phi.
tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Viber,Telegram: +84344331741.

Nhà xuất bản Sống Mới là nhà sản xuất sách PDF lớn thứ ba châu Á hiên nay. Khi
nhận đươc sách PDF vào trong thiêt bị của bạn, bạn phải đảm bảo rằng đã có giấy
phép của nhà xuất bản. Nêu không, sách PDF đó bị tính là không có giấy phép và
bạn phải hủy PDF đi khỏi thiêt bị điên toán của mình.

Nêu bạn nhận đươc một cuốn sách PDF của chúng tôi do sư nhầm lẫn, bạn vẫn có
thể đọc nhưng không đươc chuyển cho người thứ ba. Sau đó, bạn phải chuyển
khoản tiền sách về cho tác giả hoặc nhà xuất bản. Trong trường hơp không thể
cộng tác một trong hai điều trên, bạn đọc vui lòng hãy hủy bỏ nó. Nêu muốn đọc
nó, quý vị phải gưi tiền sách cho tác giả hoặc nhà xuất bản, theo giá tiền và thông
tin đi kèm trong mỗi cuốn sách.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn
Phi. Ở nước ngoài ghi thêm Swift Code: ASCB VNVX.

Trân trọng cám ơn quý vị.
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Giới thiêu về Hội thánh của Đức Chúa Trời
Hội thánh của Đức Chúa Trời giữ ngày Sabath phước lành (ngày thứ Bảy-
Saturday theo chê độ thứ hiên nay) và giữ lễ Vươt Qua giao ước mới do đích thân
Chúa Giê-su thiêt lập trên phòng cao của Mác (còn gọi là bữa tiêc cuối cùng).

Đây là hội thánh mà tác giả sách này (ông Tôn Phi) đang tham gia. Tôi muốn quý
vị đọc kỹ và kêt luận bằng khả năng khoa học của mình. Tôi cũng muốn quý vị
kiểm nghiêm, so sánh tỉ giảo để đi đên tận cùng chân lý, thay vì ngồi thu động lắng
nghe.

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

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

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

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

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

Điều đó cho thấy tầm quan trọng của lễ Vươt Qua giao ước mới. Sư quan trọng lớn
lao biêt dường nào đó, thường không đươc để ý một cách kỹ càng.

Trên thê giới hiên nay, chỉ có Hội thánh của Đức Chúa Trời (Church of God
parents) vẫn còn giữ lễ Vươt Qua giao ước mới đó. Hội thánh do ông An-Xang-
Hồng thành lập. Năm 325, tại cộng đồng Nicea, người ta đã bỏ lễ Vươt Qua giao
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ước mới đi. Nhà sáng lập Hội thánh của Đức Chúa Trời, ông An-Xang-Hồng, đã
tái lập nó trong quãng đời 67 tuổi, trong đó từ năm 30 tuổi ông đươc làm phép báp-
tem (phép rưa tội), và bắt đầu đi giảng đạo trong vòng 37 năm.

Figure 2. Từ trái sang phải. Ông An-Xang-Hồng, nhà sáng lập Hội thánh của Đức Chúa Trời. Bà Zang Jah Gil, người vợ thiêng
liêng. Mặc áo vest bên phải: Ông Kim Joo-Cheol, mục sư tổng hội trưởng, đóng vai trò như Phi-e-rơ của hội thánh sơ khai.

Hội thánh của Đức Chúa Trời này chính là hội thánh sơ khai, đã đươc làm chứng
trong thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gưi tín hữu Cô-rinh-tô. Qủa thưc, tên
gọi “Hội thánh của Đức Chúa Trời” đươc nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong mọi bản
dịch.

Figure 3. Hội thánh của Đức Chúa Trời. Ảnh tư liệu.
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Theo như niềm tin của các tín đồ Hội thánh của Đức Chúa Trời, ông An-Xang-
Hồng chính là đấng Christ (Đức Chúa Giê-su) tái lâm. Điều này đươc làm chứng
trong Hê-bơ-rơ (thư gưi tín hữu Do Thái) chương 9, câu 27 đên câu 28:
27Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét,

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

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

Đây cũng là một trong những hội thánh duy nhất giữ lễ Sabath hiên nay. Ngày
Sabath quan trọng đên độ, Sáng thê ký chương 2 câu số 2 làm chứng rằng, Đức
Chúa Trời ban phước lành cho ngày Sabath và đặt là ngày thánh.

Mời các bạn ghé và tìm hiểu. Tôn Phi chấm điểm Hội thánh của Đức Chúa Trời
9/10. Còn 1 phần 10 nữa, trải qua thời gian nắng mưa, chúng ta sẽ hiểu thêm.

Trân trọng cám ơn quý vị đã đọc bài.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 18 tháng 04 năm 2022. Sưa ngày 23 tháng 07 năm
2022.

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

mailto:tonphi2021@gmail.com
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Giới thiêu sách Cùng học để giáo duc con trẻ của giáo sư
Nguyễn Đình Cống.

Hình 2. Ảnh bìa sách: Cùng học để giáo dục con trẻ của giáo sư Nguyễn Đình Cống.
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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 (hơp pháp trên toàn cầu)

“Đó là nhu cầu về tình cảm đươc quan tâm, đươc yêu thương. Cha mẹ, đặc biêt là
mẹ phải hiểu rõ nhu cầu này và học cách thể hiên hơp lý để tránh bất lơi 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 đươc.

Khi nhu cầu về quan tâm không đươc 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
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 tương rằng bố mẹ không yêu thương, không
quan tâm đên con.

Hình 3. Tác giả, giáo sư Nguyễn Đình Cống.
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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 đươc, 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 hơp 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@hotmail.com hoặc tonthanck@gmail.com

Điên thoại đặt sách: 0344331741

Tài khoản: 142720499- ACB-Tôn Phi.
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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.

5 comments

1. Đức Nguyễn
JANUARY 13, 2022 AT 16:30 EDIT

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
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Tuyêt 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 VN

3. Tôn Phi
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 Saìgòn mong ,một ngày đươc gặp bạn uống cà fê và đàm
đạo thơ văn nhé.

Shalom.

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


Cải tạo đời sống người công nhân của tác giả Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Page 73 of 171

John Tornado, USA.

4. Nguyễn Văn Nam
APRIL 3, 2022 AT 19:14 EDIT

Con tôi thành đạt hêt

5. Linh Trà
JUNE 3, 2022 AT 03:01 EDIT

ôi em cảm ơn anh nhé

mới chỉ làm quen với anh thôi mà a đã tặng em sách rồi

em cảm ơn anh nhiều nhiều ạ.

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/1433
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/2078
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Hiện tượng quấy rối người dùng của các nhà sản xuất
phần mềm.
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Bạn Hồng Tuấn (Charlie) đem những ý tưởng đên cho đời. (Bring your ideas to
life).

Chúng ta đề xuất một thê giới mà công nghê phuc vu con người chứ không phải
con người phuc vu công nghê.

Các nhà sản xuất phần mềm, khi tạo ra một sản phẩm và bán cho khách, thì muốn
bán cho họ suốt đời.

Tôi là người mua máy tính cho khách nên tôi biêt rất rõ điều này.

Ngay cả khi bạn muốn xoá phần mềm thì nhà sản xuất vẫn duy trì một con bị trong
máy tính của bạn. (Cho nên muốn xoá tiêt một file trong máy tính thì người ta cần
một phần mềm chuyên dung).

Hiên nay; không có ngành nào có tỉ suất cao bằng ngành sản xuất phần mềm.

Kỹ sư phần mềm lương cao gấp khoảng 4 lần kỹ sư xây dưng. Các chứng chỉ tin
học văn phòng dường như bắt buộc để sinh viên ra trường. 99% sinh viên Viêt
Nam dùng phần mềm lậu (tôi mua và khuyên khích bạn bè mua phần mềm bản
quyền).

Các trang web, mở lên là quảng cáo choáng ngơp.

Một số nước; các hãng như Casio, Microsoft hối lộ, khiên quan chức ra đề thi
cưỡng ép thí sinh phải học tập và ôn luyên trên phần mềm của họ. Nghĩa là bạn
phải mua hàng cho họ.

Một đê tư của Bill Gates, Bill đã tính toán từng xu với khách hàng. Người ta nói
“Nhân duc với nhai” ( Lòng tham không đáy) quả là rất đúng. Người giàu nhờ phát
minh thì muốn ăn lời vô tận. Điều này quả không nên.

Bên Tây, có ông Linux làm đươc hê điều hành miễn phí cho người dân. Nghĩa là
một người sinh viên không cần mất 2 triêu 7 cho Microsoft nữa. Với Linux, nó
hoàn toàn miễn phí.

Con người ngày càng phu thuộc vào máy móc.



Cải tạo đời sống người công nhân của tác giả Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Page 77 of 171

Thê giới đang cần những nhà sản xuất không biêt quấy rối người dùng.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 06 tháng 07 năm 2022.

Tôn Phi (Lê Minh Tôn)& Hồng Tuấn

Tập đoàn xuất bản Charlie.

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741.

Bạn đọc muốn mua phần mềm Avast, Bitdefender hay hê điều hành Windows bản
quyền, hãy liên hê với Tôn Phi. Gía khoảng 100 000 VNĐ/bản quyền.
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Bình giảng câu “Nhân chi sơ, tính bản ác” của Tuân Tử.

Sinh thời, Tuân Tư có viêt: “Nhân chi sơ, tính bản ác”.

Nghĩa là, con người khi sinh ra đã mang mầm ác rồi.

Vua Đa-vit, cũng nói trong tác phẩm Thi Thiên của mình rằng: “Mẹ ta hoài thai ta
trong tội ác.

Câu nói của Tuân Tư cũng không hoàn toàn sai. Ngày hôm qua (24/08/2022), bạn
Trần Tâm, nhà khoa học, viêt thư cho ông Tôn Phi rằng: “

Tam Tư Kinh dù là một cuốn sách chứa đưng nhiều tư tưởng sâu sắc, nhưng vẫn là
một tác phẩm do con người viêt ra! Nêu muốn tìm hiểu về những vấn đề liên quan
đên bản chất con người (đứa bé mới sinh ra có tội hay không?), chi bằng tìm kiêm
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câu giải đáp từ trong Kinh Thánh, vốn là Lời của Thiên Chúa, là Đấng sáng tạo nên
con người. Kinh Thánh có câu giải đáp rõ ràng, dứt khoát:

“Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác. Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.” (Thi
Thiên 51:5)

Đứa bé vừa mới sinh ra, dù chưa làm điều gì ác, cũng đã mang nguyên tội rồi, là tội
do A-đam lưu truyền từ thê hê nầy sang thê hê khác cho đên ngày nay. “Bởi một
người (A-đam) mà tội lỗi vào trong cả thế giới …” (Rô-ma 5:12)”.

Vậy Vương Ứng Lân và Tuân Tư, ai đúng ai sai? Bài này giải đáp bằng khoa học
mà khoa học đi đên tận cùng chân lý.

Sách Ê-xê-chi-ên chỉ ra rằng, tội cha cha chịu, tội con con chịu. “

“Nầy, mọi linh hồn đều thuộc về Ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con
đều thuộc về Ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chêt.”
Ê-xê-chi-ên18:4

Vì vậy không có cái gọi là tội tổ tông. The so-called. Phép rưa tội (phép báp-tem)
mà Gio-an rưa cho Chúa Giê-su, không phải là rưa đi tội của nguyên tổ, mà là rưa
đi tội của con người.

Hỏi tội đó (Nhân chi sơ tính bản ác) từ đâu? Thưa, từ thê giới thiên sứ. Xem sách
Khách khứa đên từ thê giới thiên sứ của tác giả An-Xang-Hồng. Rất đầy đủ và chi
tiêt. Bạn đọc phải tìm đọc. Ông là nhà thần học lớn nhất thê kỷ XX.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 25 tháng 08 năm 2022.

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn).

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Liên lạc của nhà khoa học Tâm Trần: tamtran1561@yahoo.com
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2 comments

Tam Tran

AUGUST 26, 2022 AT 09:05

Xin cảm ơn đã gưi cuốn sách.

Tôi tin vào những điều Kinh Thánh dạy vì là Lời của Thiên Chúa ban cho con
người để chúng ta biêt đươc về Chúa và cũng biêt đươc về chính mình, những sách
khác dù có giá trị vẫn là tư tưởng của con người. Trong các sách của con người
viêt ra (không kể các sách về khoa học) nhằm giải thích về Thiên Chúa và con
người, nêu có những tư tưởng phù hơp với Kinh Thánh thì tôi chấp nhận. Nêu
ngươc lại thì tôi không công nhận. Các tư tưởng đên từ Giáo Hội An Xan Hồng thì
tôi không công nhận, và xin miễn thảo luận vì sẽ mất thì giờ của cả 2 bên.

2 câu Kinh Thánh “tôi sanh ra trong sư gian ác. Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội
lỗi.” (Thi Thiên 51:5) và câu “Nầy, mọi linh hồn đều thuộc về Ta; linh hồn của cha
cũng như linh hồn của con đều thuộc về Ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chêt.”
(Ê-xê-chi-ên 18:4) không hề có sư mâu thuẩn như người ta thường gán cho. Câu
trong Thi Thiên chỉ về tội do A-đam lưu truyền. Đó là nguyên do tại sao con người
muốn làm điều thiên nhưng không làm trọn đươc (Xin đọc Rô-ma 7:21-25). Còn
câu ở Ê-xê-chi-ên chỉ về kỷ tội tội, là tội trong tư tưởng hay hành động khi đên tuổi
hiểu biêt hay khi trưởng thành. Đứa bé mới sanh chưa có kỷ tội (vì chưa hiểu biêt
gì về thê giới chung quanh, chưa có khả năng phạm tội) nhưng đã có nguyên tội.

Lưu Ngọc

AUGUST 26, 2022 AT 09:06

https://shop-charlie.com/2022/08/25/binh-giang-cau-nhan-chi-so-tinh-ban-thien-cua-tuan-tu/comment-page-1/
https://shop-charlie.com/2022/08/25/binh-giang-cau-nhan-chi-so-tinh-ban-thien-cua-tuan-tu/comment-page-1/


Cải tạo đời sống người công nhân của tác giả Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Page 81 of 171

Tôn phi viêt độc.

Nhìn về các băng đảng cho vay nặng lãi ở Viêt Nam, nghĩ
đên thiên tài William Shakespeare của nước Anh.
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Ngày tôi ra đươc bộ giáo trình ngành văn học, bạn bè cả trường gọi điên, nhắn tin
đên chúc mừng.
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Bạn cùng trường tình cờ đên quán và gặp Tôn Phi. Cùng bàn về tác phẩm Người
lái buôn thành Venice của William Shakrespeare. Chị này trên tôi mấy khóa và
tính trầm hơn tôi.

Ngày xưa, ở nước Ý, thành phố Venice, có chàng trai phải vay nơ của tên cầm đồ.
Đên hạn chàng không có trả. Tên cầm đồ đòi lấy cánh tay của chàng. Theo “hơp
đồng”, tên chủ nơ đươc phép cắt của chàng 1 kg thịt. Cô vơ thông minh, yêu cầu
hắn cắt thịt nhưng không đươc làm chảy máu. Chàng trai may mắn thoát nạn.

Không chỉ riêng chàng trai, cả thành phố Venice thoát nạn. Bây giờ dân Viêt Nam
gặp nạn nơ Trung Quốc, ai cứu dân Viêt Nam? Đại biểu quốc hội nói thẳng: ” Nêu
không tăng giá xăng, giá điên thì bán biển Đông cho Trung Quốc luôn đi”.

Kinh điển tôn giáo ( Kinh Thánh) không cứu đươc chàng trai khỏi bẫy nơ. Luật
pháp (quan tòa thành phố Venice) cũng không cứu đươc chàng trai thoát khỏi bẫy
nơ. Cuối cùng túi khôn dân tộc (trí thông minh của cô vơ) nhanh trí vớt chàng khỏi
chỗ chêt.

Chuyên tương tư đang xảy ra ở Viêt Nam. Dọc các thành phố lớn như Hà Nội, Sài
Gòn, Đà Nẵng, tràn lan các băng đảng cho vay nặng lãi. Chưa có nhà kinh tê học
nào của Viêt Nam làm rõ vấn đề lãi suất kép. Các băng đảng cho vay lãi đang dùng
lãi suất kép để ép chêt người vay.

Đên ngày mà không có trả, có người bị giêt. Chuyên như vậy xảy ra rất thường tại
Sài Gòn. Chưa kể, ơ mọi quốc gia, các băng đảng xã hội đen mua chuộc cảnh sát.
Bạn đọc tiểu thuyêt “Bố già” của Mario Puzo thì thấy rất rõ.

Vào thê kỷ XVI, khoảng những năm 1562, thiên tài William Shakespeare kể về
nạn cho vay nặng lãi qua siêu phẩm kịch Người lái buôn thành Venice. Kể từ đó,
hoàng gia Anh đã phải tạo ra trơ cấp phổ biên cho toàn dân.

Ở những nước có nền nhân bản thấp, chi phí nuôi bộ máy khổng lồ và người dân
trả ngày càng nhiều cho bộ máy đó. Kêt quả là xã hội ngày càng mắc sâu vào bẫy
nơ.
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Trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giê-su dạy rằng: Hãy cầu xin để đủ ăn đủ mặc hàng
ngày đã là may mắn. Các đảng cho vay lãi thườn tìm đươc con mồi là những
người mong muốn giàu nhanh.

Thời nay, công nhân cũng vay nơ xã hội đen, vì lương không đủ trả tiền phòng
trọ và sinh hoạt, ăn uống nơi thành phố. Kỹ thuật tiên quá nhanh mà triêt lý
không tiên kịp.

Chỉ có cư nhân văn chương mới cứu đươc dân tộc ở thời điểm này. Song, với
học chêt như hiên tại, cư nhân văn chương lo qua môn đã là may mắn. Cô sinh
viên ngành cư nhân tài năng phải đọc sách làm bài tập đên tận 2 giờ sáng, hỏi,
thời gian đâu suy tư?

Ở nước Anh, văn học đi trước, triêt học theo sau, luạt pháp nối đuôi sau cùng.
Văn học Anh nhận thức đươc vấn đề vào năm 1562. Văn học Viêt Nam hiên
nay chưa nhận thức đươc vấn đề, và đang ở trong giai đoạn-thời kỳ văn hóa hậu
trường. Bây giờ phải có một nhà văn thật giỏi đứng ra cứu dân tộc Viêt Nam
thoát khỏi nạn cho vay nặng lãi.

Gánh nặng dành cho các bạn cư nhân văn chương, những tiểu “William
Shakepeare” hiên đang rất lớn. Mong rằng các bạn mạnh dạn đứng ra cứu đời,
mỗi người một tay.

Shakespeare và chúng ta, một cuốn sách sáng tác bởi nhà văn Tôn Phi. Số ISBN:
9798444791134. Mời các bạn, nhất là các bố mẹ có con mới lớn, đặt mua để
hiểu vấn đề.

God bless you. God bless America.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 19 tháng 07 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.
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Trơ lý: doanh@dslextreme.com (gặp ông Nguyễn Kinh Doanh, ký giả quốc tê
hiên đang sinh sống tại Hoa Kỳ).

Phone: +84344331741 (Facetime, Zalo, Whatsapp, Telegram).

Phone dư phòng: +001 (213) 361-7929.

3 comments

1. Nguyen Duy Khoa
JANUARY 10, 2022 AT 16:24

Rất hay, ở viêt nam đất bị cướp lúc nào ko hay. Ý ngầm rất hay

2. Long Nguyen Thanh
JANUARY 10, 2022 AT 16:25

Bạn nêu thưc trạng và giải pháp thật đúng. Mọi người chắc không kịp nhận
ra đâu vì rất nhiều lý do….chắc phải gánh hậu quả….

https://shop-charlie.com/2022/01/10/van-de-day-nghe-cho-tre-em-viet-nam/
https://shop-charlie.com/2022/01/10/van-de-day-nghe-cho-tre-em-viet-nam/
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3. Trường Thân Văn
JULY 20, 2022 AT 05:20

Đúng nhưng giờ người ta không thích nói đúng. Nhất là người bắc nhà mình,
bác hay đi ra bắc, vào nam nên biêt, đúng.

Trung và nam đỡ hơn bắc nhiều. Miền bắc xuống cấp rất tê.

https://shop-charlie.com/2022/07/19/nhin-ve-cac-bang-dang-cho-vay-nang-lai-o-viet-nam-nghi-den-nuoc-anh-cua-william-shakespeare/
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Vấn đề dạy nghề cho trẻ em Viêt Nam

Hình 4. Ảnh: Các tiểu thương tại chợ Đà Lạt, Tôn Phi chụp trong lúc đi phố mùa xuân. Lâm Đồng 2020. Bản quyền ảnh: Tôn Phi.

Vấn đề dạy nghề trở nên cấp thiêt. Trong xã hội Viêt Nam đang xảy ra cuộc khủng
hoảng thừa: Hàng hóa sản xuất thừa mà không có người mua. Con buôn quá đông
trong khi tiền để mua hàng thì không có. Trong lúc này, triêt gia Tôn Phi đề nghị,
ai sinh ra trong gia đình nào thì cứ tiêp tuc làm nghề nấy.

Ở bên Thuy Sỹ gia đình, nêu có cha làm nghề sưa đồng hồ, thì con trai đi học đại
học về cũng chỉ để kê thừa cưa hàng sưa đồng hồ của bố nó. Không gì thuận lơi
hơn nối nghề cha ông. Nhãn hiêu đồng hồ Thuy Sỹ nổi tiêng là nhờ cha truyền con
nối một cách liên tuc.

Nghề đi buôn mau lời, nên thanh thiêu niên thích đi buôn, để khỏi phải làm nghề
vất vả, bui bặm. Bể nơ, bể quỹ từ đây mà ra. Vua Lê Thánh Tôn ra lênh cấm các
trò buôn bán. Nhờ đó trong dân lương thưc dồi dào:

“Đời vua Thái Tổ Thái Tông,

Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng thèm ăn.”

Ở Viêt Nam giờ đây, chẳng gia đình nào muốn con làm nghề nông cả, vì đất đai có
thể bị cướp bất kỳ lúc nào. Bên Do Thái, hay bên Úc, niềm ao ước của các cô gái
là lấy đươc các chàng trai làm chủ nông trại. Bên Viêt Nam mình quan niêm đảo
ngươc, nghèo nhất mà vênh nhất, ăn đồ nhiễm độc nhiều nhất.
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Khi con cái nối nghiêp cha mẹ, chúng không chỉ đươc kê thừa tay nghề (skills)
mà còn đươc kê thừa các mối quan hê (contact lists). Như vậy, quá trình sản
xuất-tiêu thu đươc diễn ra liên tuc. Ngươc lại, khi con cái nhảy nghề, bố mẹ lại
phải lo lót, chạy chọt cho nó từ đầu, mà chất lương nghề thì không cao, vì cả gia
đình đã bắt đầu từ con số 0.

Tôi sinh ra trong một gia đình thơ may (nhưng không biêt may). Các em tôi nối
nghề của bố mẹ, tôi thì không. Nhà tôi ở mặt đường, nhập quần áo về bán cũng
đủ sống. Các em tôi lớn lên, mua găng tay, quần lót, áo ngưc, quần đùi, áo
phông. Khách vốn quen bố mẹ tôi sẵn, đi qua nhà tôi, thì ghé mua. Lơi thê là rất
lớn. Còn các gia đình khác, như các gia đình ở miền Tây, đất đai thì đã bán, cả
gia đình lên Sài Gòn ở trọ, lúc bùng dịch phát, không có trơ cấp xã hội, cả gia
đình kêu khóc thảm thiêt. Tiêng kêu lên đên tận báo Nikkei của Nhật Bản.

Rõ ràng, đừng chờ đơi vào trơ cấp xã hội phổ biên như Anh-Pháp-Úc-Mỹ-Do
Thái, vì họ là xứ văn minh tin lành. Các gia đình Viêt Nam cần có một kê hoạch
tài chính dài hạn, kéo dài 20-30 năm, để tư chủ trong khoảng thời gian gay go
sắp tới. Mùa dịch vừa qua chỉ mới là khúc dạo đầu.

Tôi gơi ý cho bạn hãy sản xuất. Phải có một mặt hàng gì đó do nhà mình làm ra
từ đầu đên cuối. Một mặt hàng như vậy sẽ không trùng lặp với ai và người ta sẽ
mua ủng hộ bạn rất nhiều.

Trân trọng,

Tôn Phi.
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Tập đoàn xuất bản Charlie Sài Gòn là tập đoàn
Chaebol đầu tiên của nước Viêt Nam.

Xét trên điều kiên tiên quyêt, tập đoàn Chaebol phải thể hiên văn hoá của quốc gia, thê thì
Charlie Sài Gòn, y cứ trên kinh điển dân tộc, là tập đoàn Chaebol đầu tiên của nước Viêt Nam.
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Điều kiên thứ hai, Chaebol phải chê tạo đươc một sản phẩm từ đầu đên cuối, không
đươc mua đồ của nước ngoài để ráp vào. Xét theo điều kiên này, Charlie cũng là
chaebol đầu tiên. Chúng tôi không mua sản phẩm rồi đem về dán như những nơi
khác.
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Rất mong quý vị và các bạn tiêp tuc ủng hộ chúng tôi trên chặng đường dài.
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Mạc Van Trang

Đươc nhà báo LÊ PHÚ KHẢI tặng sách.

Anh vừa in cuốn “Tùy bút về Putin”, nhưng trong đó in một số bài chọn lọc, viêt
gần đây. Cảm ơn anh Lê Phú Khải.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 26 tháng 08 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

2 BÌNH LUẬN VỀ “TẬP ĐOÀN XUẤT BẢN CHARLIE SÀI

GÒN LÀ TẬP ĐOÀN CHAEBOL ĐẦU TIÊN CỦA NƯỚC

VIỆT NAM.  ”

1. Kim Ngân

27 THÁNG TÁM 2022 LÚC 6:05 SÁNG

Chuc a ngày càng thành công và phát triển sự nghiệp hơn nữa nhé

https://saigonpick.com/2022/08/27/tap-doan-xuat-ban-charlie-sai-gon-la-tap-doan-chaebol-dau-tien-cua-nuoc-viet-nam/comment-page-1/
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2. huyen anh

28 THÁNG TÁM 2022 LÚC 6:23 CHIỀU

Bình luận của bạn đang đợi duyệt.

Em chào tôn phi nhé, cảm ơn anh đã đồng hành cùng em từ 2017

đến nay, em phải đi xa một thời gian, chúc phi luôn luôn mạnh khỏe

và có những bước đột phá trong cuộc sống văn học.

https://saigonpick.com/2022/08/27/tap-doan-xuat-ban-charlie-sai-gon-la-tap-doan-chaebol-dau-tien-cua-nuoc-viet-nam/comment-page-1/
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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.

Hình 5. Ảnh trên Internet về quan quan thư cưu.

關雎
關關雎鳩
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在河之洲

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.

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 ngơi về Vũ Vương
và bà vơ kê. Bài Quan thư có trước, chuyên ông Vũ Vương lấy vơ lập gia đình có
sau. Nói bài Quan thư kể về ông Vũ Vương, ấy là chiêu “suy tôn lãnh tu”. Tản Đà
không biêt rằng mình đang làm sai. Nêu Tản Đà ca ngơi bà vơ kê với ông Vũ
Vương, hỏi bà vơ 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 lơi 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 vơ/chồng nêu thấy không hơp. Bill Gates vừa là thiên tài
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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 vơ cả đã chêt, Vũ Vương lấy bà vơ 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 đươc
bài quan thư, thì họ đã không làm cung nữ. Đổ tác giả cho các cung nữ là vì không
tìm đươc 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 đươc
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 vơ”, không có văn hóa này). Hai bè nam nữ, đươc biểu
tương bằng chim thư cưu, hát đối đáp nhau. Cô gái ra đề, chàng trai phải hát đươc
đối cô gái. Người con gái ra đề (yểu điêu thuc nữ), người con trai phải cầu cho
đươc lời giải (quân tư hảo cầu). Nêu hát đươc thì cô gái cho phép sang sông và hơp
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”.

Chỉ bốn câu thơ trong bài Quan quan thư cưu, chúng tôi tái phuc dưng cho bạn
xem đươc 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.
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Ảnh minh họa: Ông anh họ Tôn Phi và cô em họ Trần Triệu Vy trong một giờ làm sách.

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
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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 đươc. 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.

Viết tại Đà Lạt, ngày 20 tháng Ba năm 2020.

Tôn Phi.

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Bài viêt đã đươc đưa vào sách Giáo trình văn học Trung Quốc của nhà văn Tôn Phi đã phát hành
trên Amazon.

Liên lạc mua sách trưc tiêp tại tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Các trơ lý:

teacherkimngan@hotmail.com

tonthanck@gmail.com

Trân trọng cám ơn quý bạn.
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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 liêu a mới biêt thêm về lịch sư. Thanks Tôn Phi đã
nghiên cứu và chia sẽ. Có những câu ca dao, tuc ngữ mình nghe mà chưa rõ
nguồn gốc tại sao nó có.

https://saigonpick.com/2020/03/13/phan-tich-bai-tho-quan-quan-thu-cuu/
https://saigonpick.com/2020/03/13/phan-tich-bai-tho-quan-quan-thu-cuu/
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3. Bùi Tuấn Dương

13 THÁNG BA 2020 LÚC 10:10 SÁNG SỬA

Anh Teo Tran nêu có thích thú thì kêt nối với bạn này nhé. Để nói về Nho giáo và chữ nòng nọc.
Đặng tui có cơ hội đươc mở mang về “mồ cha mả tổ” đặng khỏi phải khóc búi bòng bong! Ahihi

Thích

TRẢ LỜI

4. Trung Dân Việt Thương

13 THÁNG BA 2020 LÚC 12:37 CHIỀU SỬA

Bài viêt khá kì công và có những dẫn liêu tốt! Có một số nhận định cần thời gian kiểm chứng!

Thích

TRẢ LỜI

https://saigonpick.com/2020/03/13/phan-tich-bai-tho-quan-quan-thu-cuu/
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/605
https://saigonpick.com/2020/03/13/phan-tich-bai-tho-quan-quan-thu-cuu/?replytocom=605
https://saigonpick.com/2020/03/13/phan-tich-bai-tho-quan-quan-thu-cuu/
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/606
https://saigonpick.com/2020/03/13/phan-tich-bai-tho-quan-quan-thu-cuu/?replytocom=606
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5. Hoe Nguyen

13 THÁNG BA 2020 LÚC 10:26 CHIỀU SỬA

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

Thích

TRẢ LỜI

6. Nguyễn Việt Nhân

13 THÁNG BA 2020 LÚC 10:28 CHIỀU SỬA

Bài Thơ: Quan quan Thư/ Cưu
Góp vài ý về mấy câu: Quan quan Thư / Cưu ( hình thức Ca dao )
Văn Hoá của chủng Viêt là Văn hóa trư 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 trư tình, do dân gian sáng tác , không giống như thơ niêm luật của Hoa tộc, ý chính
là Dân gian viêt sách ( Ca dao tuc ngữ, truyên cổ tích )
Bài thơ đươc trưng lên để nói lên sư khác nhau giữa hai nền Văn Hoá Hoa / Viêt.
Nền Văn Hóa Hoa tộc đặt tên Nguyên lý Cha trọng Lý hơn Tình ( Hiên Viên là lãnh tu Du
muc . . . ), còn Văn Hoá Viêt lại đặt trên Nguyên Lý Mẹ ( Mẹ u Cơ.. . ) , năng Tình hơn Lý, do đó
sư quan hê 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 biêt, Nam Nữ thu thu bất thân, vai trò đàn bà rất thấp với cảnh đa
thê. chồng Chúa Vơ Tôi, về hôn thú thì môn đăng hộ đối với nhiều tuc lê rườm rà. Gái Tai tư ý ve

https://saigonpick.com/2020/03/13/phan-tich-bai-tho-quan-quan-thu-cuu/
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/607
https://saigonpick.com/2020/03/13/phan-tich-bai-tho-quan-quan-thu-cuu/?replytocom=607
https://saigonpick.com/2020/03/13/phan-tich-bai-tho-quan-quan-thu-cuu/
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/608
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nhau thì cho là bất chính lăng loàn . .
Còn bên chung Viêt thì ngươc 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 miêng trầu. . . Trầu này trầu Tính Tính
trầu Tình, trầu Nhân trầu Nghĩa trầu Mình với Ta.
Trong tuc 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
trưc tiêp với nhau, cặp nào ưng nhau thì đem nhau hơp thân trên bãi cỏ hay trong lùm cây, sau đó
nêu có mang thì cưới nhau, nêu chưa thì lần khác lại đi ve nhau như thê .
Ngoài ra còn có tuc 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 cu Phan Bội Châu còn có tuc hát hàng Vải ( con Gái dêt vải ), ở Nghê Tĩnh có hát Ví, hát
Dặm giữa hai bè Nam Nữ nơi công cọng, trong những đêm trăng sáng, có khi trong dịp ngập lut,
ban đêm Trai Gái chèo Nốc ( ghe nhỏ đan bằngTre ) trên nước lut 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 tuc 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
Phương 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 Phương Hoàng bay bổng trên
trời cao, một bên thì như chim Bìm bịp cứ luẩn quân quanh lùm cây.

Thích

TRẢ LỜI

7. Ba' Pham

13 THÁNG BA 2020 LÚC 10:44 CHIỀU SỬA

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…

Thích

https://saigonpick.com/2020/03/13/phan-tich-bai-tho-quan-quan-thu-cuu/?replytocom=608
https://saigonpick.com/2020/03/13/phan-tich-bai-tho-quan-quan-thu-cuu/
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/609


Cải tạo đời sống người công nhân của tác giả Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Page 104 of 171

TRẢ LỜI

8. thainguyennhado@gmail.com

14 THÁNG BA 2020 LÚC 8:10 CHIỀU SỬA

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 viêt lại nhiều thứ, không chỉ lịch sư mà văn hóa và nhiều
lĩnh vưc khác, kể cả nhân chủng học…. cũng vậy. Danh xưng chữ Hán, rồi Hán Viêt rất là vớ vẩn,
nhưng nói mãi, viêt mãi thành quen, kể cả những bậc túc nho xưa soạn ra “từ điển” hay “tư điển”
cũng nói thê, giải thích thê. Không chỉ 1 thê hê mà rất nhiều thê hê bị chìm đắm trong cái chum
Hán học rồi thành Hán nô luôn. Thưc tê thì bọn tàu đã tôn xưng dân tộc Hán như là một dân tộc
thương đẳng từ thời Tây Hán, nhưng có lẽ phải đên thời Tôn Trung Sơn, đặc biêt đên thời cộng
sản thì bọn họ mới “Chính trị hóa” hay “cộng sản hóa” chuyên Hán hay không Hán ở nước tàu
một cách triêt để. Không có một cơ sở dân tộc học, dân số học nào có thể khẳng định đươc từ thời
Lưu Bang cho đên năm 2000, một dúm người tộc Hán ấy đã phát triển và chiêm 82% dân số TQ?
Cả trên Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông…. “đều Hán là chính” thì chỉ là chuyên khôi hài. Mà
người Hán lấy đâu ra truyền thống văn hóa đươc tích hơp từ nền văn minh lúa nước? Không chỉ
có Kinh thi mà ngay Kinh kịch cũng đâu phải của dân du muc! Các nhà ngôn ngữ học không biêt
kêt luận ra sao chứ theo tôi, không một người tàu nào, dù là thánh thi có thể làm đươc Truyên
Kiều, chỉ vì ngôn ngữ ấy không thể có thơ Luc bát. Các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học VN cứ
tiêu hóa hêt những thứ lý luận bậy bạ ấy của tàu để làm tê liêt và suy kiêt hê thống tư duy văn hóa,
đặc biêt là Triêt gốc của dân tộc Viêt. Buồn thay! Cần lắm những người như các anh để chí ít
cũng gióng lên những hồi chuông cảnh tỉnh con cháu mình và tiêp lưa cho thê hê mới để “đổi
vận” theo đúng luật trời đất và vận nước. Vài lời nông cạn thê. Chúc anh khỏe.

Thích

TRẢ LỜI
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9. Đông Tiến

21 THÁNG BA 2020 LÚC 4:48 CHIỀU

bai viet hay do dong huong

Lá thư từ một người bạn ở trường đại học Văn Khoa Sài
Gòn cám ơn ông Tôn Phi.

Lời giới thiêu: Hiên nay Tôn Phi vẫn đang giúp đỡ mọi người đưa sách lên
Amazon cách miễn phí (chỉ cần đãi một ly cà phê). Tôi có gưi cho ông Phương
Hoàng ở Mỹ các sách của nhà xuất bản Sống Mới, dạng bản thảo PDF. Ông
Phương Hoàng đã bỏ thời gian quý báu ra đọc các sách của tôi. Rất mừng rỡ, ông
cho biêt, ông và gia đình cũng có nhiều người là sinh viên đại học Văn Khoa Sài
Gòn. Sau đó, ông gưi thư về chúc mừng chúng tôi (nhà xuất bản Sống Mới-tập
đoàn xuất bản Charlie) cùng nhiều vinh dư khác.

Sau đây là nội dung thư:

https://saigonpick.com/2020/03/13/phan-tich-bai-tho-quan-quan-thu-cuu/
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Cám ơn Mr. Tôn Phi.

Tôi có đọc bài viêt của anh, giới thiêu đên vị thầy kiên trúc sư của anh.

Đồng ý những điều anh viêt về những ngôi nhà hay biêt thư xây cất theo kiểu Tây
Phương. Tôi có học 1 lớp với giáo sư linh muc Kim Định tại đại học Văn Khoa
Saigon.

Figure 4. Đại học Văn Khoa Sài Gòn cũ. Ảnh tư liệu.

Ông và 2 học trò thân cận của ông cùng chung trại tị nạn với Tôi ở đảo Guam vào
khoảng tháng 5 / 1975. Rồi sau đó tôi biêt Giáo sư Kim Định về cư trú tại ở
Missouri.

Giáo sư Kim Định cũng có 1 nữ sinh tôn thờ ông giáo sư Kim Định, hiên nay chị
ấy hoạt động cho đảng Cộng Hòa Hoaky tại Nam California.

Tôi học 1 lớp của giáo sư Kim Định vì tôi ghi danh cho chị vơ của tôi ở Châu Đốc,
để lấy những bài in ấn " cours " về ban Triêt Đông Phương mà Giáo sư linh muc
Kim Định giảng dạy tại đại học Văn Khoa.

Còn tôi thì đang học năm thứ 2 tại Khoa Học Đại Học Đường Saigon ( ban Vật Lý
Địa cầu).

Học gần thi năm thứ 3 thì bị động viên bởi chính phủ Nguyễn Văn Thiêu thiêu lính
đánh giặc...
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Tôi vào Thủ Đức và nhờ có chứng chỉ SPCN nên đươc vào ngành Quân Y...

Học xong trường Quân Y tại Saigon , tôi đậu cao nên chọn Quân Y Viên Pleiku.
Làm Trung Úy " Trưởng phóng Nhận Bệnh QYV/PK...

Từ năm 1970 đên 1974 thì về Saigon học khóa Tham Mưu Trung Cấp Quân Y tại
trường Quân Y luôn.

Tháng 4 năm 1975 , nhà ở gần sông Saigon ( quận 4 ) nên leo tường kho 5 bên tàu.

Chạy di tản sang Hoa Kỳ...sang Cali...

Tôi học môn cán sư auto-technician ( cán sư sưa xe hơi 2 năm tại Pasadena City
College).

Figure 5. Ảnh chụp ngày tốt nghiệp cùng các giám khảo.

Sau đó vừa đi làm và vừa đi học, cuối cùng tôi dậu nghành kỹ sư " Laser
ElectroOptics " và đi làm kỹ sư về Laser...
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Figure 6. Ông Phượng Hoàng tại sạp ghi danh kỹ sư, kỹ thuật gia người Việt trên đất Mỹ.

Thời gian sau thì sở làm chuyển sang tiểu bang khác...Sau đó tôi đươc cơ quan
T.O.K.T.E.N. ở Liên Hiêp Quốc giới thiêu đên Bộ Khoa Học Công Nghê và Môi
Trường ở Hà Nội.

Figure 7. Chứng chỉ tốt nghiệp của ông Phượng Hoàng.

Tôi đươc Bộ trưởng Bộ Khoa Học Công Nghê và Môi Trường về Hà Nội tham
quan...Bộ trưởng tên là " Chu Tấn Nhạ ".

Tôi tham quan một thời gian khá lâu chừng 3-4 tuần thì tôi về quê nhà ở Lái Thiêu
Saigon...
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Rồi tôi trở về lại Cali, làm viêc một thời gian, rồi về hưu.

Đây gưi cho anh vài tấm hình ra trường ngày xưa của tôi cho anh xem để làm quen
nhá.
Ngày 28 tháng 04 năm 2022 (29 tháng 04 giờ Viêt Nam).
Phương Hoàng.
Chúng tôi có quỹ học bổng Lương Kim Định dành cho các sinh viên có sản phẩm
sáng tạo trên toàn cầu.

Figure 8. Triết gia, giáo sư triết Lương Kim Định.

Liên lạc: tonphi2021@gmail.com (Sài Gòn)

Figure 9. Nhà bác học Tôn Phi, giám đốc nhà xuất bản Sống Mới.

Trơ lý: beauteme@gmail.com (San Jose, USA)

mailto:tonphi2021@gmail.com
mailto:beauteme@gmail.com
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2021, một năm quá thành công của trường đại học
Văn Khoa Sài Gòn.

Sư ra đời cuốn Phân tích Truyên Kiều quả là một phát minh quyêt định cho sư
thành công của khoa Văn Học. Có hai cô, một già một trẻ, nhắn tin tới khích lê tôi.
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Ai cũng biêt, một phát minh sẽ làm thay đổi tất cả. Phát minh nhà xuất bản Sống
Mới của Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn) động viên tất cả dân văn chương trong cả
nước tiên tới.

Bạn bè và thầy cô của Tôn Phi vẫn chưa hêt sốc trước cú phát minh ngoạn muc
này.Cho đên khi chú của Tôn Phi bên Pháp cầm trên tay cuốn sách chú đặt mua
trên Amazon thì họ mới tin là thật.
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Biêt là thật nhưng vẫn không nhiều người dám sờ đên. (Tôi mời mà đa số lấy lý do,
bảo là do dịch Covid nên không đên).

Sách bị lỗi sẽ đươc nhà xuất bản đền. Khách muốn nhận tiền hay nhận sách mới tái
bản đều đươc. Trên toàn lãnh thổ nước Viêt Nam, chỉ nhà xuất bản Sống Mới của
nhà văn Tôn Phi là có văn hóa hiêp sĩ này.

Em gái tôi dặn: “Anh Phi. Tuyêt đối không đươc làm cậu thất vọng đấy.”
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 Ok baby.

Figure 10. Anh họ Tôn Phi và em gái Thanh Hương.

Sau cú nhảy ngoạn muc này, chắc chắn điểm đầu vào ngành văn học nói riêng hay
điểm đầu vào trường Nhân Văn sẽ tăng cao. Ngay lúc này, giá sách Kim Định, thầy
tôi, đã tăng cao. Tôi đên hiêu sách Khai Tâm (số 8 Nguyễn Phi Khanh) thì cả mấy
quầy đã gần hêt sạch sách Kim Định. Sư thành công của nhóm tác giả Viêt Nho đã
tạo ra bước ngoặt trong nhận thức người Viêt trong ngoài nước.
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Căn bản nhất là, sinh viên trường tôi giờ đã không còn sơ nữa. Các em khóa dưới
ung dung comment dưới bài tôi. Bạn bè, nhất là các anh chị đã học xong, mua ủng
hộ tôi rất nhiều. Các bạn Bách Khoa cũng mua nhiều, kỹ sư ủng hộ nhà văn. Chúng
tôi vừa bán vừa cho. Tiền nhiều để mà làm gì? Cái chính là mình phổ biên đươc tri
thức, phổ biên đươc chân lý.

Tôi không thể ngừng sáng tạo đươc. Tuổi trẻ không sáng tạo chẳng lẽ đơi tuổi già?

Khi tôi thi vào trường, có ông chú kỹ sư gọi điên cho bố tôi, can ngăn rằng, không
cho nó học văn chương. Cả dòng họ ai cũng phản đói: “Văn chương có ăn đươc
không?” Học kỹ thuật, y dươc, kinh tê học thì ăn liền đươc, văn chương biêt bao
giờ mới giàu. Trong dòng họ ngoại, vẫn có một bà dì, nay đang đi làm công tác xã
hội ở Italia, là gọi điên video call về, động viên tôi học văn chương. Chỉ duy nhất
người dì đó mà thôi. Dì tên là Thắng, dì ơi, chúng ta đã thắng rồi.

Hẹn gặp các bạn tối nay tại nhà hàng Handi, số 12 đường Phạm Văn Nghị (quận 7),
gần chỗ cấp thoát nước. Mọi chi phí đi lại sẽ đươc đài thọ.

Trân trọng,

Tôn Phi Charlie.
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Thư mời họp lớp, họp trường.

Share this:



Cải tạo đời sống người công nhân của tác giả Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Page 116 of 171

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

Hình 6. Tác giả và một bạn nữ cùng lớp. Ảnh chụp tại trường đại học khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Văn Khoa Sài Gòn
cũ) năm 2016.
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Báo giá bộ sách của nhóm tác giả Tôn Phi đã phát hành trên Amazon:
Find and read the book of author Ton Phi publishing on Amazon:

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

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

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

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

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

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

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

Tôn Phi chủ biên.
10.Thái Bình minh triêt

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

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

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

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

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

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

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

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

biên).
35.Hướng dẫn nuôi cá lồng bè. (Hoàng Văn Thân chủ biên, Tôn Phi biên tập).
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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 Lơi chủ biên, Tôn Phi biên tập.
42.Giáo trình văn học Nga. Tôn Phi chủ biên.
43.Siêu hình thời gian.
44.Đám cưới trong văn minh Trung Hoa. Tôn Phi chủ biên.
45.Giáo trình văn học so sánh. Tôn Phi chủ biên.
46.Sáng tác kịch bản điên ảnh. Tôn Phi chủ biên.
47.Giáo trình văn học Nhật Bản
48.Giáo trình văn học cổ điển Viêt Nam 1 By Tôn Phi
49.Giáo trình văn học Ấn Độ
50.Giáo trình văn học Triều Tiên
51.Giáo trình văn học cổ điển Viêt Nam 2
52.Chính sách tài chính của vua Sa-lô-môn
53.Phát minh xây nhà không khói bui-Cao Văn Viêt
54.Phân tích truyên Kiều-Tôn Phi
55.Triêt lý giáo duc- Tôn Phi (chủ biên).
56.Hành trang vào đời thời kinh tê số.
57.Quân phân ruộng đất.
58.Trơ cấp xã hội phổ biên. Tác giả: Xuân Nguyễn.
59.Cùng học để giáo duc con trẻ-Tác giả: giáo sư Nguyễn Đình Cống.
60.Đường vào triêt học của tôi- Tôn Phi chủ biên.
61.Cùng học làm người- Nguyễn Đình Cống.
62.Giáo trình ngành tái chê thông tin-Tôn Phi.
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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.

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

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

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

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

Cuốn 59 giá 1100 000 VNĐ.

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



Cải tạo đời sống người công nhân của tác giả Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Page 121 of 171

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.

Cuốn 39, 56, 70 giá 340 000 VNĐ.

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

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

Cuốn số 42 giá 15 triêu.

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

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

Paypal: teacherkimngan@hotmail.com

Trân trọng cám ơn quý vị.
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Published by Charlie Saigon

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

7 comments

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

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

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/
https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/
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3. Thuận Lê
FEBRUARY 2, 2022 AT 10:46
Hi! vui quá!

Chúc em luôn bình an vui vẻ và thành công!

4. Điêp Mỹ Linh
FEBRUARY 17, 2022 AT 21:04
Hi, bạn Tôn Phi!

Cảm ơn Bạn đã chuyển tin vui.

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

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

https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/
https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/
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5. Vương Đằng
FEBRUARY 22, 2022 AT 17:54
HẾT LÒNG HOAN NGHÊNH CÁC CÔNG TÁC BIÊN SOẠN VÀ TỔ
CHỨC CỦA Giám đốc trẻ tuổi.

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

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

Chân thành,

Tác giả Vương Đằng

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

https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/
https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/
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Xin cám ơn Tôn Phi nghen !
Chúc thành-công.

Lê Xuân Cảnh

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

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


Cải tạo đời sống người công nhân của tác giả Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Page 126 of 171

Một số hình ảnh của tác giả trong trường đại học.
Some photos of author at university:
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Thông báo: Ông Tôn Phi chuyển sang địa chỉ email mới.

Hình 1. Tác giả, mẹ và em gái. Ảnh chụp năm 2014.

Kính thưa quý bạn hữu,

Từ ngày 01 tháng 06 năm 2022, ông Tôn Phi đổi sang dùng địa chỉ điên thư mới:

tonphi2021@hotmail.com

( Mãi mãi tuổi hai mươi).

Thay cho các địa chỉ email cũ.

Tôi tư học để trở thành chuyên gia trong ngành xuất bản. Hiên tôi đang làm chủ
nhân của nhà xuất bản Sống Mới, Viêt Nam. Trước đó, tháng 9 năm 2022, tôi
thành lập Tập đoàn sách-máy tính Charlie Sài Gòn.
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Chỉ số NFT của Nhà xuất bản Sống Mới mỗi ngày một cao. Chúng tôi có những
chương trình làm viêc lâu dài, hiêu quả, phuc vu cho dân tộc Viêt Nam và và cho
nhân loại. Để làm đươc điều này, chúng tôi cần đươc sư giúp đỡ của quý vị. Tất
nhiên, nói như ông cha Viêt Nam, bánh ít đi qua, bánh đa đi lại. Những ý kiên
đóng góp chân thành và bổ ích sẽ đươc thưởng công tương xứng.

Trân trọng thông báo cùng quý vị về sư thay đổi này. Xin chúc cho Nhà xuất bản
Sống Mới chúng tôi ngày càng có nhiều tác phẩm hay. Xin chúc quý vị bạn đọc
vững bước trên con đường phát triển sư nghiêp.

Tôn Phi

tonphi2021@hotmail.com

Trơ lý 1: tonthanck@gmail.com

Trơ lý 2: doanh@dslextreme.com.

Facetime, Whatsapp, Viber, Telegram: +84344331741.

mailto:tonphi2021@hotmail.com
mailto:tonthanck@gmail.com
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Truyện ngắn: Vợ chồng Charlie đi thăm Hàn Quốc.



Cải tạo đời sống người công nhân của tác giả Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Page 139 of 171

Image 13. Đệ nhất phu nhân Võ Lệ Xuân, bạn thân của ông Tôn Phi.

Ở bên nhà (Viêt Nam), đang có tin đồn, sách Viêt sư đại cương của tác giả Tôn Phi
sẽ đươc dùng làm sách giáo khoa lịch sư chính thức.

Viêc ông Charlie đươc chọn làm tác giả sách giáo khoa khiên những trí thức khác
cưc kỳ căm ghét.

Bà Charlie nói rằng đây là lúc cả nhà mình phải đi đâu đó một thời gian. Mùa hè
năm 2023, vơ chồng ông Charlie sang thăm Hàn Quốc.
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Image 14. Vợ chồng ông Charlie ở Hàn Quốc. Ảnh minh hoạ tư liệu.

Hê thống bán hàng của nhà Charlie đã là tư động. Nên ông chủ Charlie đi đâu cũng
làm sách PDF đươc, và đi đâu cũng có tiền. Nền phú hậu, bậc tài danh bắt đầu kể
tư đây.

Cả ông Charlie và bà Charlie đều có những người bạn riêng đang sống tại Hàn
Quốc. Cho nên ai nấy đên ở nhà bạn của người đó. Đên tối về một khách sạn ngay
cạnh trung tâm thủ đô Seul.

Đội chơi với nhau thời đại học, chỉ còn hai ông bà còn ở Viêt Nam. Đám bạn đi du
học Hàn Quốc và nhập tịch cả rồi.

Sáng nay, ông Charlie đi thăm Lê Xuân. Cô bạn thật dễ thương. Lê Xuân xinh đẹp
trong tuổi 32, đang sống tại ngoại ô Seoul. Ngôi làng khá đẹp. Cô thuê một phòng
trọ, ở chung với một gia đình gia giáo Hàn Quốc trong đó. Trong thê đối nghịch
nhau, nhớ lại chuyên xưa, Đặng Trần Thường kiêu hãnh ra vê câu đối cho Ngô Thì
Nhậm: Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai đã biêt ai. Ngô Thì Nhậm
khẳng khái đáp: Thê Chiên Quốc, thê Xuân Thu, gặp thời thê, thê thời phải thê.

Tôi và Lê Xuân bước đi trên con đường nhỏ. Con đường lát đá xanh truyền thống
của người Hàn Quốc.

– Năm nay anh 30 tuổi, là độ tuổi đỉnh cao sư nghiêp. Đừng có làm rờ rờ rận rận
nữa đó.

Con đường có hoa đỗ quyên. Mùa này, hoa đỗ quyên trổ bông. Bông hoa đỗ quyên
vừa có màu hồng, vừa có màu tím.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 29 tháng 08 năm 2022.

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn).

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Trơ lý: doanh@dslextreme.com.
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Cúng cô hồn, mê tín dị đoan hay nét đẹp văn hoá?
Viêt bởi Tôn Phi.

Trên thê gian, có vô số tà thuyêt dẫn du con người ta đi lạc.

Trong số đó, có tà thuyêt cúng cô hồn. Giả sư cúng cô hồn là nét đẹp văn hoá thì
người Do Thái đã làm rồi. Chẳng phải người Do Thái thông minh và tài giỏi hơn
các bạn sao?

Giả sư cô hồn về đươc, thì thê giới này thưc sư thảm thương. Cõi kia không có
công an, cảnh sát để ngăn chặn nạn vươt biên?

Điều đáng ngạc nhiên là, không phải chỉ người học hành thấp mới bị lừa. Kể cả
những người học hành rất cao; tiên sĩ đại học Y Hà Nội cũng phải lên chùa thỉnh
vong, giám đốc ngân hàng Quân Đội cũng phải bày bàn thờ Ông Địa, thì dân
thường làm sao thoát khỏi nhồi sọ đươc? Con người rất dễ bị thôi miên.

Không thờ tà thần thì sơ không có đủ danh số bán hàng. Một thời đại khủng khiêp.
Thánh Gio-an (Giăng) trông thấy mà khóc ròng. Dân ngu, để cho mấy ông thầy tu
lừa dối. May mà có lưc lương du học sinh Mỹ-Hàn đem tin lành về cho đất nước
Viêt Nam.
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Lớp tôi và cô em học xong 4 năm ngành văn học, đi làm báo. Ngày gặp lại, em nói,
em không muốn viêt những bài báo sai sư thật như vậy, nhưng vì miêng cơm manh
áo, em vẫn phải làm. Em đang làm viêc trong một toà soạn báo chính thống. Mặt
đất tồi tàn và thảm thương, trí thức đã không giúp đỡ dân lao động thì thôi, lại đi
lừa dân lao động.

“Em biêt các anh là đúng. Em không muốn viêt báo chưi các anh, nhưng em vẫn
phải chưi. Em rất sơ. Có gì ngày sau anh tha cho em.”

“Ồ không. Anh không chấp và để ý chuyên thê gian.”

Miêng lưỡi thê gian vô cùng khủng khiêp, nó có thể dập nát một đời người. Thời
đại này bạn biêt bám víu vào ai và biêt tin tưởng ai? Tác giả Tôn Phi cũng có thể
sai. Tác giả Tôn Phi cũng phải bấu víu vào Đức Chúa Trời. Cô em cùng lớp biêt
đươc Đức Chúa Trời là đúng, song không thể bỏ tín ngưỡng cũ của gia đình để đi
theo Đức Chúa Trời, vì sơ chêt đói.

Đức Chúa Giê-su đã trả lời câu hỏi trong lòng bạn từ thời Ma-thi-ơ chương 4 câu
số 4: “Đức Chúa Giê-su đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ
bánh mà thôi, sống nhờ mọi lời nói ra từ miêng Đức Chúa Trời”.

Cho nên bạn hãy mạnh dạn đi theo Đức Chúa Trời, đừng lo đói và đừng lo bị cô
lập. Tất cả những điều đó, Đức Chúa Giê-su đã chịu đưng cả rồi.

Bạn đọc cần phải biêt rộng và toàn diên để lưa chọn đúng.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 29 tháng 08 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn).

Tonphi2021@hotmail.com

4 comments

Đinh Văn Thiên
AUGUST 29, 2022 AT 12:37
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Tôn Phi là người trí thức của thời đại 4.0

Hoàng Kim Bảo
AUGUST 29, 2022 AT 12:51

“Mặt đất tồi tàn và thảm thương, trí thức đã không giúp đỡ dân lao động thì thôi,
lại đi lừa dân lao động.”

Nguyễn Tình
AUGUST 29, 2022 AT 15:19

Có lẽ phần đông trí thức VN chỉ vì miêng cơm manh áo mà đã tư đánh mất mình .
Họ phải nói điều giả dối trái với suy nghĩ , trái với lương tâm chỉ để kiêm cơm . Đó
có phải cũng là suy thoái về VH ĐĐ và lối sống của người Viêt ?

Đỗ Như Ly
AUGUST 29, 2022 AT 16:17

1000% là mê tín dị đoan ,lừa dân
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Hiểm họa của việc gọi hồn.

Image 15. Tranh minh họa tư liệu: Đấng tiên tri Sa-mu-ên đang xức dầu thơm cho Đa-vít, xác nhận cậu bé sẽ làm vua trong
tương lai gần.

Khi thất thê, vua Sau-lơ thuê bà đồng gọi hồn tiên tri Sa-mu-ên. Sa-mu-ên hiên lên,
mắng cho Sau-lơ một trận.

Nói về gọi hồn, 1000 trường hơp thì 999 trường hơp là maquỷ lên. Nó nói đúng
những viêc người đi làm trong quá khứ, nên người ta tưởng nó là người nhà nạn
nhân.

Rồi, Đa-vít lên ngôi vua israel, thay cho Sau-lơ.

Gọi hồn là một hành động cưc kỳ man rơ. Ngay sau khi gọi hồn, vua Sau-lơ nhìn
như người điên, các bước đi tiêp theo hoá ra rồ dại. Ngày nào, người còn là chàng
thanh niên cao ráo, lịch sư nhất trong dân Israel.

Bởi vậy, tại Do Thái, người ta cấm tiêt viêc gọi hồn.

Ông bà chêt rồi, con cháu hiêu thảo mua nhang về thắp. Thời trước không biêt thì
bảo là học hành thấp, văn hoá thấp. Thời nay biêt rồi, cần tránh dị đoan này.

Vua Đa-Vít, một người tuân phuc lời Đức Chúa Trời, không thưc hành mê tín dị
đoan, đươc Đức Chúa Trời chúc phúc, làm vua vững bền của nước Israel. Con



Cải tạo đời sống người công nhân của tác giả Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Page 146 of 171

cháu của ông, Đa-vit Ben-gu-ri-ôn, lại làm vua nước Israel vào năm 1948, sư kiên
quốc gia tái lập chấn động khắp hành tinh.

Bài viêt đã đươc đưa vào sách Xoá bỏ hủ tuc và bài trừ mê tín dị đoan của tác giả
Tôn Phi.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 29 tháng 08 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn).

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741.

One comment

Đinh Văn Thiên
AUGUST 29, 2022 AT 09:31

Tuyêt vời
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Hội nghị Hoà Bình Safrancisco năm 1951: Vai trò lãnh
đạo và sự cao thượng của người Mỹ.

Tại Hoà Hội San Francisco Tháng Chín năm 1951, trước sư hiên diên của 51 quốc
gia trên toàn thê giới, đại diên Quốc Gia Viêt Nam là Thủ tướng Trần Văn Hữu đã
đọc bản tuyên bố xác định chủ quyền đã có từ lâu đời của Quốc gia Viêt Nam trên
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Nhân đây nhắc lại Hoàng Sa và Trường Sa có những di chỉ khảo cổ thuộc về dân
tộc Chăm-Pa. Vào thời đó, Hải quân Chăm-Pa đã rất tiên bộ.
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Với những lời lẽ hàm súc và chứng cớ lịch sư chính xác, thủ tướng Hữu đã long
trọng tuyên cáo trước công luận thê giới chủ quyền toàn diên và tuyêt đối của Quốc
Gia Viêt Nam đối với vùng quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa.

Lưu ý rằng vào lúc đó, không phải mọi quốc gia đều đên dư hội nghị San Francisco.
Còn có một số nước không tin tưởng Mỹ nên không đên dư.

Hoá ra trong trận chiên giữ nước lưc lương quốc gia dân tộc luôn là những người
bảo vê Tổ quốc Viêt Nam. Có phái đoàn Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa không
đồng ý với tuyên bố trên.

Nay chúng ta nhắc lại lời của Thủ tướng Trần Văn Hữu như một chứng cớ hùng
hồn nhất để nói cùng Bắc Kinh và Hà Nội quyêt tâm sắt son của người Viêt quốc
gia:

“Thật là nghiêm trọng và cảm kích cho Viêt Nam đươc đên San Francisco tham dư
công viêc của hội nghị hòa bình. Sở dĩ phái đoàn Viêt Nam đươc hiên diên tại đây
là nhờ các tư sĩ của nước Viêt và lòng hy sinh vô bờ bên của dân tộc Viêt Nam. Là
một dân tộc đã chịu đưng biêt bao đau khổ để đươc sống còn và giành sư trường
tồn cho một nòi giống đã có hơn 4 ngàn năm lịch sư.”

Nước Mỹ, người anh lớn lãnh đạo thê giới, đã mời các nước em út đên dư họp, để
kiên tạo hoà bình. Hội nghị 1951 như hiêp ước Lutheran, đã ảnh hưởng rất lớn đên
thê chiên lươc toàn cầu sau này.
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Vì sao các đời chúa Trịnh ở Đại Việt đòi lại được đất
đã rơi vào tay Trung Hoa?

Image 16. Tranh minh họa vẽ chúa Trịnh Kiểm.

Trịnh Kiểm là một tên lưu manh và những tên lưu manh rất thích hơp để làm thủ
tướng. Dưới thời của mình, Trịnh Kiểm đã đòi lại đươc vô số đất đai, chủ quyền
của nước Đại Viêt.

Đương thời, nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê. Trịnh Kiểm phò vua Lê, ra tay dẹp Mạc.
Mạc vương chạy trốn lên Cao Bằng, vùng núi non hiểm trở phía Tây Bắc. Tại đây,
nhà Mạc lại xưng vua và cắt đất cho Trung Hoa, chỉ mong sao đươc thiên triều
Trung Hoa công nhận.

Nguyễn Ánh thống nhất đươc giang Sơn quả là một điều may mắn. Tập đoàn quân
sư Tây Sơn, một băng đảng giặc cỏ, đánh bại các Chúa Trịnh, cướp chính quyền
vua Lê. Người ta nói, nêu còn chúa Trịnh, thì năm 2022 này Viêt Nam vẫn còn nhà
Lê.
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Trong sấm ký Trạng Trình, thời còn nhà Lê, tiên báo trước về danh xưng “Viêt
Nam”. Đối với những người còn đang sống thời đó, tên nước Đại Viêt gần như
không thể dịch chuyển đươc. Nhưng chỉ cần một cơn gió xoáy xoay vần, nhà Lê
mất, nhà Nguyễn lên thay, đổi niên hiêu thành “Viêt Nam”.

Nêu không có băng đảng Tây Sơn thì có lẽ, đất nước Đại Viêt vẫn còn chia đôi
Đàng Ngoài- Đàng Trong như Triều Tiên-Hàn Quốc hôm nay. Người ta nói rằng
nhà Trịnh đã nhiêp chính cho nhà Lê thật tốt, cải tạo khoa cư, cải tạo đê điều. Tiêc
là vào thời mạt Lê (mạt Trịnh), các chúa Trịnh đã đầu tư quá nhiều cho chiên tranh.

Về đối ngoại, kỷ nguyên của các chúa Trịnh là một kỷ nguyên khá thành công.
Trịnh Kiểm và con cháu đòi lại đươc các phần đất của nước Đại Viêt mà Mạc
Đăng Doanh đã nộp cho Tàu. Các chúa Trịnh ngoại giao rất khéo.

Người ta nói, cuộc chiên 200 năm Trịnh-Nguyễn, đã làm tiêu tốn sư lương thiên
của dân tộc. Cũng may nhờ cuộc chiên đó mà Viêt Nam giao lưu văn hoá. Chuyên
gì sẽ xảy ra nêu không có Trịnh Kiểm ra tay dẹp Mạc?

Trịnh Kiểm tuy là một tên lưu manh nhưng rất đạo đức. Ông chỉ dám làm thủ
tướng chứ không dám lên ngôi vua.

Trước đó 1500 năm, ở bên Tàu, Tào Tháo, tức Nguỵ chủ, đã quên dặn các con,
rằng không đươc cướp ngôi của nhà Hán. Các con của Tào Thái bất tuân, cướp
ngôi, và bị Tư Mã Ý tiêu diêt. Rõ ràng, họ Trịnh ở Viêt Nam khôn hơn họ Tào ở
Trung Quốc.

Trịnh Kiểm theo Nguyễn Kim phò lập vua Lê Trang Tông. Làm tướng từ năm 37
tuổi đên năm 67 tuổi. Trong đời Trịnh Kiểm, trong nước không dám mọc lên một
băng đảng phản loạn nào.

2 comments
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Đề nghị đồng chí Tôn Phi cháu tám đời Tôn ngộ không noi gương tiền nhân tiêp
tuc đòi thác bản giốc cho viêt nam

Đỗ Như Ly
AUGUST 30, 2022 AT 10:20

Nguyen Duy Khoa ( Lê)Tôn Phi lại là cháu ba đời nhà Lê…..Duẩn,nên chắc đòi

đươc Hoàng-Trương sa đó !

https://shop-charlie.com/2022/08/30/vi-sao-cac-doi-chua-trinh-o-dai-viet-doi-lai-duoc-dat-da-roi-vao-tay-trung-hoa/
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Các tập đoàn quân sự tại liên bang Đông Dương trong
tương lai.
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Image 17. Ảnh: Nhà văn, sử gia Tôn Phi tại Cát Bà, Hải Phòng năm 2016. Ông Tôn Phi là tác giả của sách Việt sử đại cương.

Một khi chiên tranh đên, thì không ai lường trước về đươc , và không ai đề phòng
đươc, và không còn ai an toàn. Một khi chiên tranh xảy ra, chắc chắn những người
bị oan ức sẽ tham gia các tập đoàn quân sư.

Chẳng hạn như, bên Lào, vẫn còn tập đoàn quân sư của tướng Vàng Pao.

Hiên nay, vào thời điểm chúng ta đang sống, năm 2022, đã có nhiều tập đoàn quân
sư. Họ đã ngồi bàn bạc với nhau để vẽ lại bản đồ Đông Dương. Tôi đang nói trên
quan điểm của một sư gia và một triêt gia.

Thuở xưa, giặc Tàu đánh vào đảo Cát Bà, Hải Phòng. Đàn ông trên đảo đang đêm
ra đánh giặc. Giặc quá mạnh, giêt hêt đàn ông. Vì vậy đảo chỉ còn các bà, đọc
chêch đi thành “Cát Bà”.
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Image 18. Một khách đang đọc sách Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi.
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Vì sao không thể có thung lũng Si-li-côn ở Việt Nam
trong 10 năm tới?
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Năm nay là năm 2022. 10 năm tới là 2032. Viêt Nam sẽ không thể có thung lũng
Si-li-côn như Hoa Kỳ. Vì sao vậy?

Sản xuất phần mềm đi đôi với sản xuất phần cứng. Điều đó chỉ xảy ra tại các nước
có tích lũy tư bản. Rất khó để có tích lũy tư bản tại Viêt Nam.

Tích lũy tư bản là gì? Chúng ta cùng lấy một ví du: Một anh nhà giàu khác gì với
một anh nhà nghèo có nhiều tiền?

Thung lũng Si-li-côn không phải tư dưng trên trời rớt xuống. Đó là kêt qủa của 300
năm thành lập nước Mỹ. Trên cơ sở cuốn Kinh Thánh, các nhà lãnh đạo bang
Texas đã đặt nền móng đúng cho thung lũng Si-li-côn.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 30 tháng 08 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn).

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.
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Tự học sau bậc đại học.

Image 19. Ảnh: Nhà văn Tôn Phi tổ chức họp báo, giới thiệu sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản.

Tư học sau bậc đại học rất khó. Vì ta phải đi làm, thời gian đâu để học.

Nêu sống trong một nền kinh tê tri thức, chẳng hạn như Anh, Pháp, Mỹ, viêc tư
học sau bậc đại học rất dễ dàng. Ở bên những nước ấy, điều kiên tài chính rất dồi
dào. Sáng nay tôi ngồi vào bàn học và sáng tạo ra đươc một lý thuyêt vật lý mới,
chiều nay sẽ có các ông chủ của các tập đoàn tư bản đên tận nhà để thu mua sản
phẩm cho tôi. Bên Viêt Nam còn phải chờ. Ai chờ đươc quãng thời gian đó? Chưa
kể bao nhiêu thủ tuc pháp lý cưc kỳ khó khăn.
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Ngày hôm nay, để có phát minh, phải quy tu nhân tài trong nhiều lĩnh vưc, nhiều
loại hình đào tạo, khiên một người chẳng thể làm gì nổi. Cho dù có cao siêu đên
mấy, cũng cần phải có bạn đồng hành.

Tiêp đên, tư học sau bậc đại học đòi hỏi người học phải có căn bản vững. Điều này
ví như một cái cây muốn vươn cao thì phải có một cái rễ chắc khỏe. Khoa học cơ
bản ở Viêt Nam quá dở, đặc biêt là sư học. Lần về nước gần nhất, giáo sư thiên văn
học Trịnh Xuân Thuận lên talk-show trên ti vi đề nghị đầu tư cho khoa học cơ bản.
Bấy lâu chúng ta chỉ làm sao chép và chắp vá.
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Image 20. Ảnh: Bạn cùng lớp tới thăm nhà văn Tôn Phi ở quận 7.

Năm 2021, tuy là năm dịch bênh, nhưng cánh cưa cũng đã mở toang. Nhiều người
Viêt ở trong nước đã lên đươc E-bay, Amazon,…và bán sản phẩm trí tuê sáng tạo
cho người nước ngoài. Điều này tưởng chừng như rất đơn giản nhưng sẽ không bao
giờ có ở 20-30 năm trước. Tiên sĩ Hà Sĩ Phu ở Đà Lạt viêt mấy câu loeo nghoeo đã
bị bỏ tù. Ngày nay hàng trăm người nói theo ông vẫn bình an vô sư ngoài phố.

Nhờ có môi trường Internet, người ta tìm đươc đên với nhau. Người giỏi có chỗ kêt
bạn. Người trí thức mở đươc những công ty xuyên biên giới mà chỉ cần một hộ
chiêu, một số điên thoại và một ảnh chân dung
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Thời đại xoay vần nhanh quá. Trí thức thời 4.0 cần chuẩn bị những gì?

Vấn đề lớn nhất Viêt Nam hiên nay, mà triêt lý (kinh tê) loay hoay chưa giải đáp
đươc, là an sinh xã hội cho người già.
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Image 21. Ảnh: Học trò cũ đến thăm giáo sư Nguyễn Đình Cống.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 29 tháng 08 năm 2022.

Tôn Phi (Chủ tập đoàn xuất bản Charlie).

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.
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