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Image 1. Ảnh bìa sách Triết lý giáo dục của nhà văn Tôn Phi đã phát hành trên Amazon.
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Sứ mệnh giáo dục, triết lý giảng dạy.
Giáo sư Bernard Nguyên Đăng-Hoa Kỳ.

Image 2. Giáo sư Bernard Nguyên Đăng diễn thuyết trước sinh viên Việt Nam. Bản quyền ảnh: Bernard Nguyên Đăng.

Giáo duc, với nhiều định nghĩa khác nhau, tuỳ theo thời đại, môi trường, xã hội, cơ chê
hay truyền thống của từng miền, hay quốc gia. Có nơi cho rằng, giáo duc là sức mạnh; có
nơi lại cho rằng, giáo duc là cơ hội–nhưng, riêng tác giả của bài viêt nây đã đi đên một
kêt luận khác, chủ quan, dưa vào kinh nghiêm đươc giáo duc, trải nghiêm một chuỗi năm
tháng dài hơn 40 năm sống, làm viêc và giảng dạy tại Mỹ–”Giáo duc giải thoát con người
khỏi sư ngu dốt, áp bức và cùng khốn.”

Giáo Duc, không nghĩa là nhồi tọng vào đâu óc người trẻ, người học, một số kiên thức ắt
có theo định hướng của một thể chê giáo duc, cấp cho họ một mảnh giấy, “bằng”, rồi đẩy
họ vào trường đời, như bằng chứng của một kêt quả giáo duc.

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

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

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

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

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

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

A. Người học-Học sinh-Sinh viên

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

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

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

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

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

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

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

Nói vậy, để trở lại nguyên lý lấy người học làm trọng tâm (“Student Centered”[7]), thay
vì cơ chê, thây cô, giáo án, sách vở.

B. Người dạy-Thây-Cô, Giáo sư, Giảng viên, Giáo viên, Huấn luyên viên

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Thây tuyêt cú mèo -Thây nhất thê giới”; San, Tr. Giuse Kim-Châu

“Thây đã chinh phuc giới trẻ”; TT BVG

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

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

“Thây của chúng tôi, vẫn là người thây tuyêt vời–trước sau như một!” Trân B. H., PhD

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

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

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

TG: Bernard Nguyên-Đăng, J.D., Mission of Education and Teaching Philosophy
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Tư do-thơ Hồng Tuấn.

Image 3. Bạn Tôn Phi và người mẫu ảnh. Quận 7, Sài Gòn năm 2022.

Tư do như của cải
Nêu một người lấy cả
Người khác thành nô lê
Nên phải chia đều ra
Hồng Tuấn (Tập đoàn Charlie).
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Vì sao lên bậc đại học phải có sản phẩm sáng tạo?

Image 4. Anh Phi và em họ Triệu Vy.

Ngày 07 tháng 03 năm 2022, có 73 lươt tải sách Ukraine trên cưa hàng Charlie. Nêu tất cả
đều trả tiền (250 000 VNĐ/cuốn) thì chỉ trong một ngày, Tôn Phi có 18 250 000 VNĐ.

Ngày 08 tháng 03 năm 2022, tính đên nay, có 67 lươt tải sách Ukraine. Nêu tất cả đều trả
tiền (250 000 VNĐ/cuốn) thì chỉ trong một ngày, Tôn Phi có 16 750 000 VNĐ.

Tất nhiên, có người trả, có người không, có người lấy trước, trả sau.

Em họ bé bỏng hỏi: “Anh họ Tôn Phi ơi. Nêu người ta mua sách không trả tiền cho anh
thì sao?”
“Họ sẽ trả cho anh”. Tôi đáp em.
Em gái Triêu Vy gật đâu.
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Chúng ta so sánh hai con người. Một con người có sản phẩm sáng tạo, người kia không
có sản phẩm sáng tạo. Cùng là kỹ sư tốt nghiêp trường nông nghiêp ở Do Thái, người
không có sản phẩm sáng tạo, lương tháng là 5 000 USD. Người có sản phẩm sáng tạo,
một phát, là đươc thưởng 200 000 USD, bằng người kia làm trong vòng 40 tháng.

Bạn phải có một sản phẩm sáng tạo. Một là có phát minh, và giàu to, hai là phải làm viêc
vất vả suốt đời. Trừ khi bạn là con ông cháu cha, hoặc có nhà đất sẵn. Còn không, nêu ở
trong hoàn cảnh thấp hèn, bạn phải nghĩ đên phát minh và sáng chê. Tôn Phi là con nhà
địa chủ giàu truyền kiêp sa sút, nhờ phát minh, phen này sẽ vưc dậy cả gia đình, dòng họ.
Tôi thấy hạnh phúc khi sáng chê, phát minh.

Tôn Phi, tác giả của những phát minh.

Liên lạc tác giả : tonphi2021@hotmail.com

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

2 comments

Lê Lan Nhi

MARCH 8, 2022 AT 15:29

/-heart /-heart /-heart /-heart

Cảm ơn a phi

Nguy Hữu Tâm

MARCH 8, 2022 AT 16:38

Thanks

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2022/03/08/vi-sao-len-bac-dai-hoc-phai-co-san-pham-sang-tao/
https://shop-charlie.com/2022/03/08/vi-sao-len-bac-dai-hoc-phai-co-san-pham-sang-tao/
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Chỉ có dạy học khai phóng mới đạt thành
tựu tốt đẹp
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Hinh 1. Cô giáo Canada đang dạy học. Ảnh tư liệu Alarmy.

Nhà giáo Đặng Đăng Phước

Mấy hôm nay theo dõi tin tức giáo duc đươc biêt hiên đang diễn ra hội nghị do Bộ Giáo
duc & Đào Tạo chủ trì để thẩm định bộ sách Tiêng Viêt do giáo sư Hồ Ngọc Đại chủ biên,
có nhiều ý kiên trái chiều…. Đáng chú ý là ý kiên phản biên của giáo sư Trân Đình Sư về
tính khoa học của bộ sách làm cho giáo sư Hồ Ngọc Đại không giữ đươc bình tĩnh, có
những lời lẽ hêt sức khiêm nhã! Riêng quan điểm của tôi, trong khi thê giới ứng dung
khoa học 5.0 mà Viêt Nam vẫn loay hoay nghiên cứu dạy đọc thông, viêt thạo thì biêt bao
giờ đuổi kịp họ? Tại sao ngành Giáo duc & đào tạo không nghiên cứu lưa chọn các nội
dung khoa học phù hơp với người học nhằm tạo cảm hứng sáng tạo cho các cháu? Muốn
làm đươc điều đó cân xây dưng triêt lý giáo duc một cách khoa học làm nền tảng, trong
đó giáo duc khai phóng là yêu tố hàng đâu nhằm giải phóng tư tưởng cho con người là
viêc làm mang tính chiên lươc lâu dài mà kinh nghiêm thành công của các nước là nguồn
cảm hứng cho Viêt Nam.
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Thiêt nghĩ, lối dạy học của các nhà sư phạm Viêt Nam cả một quá trình dài truyền thu
kiên thức một chiều, lâu dân nó hình thành trong não bộ của người học:”Thây luôn đúng,
lời thây là khuôn vàng thước ngọc” – Với lối truyền thu này, học trò luôn bị cái bóng của
ông thây bao phủ đên nổi các em làm gì, nói gì cũng sơ trái ý thây (!) nay đã lỗi thời.

Điều nói trên nêu bị lặp đi lặp lại lâu dân sẽ làm thui chột tư duy độc lập của người học.
Có thể minh chứng cho luận điểm này đó là học sinh, sinh viên học ở quốc nội rất hiêm
làm đươc một đề tài nghiên cứu nào bức phá khỏi tâm ảnh hưởng của ông thây.

Có thể nói, dù ông thây có tài giỏi đên mấy cũng có khi sai lâm, đó là điều chắc chắn!
Chẳng lẽ trong suốt quá trình làm viêc, không có khi nào não bộ con người bị mất tập
trung trong một khoảng thời gian nhỏ nhất ư? Sai lâm tại chính thời khắc đó! Và lời xin
lỗi học sinh cũng là cách tạo niềm tin cho các em. Về lời xin lỗi học sinh, tôi biêt có nhiều
thây cô không vươt qua đươc cái tôi của mình nên cố tình lấp liêm, đó là thái độ ứng xư
không đàng hoàng, thật đáng hỗ thẹn!

Về sư mạnh dạn tương tác của người học trong giờ giảng, người viêt bài này đã từng quan
sát, chứng kiên nhiều thê hê sinh viên tham gia học tập để đươc đào tạo nghề sư phạm
mâm non, khi tiêp cận môn học mới mẽ là môn âm nhạc. Trong khi giáo viên cố gắng
biên những khái niêm trừu tương của môn học thành hình tương trưc quan rồi yêu câu
người học mô tả lại hiên tương vừa quan sát đươc … Một viêc tưởng dễ dàng nhưng các
em vẫn rut rè, sơ sai bị thây quở trách, bạn cười chê …. Cũng có khi giáo viên liên hê các
bộ môn như Toán, Vật lý, Sinh học vào bài giảng để sinh viên so sánh, liên hê… tuy
nhiên có rất ít sinh viên còn nhớ kiên thức phổ thông, điều này cho thấy một lương kiên
thức cơ bản đã không đươc các em chú trọng khắc sâu?

Kiên thức khoa học bao la muôn trùng, khả năng tiêp thu của con người là hữu hạn.
Không thể “dạy cá leo cây, dạy khỉ bơi lội” vì thê cân phân khúc kiên thức cho từng đối
tương, phải thừa nhận các nước áp dung triêt lý giáo duc khai phóng họ làm rất tốt điều
này làm cho không một học sinh nào bị áp lưc viêc học nên “mỗi ngày đên lớp là một
niềm vui”. Ở Viêt Nam thì thê nào? Nền giáo duc Viêt Nam chú trọng tính hàn lâm và bắt
buộc áp dung cho tất cả các học sinh, vì thê, có nhiều cháu học toán hoặc văn kém bị thây
cô mắng đên nổi ám ảnh, lo sơ trốn học, bỏ học …. Ừ thì học sinh A có thể học kém toán
lương giác, vi phân, tích phân …. nhưng thư hỏi mấy ai ra đời mà áp dung các loại toán
nói trên hay chỉ dùng 4 phép tính và các bài toán về chu vi, diên tích, thể tích các hình?
Trò A tuy học kém toán nhưng làm thủ công khéo tay, chơi đàn guitar giỏi, tổ chức sinh
hoạt tập thể tạo đươc sức hút …. tại sao chúng ta không tạo điều kiên cho trò A phát triển
năng lưc cá nhân mà bắt em ấy phải học các loại toán khó đên nổi bị ám ảnh, lo sơ khi
đên lớp?
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Có một nguyên tắc cân phải quán triêt thống nhất với sinh viên, học sinh đó là chỉ tin vào
kiên thức khoa học chứ không tin người thây dạy học. Thưc tê như đã nói ở đâu bài, ông
thây cũng có lúc sai nên tôi thường tạo tình huống sai để thư sinh viên, em nào phát hiên
hoặc phản biên sẽ đươc đánh giá cao! Tôi thường dùng giọng hài hước: “Các em nên tin
kiên thức khoa học chứ không nên tin thây, kể cả chúng ta cân phải nghi ngờ cả sách giáo
khoa lẫn tài liêu học tập”

Dạy học và đánh giá là hai viêc làm song song, viêc đánh giá khách quan, khoa học, vừa
sức mà phân loại chính xác trình độ thí sinh đó là tiêu chí hàng đâu nhằm tạo động cơ tốt
cho người học. Đặc biêt chú ý tính dân chủ trong đánh giá đó là sư chấp nhận giải quyêt
khiêu nại(nêu có) một cách minh bạch, công tâm để làm thỏa mãn những thắc mắc của họ
làm cho viêc dạy học cởi mở, tạo sư thân thiên trong cả quá trình học tập của người học

Thay lời kêt cho bài viêt này, cân nhấn mạnh một lân nữa đó là muốn Viêt Nam phát triển
không thể mãi để học sinh bị cái bóng quá lớn của thây che phủ mà cân áp dung triêt lý
dạy học khai phóng, tạo ra khoảng ánh sáng cân thiêt từ bâu trời nhằm khuyên khích các
em bay bỗng với những sáng tạo do khoảng sáng bâu trời đem lại, đó mới đích thưc là giá
trị của nghề dạy học!

05/01/2020
Đặng Phước.



23 bình luận về “Chỉ có dạy học khai phóng mới đạt thành tưu tốt đẹp”

1. Nguyễn Quang Tuyềnnói:

06/01/2020 lúc 17:44

Nền giáo duc của cộng sản là nhồi sọ nên cái vòng kim cô ấy cùm vào đâu các em từ khi
còn là những đứa trẻ mâm non cho đên lúc xuống lỗ .Thê kỉ 21 mà vẫn học tập làm theo
cái ông sinh từ thê kỉ 19 thì thư hỏi làm sao mà khá lên đươc …hỡi ôi ! záo zuc !

Thích

https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/
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Trả lời

1. Đặng Phướcnói:

06/01/2020 lúc 17:45

Nguyễn Quang Tuyền
Một nhận xét quá tuyêt vời!

Thích

Trả lời

2. Trần Thêmnói:

06/01/2020 lúc 17:45

Hàn quốc phồn thịnh như ngày hôm nay cũng nhờ bê về nền giáo duc nhật bản họ chỉ
chính lý 1 chút cho phù hơp với con người hàn quốc.Còn Viêt Nam mấy ông giáo sư
tranh luận cái vá rồi cũng trả giải quyêt đươc gì.Khi thương tâng chính trị toàn thằng học
bổ túc chạy trức chạy quyền

Thích

Trả lời

1. Đặng Phướcnói:

06/01/2020 lúc 17:46

Trân Thêm
Đúng như vậy! Khi người Hàn làm điều đó họ không nghĩ rằng họ nhỏ bé trước người
Nhật cho đên bây giờ 2 nước này về công nghê điên tư và ô tô ngang ngữa nhau, thậm chí
công nghê làm phim Hàn Quốc còn vươt lên trén Nhật Bản

Thích

https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/?replytocom=384
https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/
https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/?replytocom=385
https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/
https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/?replytocom=386
https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/
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Trả lời

3. Trần Thêmnói:

06/01/2020 lúc 17:46

Đặng Phước Khổ lỗi khi lập quốc Viêt Nam cộng sản này nấy bân cố nông làm chủ đạo
cướp chính quyền giờ đất nước mới ra thê này.Muốn cải tổ đươc nền giáo duc e phải cải
tổ đươc thê chê này mới mong có ngày tươi sáng

Thích

Trả lời

4. Đặng Phướcnói:

06/01/2020 lúc 17:46

Trân Thêm
Đúng vậy, quân ăn cướp thì chỉ muốn chiêm đoạt thành quả người khác!

Thích

Trả lời

5. Thân Trọng Minhnói:

06/01/2020 lúc 17:47

Bài viêt rất giàu ý nghĩa! Rất hay!

Thích

Trả lời

https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/?replytocom=387
https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/
https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/?replytocom=388
https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/
https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/?replytocom=389
https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/
https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/?replytocom=390
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1. Đặng Phướcnói:

06/01/2020 lúc 17:50

Thân Trọng Minh
Cảm ơn anh đã khen ngơi!

Thích

Trả lời

6. Lý Hồng Sinhnói:

06/01/2020 lúc 17:50

Bài viêt quá hay !

Thích

Trả lời

1. Đặng Phướcnói:

06/01/2020 lúc 17:55

Lý Hồng Sinh
Dạ anh, em thấy họ cố tình làm phức tạp để người học phải học thêm không còn thời gian
để vui chơi giải trí nên trẻ em bây giờ rất thiêt thòi

Thích

Trả lời

7. Võ Văn Dũngnói:

https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/
https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/?replytocom=391
https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/
https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/?replytocom=392
https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/
https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/?replytocom=393
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06/01/2020 lúc 17:56

Đề nghị Thây Đặng Phước giải thích rõ ràng nghĩa của 2 từ KHAI PHÓNG nhé! nêu
không các nhà giáo duc của ta họ lại hiểu theo cách khác, họ nghĩ khai là tè khai, phóng là
phóng lưu đạn ,.,???

Thích

Trả lời

8. Nguyễn Hoàng Namnói:

06/01/2020 lúc 17:57

Ngu dân để trị, chứ khai phóng dân trí cao thì làm sao đảng lãnh đạo đươc???? Rồi nói ai
nghe????. Hổng lẽ 4 triêu đảng viên tuyên bố khai trừ đảng à???

Thích

Trả lời

1. Đặng Phướcnói:

06/01/2020 lúc 17:58

Nguyễn Hoàng Nam
Phải thay đổi mới khá lên đươc

Thích

Trả lời

9. Phuong Kimnói:

06/01/2020 lúc 18:03

https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/
https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/?replytocom=394
https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/
https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/?replytocom=395
https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/
https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/?replytocom=396
https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/
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Đúng vậy, vai trò thây cô không phải là người đi dạy, mà là người truyền cảm hứng,
khích lê các em và hỗ trơ các em

Thích

Trả lời

10. Tuan Nguyentrinói:

06/01/2020 lúc 18:04

Ủng hộ thây Đặng Đăng Phước.

Thích

Trả lời

11. Duy Quangnói:

06/01/2020 lúc 18:04

Bác Ngọc Đu già rồi lú lẫn, tiêng Viêt là dạy các em cách đánh vân, phát âm, viêt chữ,
hiểu nghĩa các từ, câu,…chứ không phải môn khoa học tư nhiên. Thây cô có thể áp dung
phương pháp giáo duc khoa học như dung cu hỗ trơ giảng dạy là cho sinh động hơn bài
giảng. Chứ ko phải hiểu dạy tiêng Viêt là dạy môn khoa học. Giáo sư tiên sĩ Liên Bang
Nga chỉ là vậy, tâm nhìn còn hạn chê lắm.

Thích

Trả lời

12. Xuan Thanh Dongnói:

06/01/2020 lúc 18:05

https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/?replytocom=397
https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/
https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/?replytocom=398
https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/
https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/?replytocom=399
https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/
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Một quan điểm dạy học đúng đắn dưa trên cơ sở khoa học là sư đa dạng và khác biêt về
năng lưc, phẩm chất của mỗi con người.

Thích

Trả lời

13. Duy Bằng Nhật Bãinói:

06/01/2020 lúc 18:05

Ngày mới vui vẻ.

Thích

Trả lời

14. Lê Quốc Hùngnói:

06/01/2020 lúc 18:06

Dạy học khai phóng đang tồn tại ở các nước phát triển hàng đâu hành tinh, và nó là một
cống hiên lớn, một thành tưu lớn của khoa học giáo duc dưới chính thể VNCH đống góp
cho Viêt Nam đáng kê thừa và ca ngơi

15. Lê Quốc Hùngnói:

06/01/2020 lúc 18:06

Đúng vậy. Có khai phóng, mới có tư do tư tưởng, tư duy độc lập tư duy khác biêt, vươt
qua giới hạn kiên thức của tâng thấp, phát kiên kiên thức của tâng cao hơn tiên gân đên
chân lý tiên bộ hơn tránh đươc sư bảo thủ lạc hậu kiểu dùi sừng bò tư duy tắc tị phản khoa
học.

https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/?replytocom=400
https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/
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https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/
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16. Pingback: Vai trò cố vấn và hướng dẫn trong học tập và nghiên cứu ở Canada –
Vietnamese Teachers Union

17. nguoisanjose.wordpress.comnói:

13/04/2020 lúc 01:51

Bài viêt quá hay.
Cám ơn anh Đặng Phước.

Thích

Trả lời

18. Đặng Phướcnói:

11/06/2020 lúc 12:26

Xin cảm ơn quý anh chị em đã ủng hộ quan điểm dạy học khai phóng@

http://nguoisanjose.wordpress.com/
https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/
https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/?replytocom=415
https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/
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Vai trò cố vấn và hướng dẫn trong học tập và
nghiên cứu ở Canada
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Image 5. Thầy giáo Canada đang dạy học. Ảnh tư liệu.

Tiến sĩ Phạm Đinh Bá, đại học Toronto, Canada

Trong bài gân đây với tưa đề là “Chỉ có dạy học khai phóng mới đạt thành tưu tốt đẹp”,
thây Đặng Đăng Phước gơi ý là tại sao ngành Giáo duc & đào tạo không nghiên cứu lưa
chọn các nội dung khoa học phù hơp với người học nhằm tạo cảm hứng sáng tạo cho học
sinh? Thây Phước viêt là, thiêt nghĩ, lối dạy học của các nhà sư phạm Viêt Nam cả một
quá trình dài truyền thu kiên thức một chiều, lâu dân nó hình thành trong não bộ của
người học:”Thây luôn đúng, lời thây là khuôn vàng thước ngọc” – Với lối truyền thu này,
học trò luôn bị cái bóng của ông thây bao phủ đên nổi các em làm gì, nói gì cũng sơ trái ý
thây (!) nay đã lỗi thời (1). Dưới đây, tôi trao đổi cách dạy bên Canada.

Ở cách làm viêc và học tập bên Canada, các cô thây thường đóng nhiều vai trò mà có chút
đỉnh khác nhau để viêc hướng dẫn học tập và nghiên cứu có hiêu quả. Các vai trò nây là
dưa vào nghiên cứu giáo duc để hoàn thiên viêc chuyển đổi kiên thức và kinh nghiêm từ
người dạy và người học một cách hữu hiêu nhất (2). Các vai trò của các cô thây bao gồm
dạy học, hướng dẫn học trò để họ tư học và suy nghĩ, và cố vấn để họ có thể trở thành
những người tư học, tư làm, độc lập trong suy nghĩ và hành động. Tôi chú tâm kể về vai
trò cố vấn của các cô thây bên nây bởi vì tôi đã đươc hưởng lơi từ nó rất nhiều và tôi cũng
đang thưc hành vai trò này trong công viêc làm hằng ngày của mình.
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Quá trình cố vấn và khuyên khích là một quá trình theo đó một người có kinh nghiêm,
đươc đánh giá cao, đồng cảm (người cố vấn) hướng dẫn một cá nhân khác (thường là trẻ
hơn, người đươc hướng dẫn) trong viêc phát triển và kiểm tra lại ý tưởng, học tập và phát
triển cá nhân và nghề nghiêp của chính họ. Người cố vấn, thường (nhưng không nhất thiêt)
làm viêc trong cùng một tổ chức hoặc lĩnh vưc như người đươc hướng dẫn, đạt đươc điều
này bằng cách lắng nghe hoặc nói chuyên một cách thông cảm với người đươc hướng dẫn.

Thuộc tính cá nhân của người cố vấn hiệu quả

Các thuộc tính cá nhân của những người cố vấn hiêu quả là những người không chỉ tạo
dưng, mà còn cho phép và khuyên khích viêc tạo ra một môi trường an toàn để nhận dạng
và khám phá những điều cá nhân và riêng tư và thẳng thắn về tất cả các thái độ tích cưc
và tiêu cưc, hy vọng, nỗi sơ hãi và kinh nghiêm của những người đươc hướng dẫn. Các
thuộc tính nây có thể liêt kê như sau.

Vị tha và hào phóng: Người cố vấn phải thưc sư thích cố vấn, và phải sẵn sàng dành thời
gian và năng lương đáng kể (đôi khi rất lớn) cân thiêt để phuc vu những người đươc
hướng dẫn của họ một cách vị tha.

Nhiệt tinh: Những người cố vấn hiêu quả thể hiên sư thích thú và hứng thú đối với tài liêu
liên quan đên viêc học tập của người đươc hướng dẫn, trong viêc theo đuổi và áp dung
kiên thức mới để cải thiên kiên thức nói riêng và trong cuộc sống nói chung.

Hiểu biết và có lòng thành: Những người cố vấn hiêu quả hiểu đươc từ đâu mà người
đươc hướng dẫn đên, và nhận thức sâu sắc về sư khác biêt về sắc tộc, ngôn ngữ, giới tính
và thê hê có thể tạo ra rào cản đối với viêc cố vấn hiêu quả.

Không phán xét: Những người cố vấn hiêu quả tránh ép buộc những ý tưởng của riêng họ
về những gì tốt nhất cho các con đường sư nghiêp và sư phát triển của những người đươc
hướng dẫn của họ và không phán xét về các giá trị, thái độ và khát vọng của người đươc
hướng dẫn. Thay vào đó, họ giúp những người đươc hướng dẫn sắp xêp những thứ này
theo ưu tiên của người đươc hướng dẫn.

Kiên nhẫn: Những người đươc hướng dẫn có cách học và làm viêc khác nhau và những
người cố vấn hiêu quả có thể chẩn đoán những điều này và kiên nhẫn với những người có
thể bắt đâu sai, giúp họ suy nghĩ lại và nhận định ra giới hạn của họ.
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Trung thực: Những người cố vấn hiêu quả là trung thưc trong viêc đưa ra ý kiên và ví du
lịch sư về giá trị và khả năng thành công (và thất bại) của các ý tưởng, bài báo và bài
thuyêt trình của họ. Họ luôn luôn ủng hộ và trong những lời chỉ trích tiêu cưc vẫn nêu rõ
tính xây dưng, nghĩa là, với những gơi ý để cải thiên.

Sẵn sàng đàm luận: Những người cố vấn hiêu quả không chỉ khuyên khích những người
đươc hướng dẫn của họ nêu ra bất cứ điều gì để thảo luận, và có thể tham gia để tìm cách
trả lời các vấn đề nêu ra.

Đáng tin cậy: Do nhu câu giao tiêp cởi mở, các cố vấn hiêu quả phải duy trì tính bảo mật
của những trao đổi giữa người cố vấn và người đươc hướng dẫn. Bởi vì những người
đươc hướng dẫn phải có thể tư do thảo luận các vấn đề về tài chính và sư nghiêp cá nhân,
người cố vấn của họ không nên trưc tiêp kiểm soát vị trí, tiền lương hoặc các nguồn lưc
quan trọng khác như chia cắt văn phòng hoặc hỗ trơ hành chính. Những kiểm soát như
vậy can thiêp vào viêc trao đổi tư do và cởi mở về ý tưởng, ưu tiên, nguyên vọng và phê
bình trong các cuộc đối thoại.

Đáng tin cậy: Người cố vấn hiêu quả tiêp tuc cố vấn, giữ đúng hẹn và đúng giờ, và luôn
làm theo các cam kêt của họ. Theo đó, những người cố vấn hiêu quả không đảm nhận
những người đươc hướng dẫn mới trừ khi họ có thời gian để lo cho công viêc liên quan
đên cố vấn.

Lắng nghe tích cực: Khi trả lời những người đươc hướng dẫn của mình, những người cố
vấn hiêu quả thể hiên cả ba điều sau đây: i) đảm bảo họ hiểu những gì mà người đươc
hướng dẫn của họ nói qua cả lời nói và dáng điêu, ii) đảm bảo họ nhớ những gì mà người
đươc hướng dẫn của họ đang giao tiêp, iii) đảm bảo họ tránh các rào cản thường gây trở
ngại cho viêc trao đổi, chẳng hạn như gạt bỏ mối quan tâm của người đươc hướng dẫn
hoặc có các thành kiên hay phê bình về họ.

Khuyến khích: Người cố vấn hiêu quả qua hành động tạo một mô hình tốt cho người đươc
hướng dẫn. Họ qua hành động biểu lộ môt động lưc cá nhân cao cho sư xuất sắc, hành vi
đạo đức và hành vi chuyên nghiêp đúng đắn.

Tự đánh giá: Những người cố vấn hiêu quả thường xuyên đánh giá hiêu suất của họ và
hỏi những người đươc hướng dẫn thông qua viêc tư đánh giá và phản hồi về quá trình cố
vấn.

Những hành vi hiệu quả của người cố vấn đối với người được hướng dẫn
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Các thuộc tính cá nhân đã nói ở trên đươc thể hiên trong các hành vi cu thể đối với người
đươc hướng dẫn. Một vài khía cạnh của các hành vi cu thể nây là như sau.

Khả năng tiêp cận với người đươc hướng dẫn trong nhiều tình huống đặc biêt. Người cố
vấn hữu hiêu sẽ liên lạc với người đươc hướng dẫn nêu người đươc hướng dẫn cân đươc
cố vấn, ít nhất là có thể truy cập nhau qua điên thoại hoặc nhắn tin.

Làm viêc chăm chỉ để phát triển mối quan hê quan trọng với người đươc hướng dẫn của
họ, bằng cách làm viêc chăm chỉ để làm cho mối quan hê với người đươc hướng dẫn
thành công. Khi sư khác biêt về sắc tộc, ngôn ngữ, giới tính và thê hê đe dọa đên quá trình
cố vấn, những người cố vấn hiêu quả sẽ tạo ra những mối quan hê đối tác an toàn, đáng
tin cậy, tôn trọng, khiên cho những vấn đề này không ảnh hưỡng đên giá trị của quá trình
cố vấn.

Luôn luôn cung cấp trơ giúp trong mối quan tâm tốt nhất cho người đươc hướng dẫn,
trong viêc xác định và làm viêc hướng tới muc tiêu học tập và cá nhân của họ.

Xác định những điểm mạnh và điểm yêu hiên tại của người đươc hướng dẫn. Thông qua
cả kinh nghiêm với những người đươc hướng dẫn trước và thưc hiên sư hiểu biêt, trung
thưc, lắng nghe tích cưc và phản ứng nhanh của họ, những người cố vấn hiêu quả xác
định, gắn nhãn và giúp người đươc hướng dẫn và phát huy những điểm mạnh hiên tại và
tiềm năng của họ và khắc phuc hoặc tránh những điểm yêu của họ.

Hỗ trơ người đươc hướng dẫn của họ trong viêc xác định và đạt đươc muc tiêu của họ.

Giữ tiêu chuẩn cao cho thành tích mà những người họ hướng dẫn có thể đạt đươc.

Tạo dưng khả năng tương thích với phong cách thưc hành, tinh thân, tâm nhìn và tính
cách học tập của người đươc hướng dẫn. Những người cố vấn hiêu quả nhanh chóng chẩn
đoán và so sánh những người đươc hướng dẫn của họ về phong cách thưc hành và học tập,
tâm nhìn và tính cách của họ, và nhanh chóng xác định qua sư so sánh xem người cố vấn
có thể hướng dẫn người đươc hướng dẫn hữu hiêu không. Khi có sư không phù hơp, các
cố vấn hiêu quả sắp xêp để một cố vấn tương thích hơn tiêp quản người đươc hướng dẫn.

Tiên sĩ Phạm Đình Bá –đại học Toronto, Canada

Liên lạc tác giả: ba.pham@theta.utoronto.ca
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1 Bình luận:

Đặng Phước nói:

10/03/2020 lúc 05:47

Cảm ơn TS. Phạm Đình Bá đã có bài viêt mô tả thưc tiễn phương pháp dạy học ở Canada
nhằm phát huy tư duy độc lập, hơp tác nhóm rất hay!
Canada là đất nước có nền giáo duc phát triển tiên tiên nên quốc gia họ văn minh là lẽ tất
nhiên.

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

Vì sao thê giới tư bản đâu tư nhiều cho sinh viên?

https://nghiepdoangiaochuc.com/2020/01/07/vai-tro-co-van-va-huong-dan-trong-hoc-tap-va-nghien-cuu-o-canada/
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Image 6. (Bạn cung lớp, chụp trong sân trường trước ngày ra trường. Ảnh chống trôi bài. Tôi hay trêu nàng là cô giáo Thảo).

Tôi có một thằng bạn rất giỏi học Bách khoa Đà Nẵng. Vào thăm Sài Gòn sau khi hoàn
thành chương trình kỹ sư cơ khí, nó nói thê này:

– Trách nhiệm cua bọn Nhân Văn chung bây lớn lắm. Muốn phá môt nước (Việt Nam),
chi cần phá trường Nhân Văn.

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

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

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

– Đit con mẹ mày. (Dám đánh rớt chúng tao.)

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

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

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

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

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

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

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

Xin cho con lương thực vừa đu cần dung.

Nếu giàu có dư dật, con sẽ khước từ Chua và hỏi: “Chua Hằng Hữu là ai?”

Nếu nghèo khổ, con sẽ trôm cắp, làm ô nhơ Danh Đức Chua Trời.

( Châm ngôn chương 30, câu 8 và câu 9).

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

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

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

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

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

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

Lê Minh Tôn
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Sài Gòn, ngày 04 tháng 08 năm 2021

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Trơ lý: doanh@dslextreme.com (gặp ký giả quốc tê Nguyễn Kinh Doanh)

Chú thích ảnh: Tôi và bạn tình cờ chup dưới chân tương hải quân Viêt Nam năm 2018,
không một chút sắp đặt. ( Giờ nghe nói bạn nữ đã lấy chồng). Tấm ảnh trở thành huyền
thoại của trường, cho đên nay vẫn chưa ai vươt đươc. Góc trên bên phải là logo trường
Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM ( thời Pháp thuộc tên là đại học Văn Khoa Sài
Gòn).

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

.

Tạ Hoàng Anh Quý

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 3:50 SÁNG

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

https://saigonpick.com/2021/08/04/vi-sao-the-gioi-tu-ba%cc%89n-dau-tu-nhieu-cho-tang-lop-sinh-vien/


Page 39 of 313
Triết lý giáo dục. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2021.

Page 39 of 313

Tôn Phi

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:53 SÁNG

Tạ Hoàng Anh Quý co giao mien nam.

Trần Thiện Kế

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 4:01 SÁNG

Chào anh Tôn Phi

http://tonphiblog.wordpress.com/
https://saigonpick.com/2021/08/04/vi-sao-the-gioi-tu-ba%cc%89n-dau-tu-nhieu-cho-tang-lop-sinh-vien/
https://saigonpick.com/2021/08/04/vi-sao-the-gioi-tu-ba%cc%89n-dau-tu-nhieu-cho-tang-lop-sinh-vien/
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Tôn Phi

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 11:02 SÁNG

Trân Thiên Kê Xin chào giám đốc.

Trí Lê

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:38 SÁNG

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

http://tonphiblog.wordpress.com/
https://saigonpick.com/2021/08/04/vi-sao-the-gioi-tu-ba%cc%89n-dau-tu-nhieu-cho-tang-lop-sinh-vien/
https://saigonpick.com/2021/08/04/vi-sao-the-gioi-tu-ba%cc%89n-dau-tu-nhieu-cho-tang-lop-sinh-vien/
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Nguyên Thị Quyên

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:46 SÁNG

Ảnh đẹp, bài hay.

Tạ Hoàng Anh Quý

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:55 SÁNG

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

https://saigonpick.com/2021/08/04/vi-sao-the-gioi-tu-ba%cc%89n-dau-tu-nhieu-cho-tang-lop-sinh-vien/
https://saigonpick.com/2021/08/04/vi-sao-the-gioi-tu-ba%cc%89n-dau-tu-nhieu-cho-tang-lop-sinh-vien/
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Hà Huy Toàn

.

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:56 SÁNG

Đẹp, chú chup ở đâu vậy?

Tôn Phi

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:58 SÁNG

Hà Huy Toàn tấm ảnh chup không một chút sắp đặt.
Chup trong trường.

https://saigonpick.com/2021/08/04/vi-sao-the-gioi-tu-ba%cc%89n-dau-tu-nhieu-cho-tang-lop-sinh-vien/
http://tonphiblog.wordpress.com/
https://saigonpick.com/2021/08/04/vi-sao-the-gioi-tu-ba%cc%89n-dau-tu-nhieu-cho-tang-lop-sinh-vien/
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Hà Huy Toàn

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:59 SÁNG

Tương gì vậy?

Tôn Phi

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 11:00 SÁNG

Tương hải quân Viêt Nam.

https://saigonpick.com/2021/08/04/vi-sao-the-gioi-tu-ba%cc%89n-dau-tu-nhieu-cho-tang-lop-sinh-vien/
http://tonphiblog.wordpress.com/
https://saigonpick.com/2021/08/04/vi-sao-the-gioi-tu-ba%cc%89n-dau-tu-nhieu-cho-tang-lop-sinh-vien/
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Duc Phu Nguyen

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 11:04 SÁNG

Bài hay.

Tôn Phi

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 11:04 SÁNG

Duc Phu Nguyen Cám ơn anh quá khen.

https://saigonpick.com/2021/08/04/vi-sao-the-gioi-tu-ba%cc%89n-dau-tu-nhieu-cho-tang-lop-sinh-vien/
http://tonphiblog.wordpress.com/
https://saigonpick.com/2021/08/04/vi-sao-the-gioi-tu-ba%cc%89n-dau-tu-nhieu-cho-tang-lop-sinh-vien/
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Duc Phu Nguyen

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 11:05 SÁNG

Khi tôi đói thì tôi ăn luôn cái “ý thức”. Cái ý thức mà gân đây người
ta hay nói khi một ai đó vì mưu sinh mà vi phạm chỉ thị 16

Tôn Phi

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 11:06 SÁNG

Duc Phu Nguyen ok anh.

https://saigonpick.com/2021/08/04/vi-sao-the-gioi-tu-ba%cc%89n-dau-tu-nhieu-cho-tang-lop-sinh-vien/
http://tonphiblog.wordpress.com/
https://saigonpick.com/2021/08/04/vi-sao-the-gioi-tu-ba%cc%89n-dau-tu-nhieu-cho-tang-lop-sinh-vien/
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Duc Phu Nguyen

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 11:06 SÁNG

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

Tôn Phi

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 11:08 SÁNG

Duc Phu Nguyen điên thoại hay bị truc trặc.

https://saigonpick.com/2021/08/04/vi-sao-the-gioi-tu-ba%cc%89n-dau-tu-nhieu-cho-tang-lop-sinh-vien/
http://tonphiblog.wordpress.com/
https://saigonpick.com/2021/08/04/vi-sao-the-gioi-tu-ba%cc%89n-dau-tu-nhieu-cho-tang-lop-sinh-vien/
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Lê Việt Hà

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 11:09 SÁNG

Tài năng trẻ của đất là đây !

Đăng Phước

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 11:10 SÁNG

Câu nói “văn là người” suy ra, học văn tức học làm người.
Học để làm người thưc sư hữu ích rất là khó, vì thê ngành giáo duc
nói riêng và quốc gia nói chung cân phải đâu tư đúng mức để tạo ra
một thê hê quản lý đất nước một cách khoa học mà thấm đẫm tình
người.
Sinh viên đươc tuyển vào trường Văn Khoa phải là tâng lớp có đạo
đức và nền tảng tư duy, còn nêu tuyển theo diên lý lịch thì hỏng ngay

https://saigonpick.com/2021/08/04/vi-sao-the-gioi-tu-ba%cc%89n-dau-tu-nhieu-cho-tang-lop-sinh-vien/
https://saigonpick.com/2021/08/04/vi-sao-the-gioi-tu-ba%cc%89n-dau-tu-nhieu-cho-tang-lop-sinh-vien/
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từ buổi đâu.
Các sinh viên chưi cô giáo là một ví du điển hình.

Duc Le Viet

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 11:11 SÁNG

Bài hay T.P. “Bình dân” dễ hiểu. Bạn đã chỉ và nêu ra rất nhiều vấn
đề chính xác về xh.
Mình đã từng học với một thây trường bạn( dạy môn triêt) ổng chưi
mấy đứa bí thơ với chủ tịt tp đã từng học tại đây không ra gì, mấy bạn
kia còn đ*t mẹ này kia khi thi rớt, mấy ông bí thơ kia không học ngày
nào mà vẫn phải cho đậu kìa. Thê nó mới sinh ra một XHCN thiên
đường như hiên tại đấy bạn.

Trường Thân Văn

https://saigonpick.com/2021/08/04/vi-sao-the-gioi-tu-ba%cc%89n-dau-tu-nhieu-cho-tang-lop-sinh-vien/
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4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 11:22 SÁNG

Hôm nào hêt dịch bác mời cafe nha Phi. Kể cho nghe bác nói chuyên
với thây PT. Hạ hiêu phó của cháu. Ra cổng có thây tiên sĩ trưởng
phòng tchc mời bác vô, thây không biêt đánh vân chữ KINH THÁNH.
Thây khoe thây có nhiều Kinh Thánh, rồi luc tủ lấy ra khoe bác. Bác
bảo thây ấy: Sách này không phải Kinh Thánh, thì thây la lên: “đây
không phải Kinh Thánh thì cái gi?”. Thê là bác phải chỉ cho thây của
trường cháu đánh vân có 2 từ KT. Chuyên thật.

Phạm Hông Thơm

.

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 12:02 CHIỀU

Bài hay lắm, chị xin cảm ơn tác giả nhé

Nguyên Thị Mơ

https://saigonpick.com/2021/08/04/vi-sao-the-gioi-tu-ba%cc%89n-dau-tu-nhieu-cho-tang-lop-sinh-vien/
https://saigonpick.com/2021/08/04/vi-sao-the-gioi-tu-ba%cc%89n-dau-tu-nhieu-cho-tang-lop-sinh-vien/
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4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 12:45 CHIỀU

Sao luc đấy anh e mình k chup chung nhỉ kkkk

Phu Nguyên

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 12:47 CHIỀU

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

Duc Le Viet

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 6:39 CHIỀU

https://saigonpick.com/2021/08/04/vi-sao-the-gioi-tu-ba%cc%89n-dau-tu-nhieu-cho-tang-lop-sinh-vien/
https://saigonpick.com/2021/08/04/vi-sao-the-gioi-tu-ba%cc%89n-dau-tu-nhieu-cho-tang-lop-sinh-vien/
https://saigonpick.com/2021/08/04/vi-sao-the-gioi-tu-ba%cc%89n-dau-tu-nhieu-cho-tang-lop-sinh-vien/
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Không biêt có bao nhiêu bạn SV các trường nói chung và đại học KHXHNV nói riêng!
Có đc suy nghĩ và cách nhìn như bạn này?

Giáo duc Xã Hội Củ Ngãi là giáo duc một chiều, nó đã tước đoạt sư sáng tạo tư và duy
phản biên của con người. Rất hiêm khi một SV giám đi ngươc chiều dưới sư chăn dắt
giáo duc trong xã hội củ ngãi.

Kimdung Le

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 11:39 SÁNG

Hồi xưa năm đâu làm bí thư em cũng xông xáo lắm, sau đó thì cũng
đươc mở tâm mắt chút xíu nên em chán em lảng bớt ra luôn nè

Diep Le

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:46 CHIỀU

https://saigonpick.com/2021/08/04/vi-sao-the-gioi-tu-ba%cc%89n-dau-tu-nhieu-cho-tang-lop-sinh-vien/
https://saigonpick.com/2021/08/04/vi-sao-the-gioi-tu-ba%cc%89n-dau-tu-nhieu-cho-tang-lop-sinh-vien/
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Trời ơi, đang đọc đên đoạn cuối “nghe nói bạn nữ ấy đã lấy chồng” thì…

Phu Nguyên

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:48 CHIỀU

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

Hông Phương Phương

4 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:49 CHIỀU

Cám ơn Tôn Phi bài viêt quá hay.

https://saigonpick.com/2021/08/04/vi-sao-the-gioi-tu-ba%cc%89n-dau-tu-nhieu-cho-tang-lop-sinh-vien/
https://saigonpick.com/2021/08/04/vi-sao-the-gioi-tu-ba%cc%89n-dau-tu-nhieu-cho-tang-lop-sinh-vien/
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Tóm tắt cuộc đời nhà khoa học không gian Nguyễn Xuân Vinh.

Image 7. Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh. Ảnh tư liệu.

Giáo sư, khoa học gia, nhà văn Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh là nhà khoa học không
gian có thể nói là đâu tiên của Viêt Nam, nêu không tính các thây không gian cũ trong các
triều đại có vua.
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Figure 1. Giáo sư Nguyên Xuân Vinh. Ảnh tư liệu.

Nguyễn Xuân Vinh sinh ngày 3 tháng 1 năm 1930 tại Yên Bái (viêt đúng là Yên Báy),
Viêt Nam. Mẹ ông là người Nam Định, tức là một gia đình gốc Bắc, nền đạo đức Nho
giáo, một nền nhân bản rất cao.

Nguyễn Xuân Vinh (sinh năm 1930), giáo sư, tiên sĩ, viên sĩ chuyên ngành kỹ thuật
không gian người Mỹ gốc Viêt đâu tiên và cũng là người nổi tiêng nhất từ trước đên nay.
Năm 1962, ông đươc Đại học Colorado đươc cấp bằng tiên sĩ khoa học không gian. Ông
đã nghiên cứu công trình tính toán quỹ đạo tối ưu cho phi thuyền do NASA tài trơ.

Figure 2. Giáo sư Nguyên Xuân Vinh đang làm việc với các nhà khoa học Mỹ. Ảnh tư liệu.

Những lý thuyêt của Nguyễn Xuân Vinh đưa các phi thuyền Apollo lên đươc mặt trăng
thành công, thu hồi các phi thuyền con thoi trở về trái đất an toàn. Ông Vinh đã áp dung
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Hà Đồ, Lạc Thư của Viêt tộc vào khoa học hiên đại một cách thành công rưc rỡ. Hà Đồ,
Lạc Thư là hai kinh điển rất lớn của Nho giáo.

Ông còn là nhà nhà văn với bút danh Toàn Phong với nhiều tác phẩm nổi tiêng đươc xuất
bản. Tác giả sách “Bài tập hình học không gian” (mà nhà xuất bản Charlie của chúng tôi
đang cố gắng phuc chê). Nhà giáo Đặng Đăng Phước ở trường cao đẳng sư phạm mâm
non Đăk Lăk kể về nhà khoa học Nguyễn Xuân Vinh trong niềm tư hào: “Hôi mầm non,
thầy học sách toán cua ông mà.”

Figure 3. Giáo sư Nguyên Xuân Vinh. Ảnh tư liệu.

Năm 1952, Nguyễn Xuân Vinh theo học tại Học viên Không quân ở Salon-de-Provence,
Pháp (École de l’Air).
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Trong thời gian lưu trú tại Pháp và Maroc. Trong thời gian này, ông đồng thời lấy bằng
cư nhân toán học ở đại học Máeille.

Năm 1962, Nguyễn Xuân Vinh đên Hoa Kỳ để bắt đâu sư nghiêp khoa học của mình ở
tuổi 32.

Năm 1965, đươc cấp bằng tiên sĩ về khoa học không gian tại Đại học Colorado.

Năm 1968, làm giảng sư (associate professor) tại Đại học Michigan.

Năm 1972, đươc phong hàm giáo sư thưc thu(professor) tại viên đại học Đại học
Michigan.

Năm 1972, lấy tiêp bằng tiên sĩ quốc gia toán học tại đại học Sorbonne, Paris, Pháp.

Figure 4. Ảnh bia sách cua nhà khoa học Nguyên Xuân Vinh.
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Năm 1982, Nguyễn Xuân Vinh là giáo sư (chair professor) của ngành toán ứng dung, đại
học Quốc gia Thanh Hoa (National Tsing Hua University) ở Đài Loan.

Hai năm sau, năm 1984, giáo sư Nguyễn Xuân Vinh đươc bâu vào Viên Hàn lâm Quốc
gia Hàng không và Không gian Pháp (Académie Nationale de l’Air et de l’Espace).

Đên năm 1986, giáo sư Nguyễn Xuân Vinh đươc kêt nạp viên sĩ Viên Hàn lâm Không
gian Quốc tê (International Academy of Astronautics).

3 comments

Lê Thị Phương Dung
JULY 17, 2022 AT 13:38 Okie cảm ơn tác giả Tôn Phi

Nguyễn Đăng Hưng
JULY 17, 2022 AT 13:44 Kính cẩn nghiêng mình trước một người thây khi tôi chỉ
là học sinh trung học tại Sài Gòn!

Vũ Võ
JULY 18, 2022 AT 01:30

Cưu Đại Tá Tư lênh Không Quân -Không Lưc Viêt Nam Cộng Hòa Nguyễn Xuân Vinh
thuộc hàng Đại niên trưởng của lứa chúng tôi
Bạn tuổi trẻ mà cũng biêt về Giáo sư Tòan Phong Nguyễn Xuân Vinh thì quá tốt
Truyên “ Đời Phi công “ của Toàn Phong rất đươc thanh niên miên Nam thời đó ôm
mộng tang bồng hồ thỉ , tung mây lướt gió rất thích
Và ông là khoa học gia không gian người Viêt đâu tiên trong NASA của Hoa Kỳ.

https://shop-charlie.com/2022/07/17/thuong-tiec-giao-su-nguyen-xuan-vinh-vi-su-to-nganh-khoa-hoc-khong-gian-cua-dan-toc-viet/
https://shop-charlie.com/2022/07/17/thuong-tiec-giao-su-nguyen-xuan-vinh-vi-su-to-nganh-khoa-hoc-khong-gian-cua-dan-toc-viet/
https://shop-charlie.com/2022/07/17/thuong-tiec-giao-su-nguyen-xuan-vinh-vi-su-to-nganh-khoa-hoc-khong-gian-cua-dan-toc-viet/
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Vì sao Việt Nam hay Trung Quốc không thể có một nhà tư
bản công nghệ như Steve Jobs?

Image 8. Chân dung Steve Jobs.

Tôi có phỏng vấn ông Nguyễn Tấn Quan, chuyên gia chứng khoán đời đâu của nước Viêt
Nam. Ông trả lời rằng, Viêt Nam hay Trung Quốc không có một nhà tư bản công nghê cỡ
như Steve Jobs là do văn hóa thấp. Nói thẳng ra, là văn hóa chính trị thấp.

Để có đươc tập đoàn sản xuất công nghê cỡ tư bản, cân mấy yêu tố sau:

Một là, con người.

Hai là, vốn.

Ba là, môi trường lành mạnh.

Bốn là, hơp tác quốc tê.

Năm là, đội ngũ marketing tốt.

Trung Quốc có đươc Hai, Bốn, Năm, nhưng thiêu Một, Ba. Chúng ta chứng kiên một tập
đoàn Huawei phất lên rất nhanh nhưng đên nay đã tịt ngòi. Người ta gọi đó là « Giàu con
nít, béo lơn con. »
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Viêt Nam có thể có Một, Hai và Bốn. Viêt Nam không có Ba, Năm. Môi trường ở Viêt
Nam không lành mạnh. Đội ngũ marketing ở Viêt Nam không tốt. Thay vì ca ngơi chất
lương sản phẩm, các doanh nghiêp Viêt Nam lại mua bán lòng yêu nước (mua điên thoại
XYZ chính là yêu nước). Thay vì lắng nghe ý kiên của khách hàng để nâng cấp, doanh
nghiêp ABC ở VIêt Nam mời người dân lên đồn. Do đó, sẽ còn rất lâu nữa để Viêt Nam
có một tập đoàn công nghê cỡ như Samsung của Hàn Quốc, Microsoft của Mỹ hay
Kingston của Đức. Không phải là do thiêu kỹ thuật hay trình độ. Cái thiêu ở đây là văn
hóa.

Steve Jobs là một danh từ trong từ điển của một số nhà soạn điển nước Mỹ. Cái tên ông
gắn liền với sư cải tiên. Đên nỗi, người ta nói, thay từ “update” bằng từ “Steve Jobs” thì
đúng hơn. Cũng giống như người Thuy Điển đưa từ “Zlatan Ibrahimovich” để nói về
“nghị lưc”.

Không nghi ngờ gì nữa, Steve Jobs là niềm tư hào quốc gia của người Mỹ.

Image 9. Nhà tư bản Steve Jobs của tập đoàn Iphone.

Nhà sáng lập tập đoàn phải là nhà sáng chê. Steve Jobs có những 230 bằng sáng chê. Các
chủ tập đoàn ở Viêt Nam không có bằng sáng chê nào, chỉ sao chép đi sao chép lại của
người ta.



Page 60 of 313
Triết lý giáo dục. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2021.

Page 60 of 313

Tháng lương đâu tiên tại Sài Gòn năm 2014, Tôn Phi đã dùng để mua một chiêc Iphone 3.
Đây là một chiêc điên thoại tuyêt diêu, làm đươc tất cả những gì mình cân. Có cô bạn Tạ
Khánh An làm chứng, hồi đó đi xe buýt với nhau, Tôn Phi dùng điên thoại Iphone 3.

Hiên tại, Tôn Phi xuất bản sách, cũng chỉ cân một chiêc Iphone 7, là làm đươc mọi cuốn
sách trên đời và đưa đươc lên Amazon. Doanh nhân Steve Jobs thưc sư vĩ đại, đã phát
minh ra một sản phẩm mang đên sư tiên bộ cho loài người.

Viêt bởi Tôn Phi

Nhà sáng lập kiêm chủ tập đoàn Charlie/Sài Gòn.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741
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Vì sao Việt Nam khó có thể chạy đua kỹ nghệ xe hơi với Tây Âu?

Image 10. Nhà báo Lê Trung Khoa, chủ bút kênh thoibao.de, một kênh nổi tiếng bên Đức về review ô-tô.

Trước 1975, miền Nam Viêt Nam có hãng xe La Da Lat. Hãng xe này khai tư (nói đúng
hơn là tạm đóng băng) cùng chính quyền Viêt Nam Cộng Hoà. La Da Lat chưa bao giờ
dám vỗ ngưc xưng oai với Âu-Mỹ. Bản thân La Da Lat biêt mình cũng không bao giờ có
thể tư lập. Người Pháp đã tạo ra La Da Lat và nhiều năm chuyển giao công nghê và đào
tạo nhân lưc cho người Viêt.

Trước đó, nước Pháp có một nền cơ khí huy hoàng, tuổi đời hàng trăm năm. Tháp Effel ở
Paris, câu Long Biên ở Hà Nội là các ví du.

Đào tạo kỹ sư sản xuất xe hơi là câu chuyên hàng trăm năm. Tại đại học Bách Khoa Hà
Nội, trước kỳ thi, sinh viên ra mua tập phô-tô-cop-py để thi qua môn. Với một văn hóa mì
ăn liền như vậy, bằng cấp đa số là bằng kém chất lương. Cho nên mới có bài thơ của cô
giáo Lam, hoặc thi sĩ Tản Đà, đại ý đất nước ngàn năm không chịu lớn.

Nhà báo Lê Trung Khoa ( Le Trung Khoa ) am hiểu kỹ nghê ngành xe hơi tại Đức. Nơi
đây tiêu chuẩn vô cùng khắt khe, kỹ sư Viêt Nam không thể chơi đươc. Các hãng xe Đức
có tuổi tác hàng trăm năm. Một anh chuyên làm mì gói như Vin Group, không có tích lũy
tư bản, dường như không bao giờ có thể đua đươc với Mercedes, BMW.

https://www.facebook.com/le.t.khoa.1?__tn__=-]K*F
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Để làm đươc xe hơi, quốc gia phải có văn hoá tốt. Các hãng xe hơi là các chaebol. Với
một văn hoá như ở Viêt Nam hiên nay, văn hoá cán bộ xã ấp, rất khó để có sáng chê, phát
minh.

Ngành công nghiêp ô-tô, một chiêc xe trước khi xuất xưởng phải thư đi, thư lại hàng trăm
lân. Thê thì, không thể nào đốt cháy giai đoạn như mì ăn liền đươc.

Nước Đức có nền triêt học vĩ đại. Những tên tuổi lớn như Immanuel Kant, Hegel. Triêt
học liên quan mật thiêt đên cơ khí. Một đất nước với nền triêt học phát triển cao độ thì
mới có thể phát triển cơ khí. Vì sao chúng ta thấy các xe của Vinfast, đang chạy thì các bộ
phận bị tháo ra? Vì triêt học của Viêt Nam không có căn bản.

Mối quan hê giữa văn hoá và kỹ nghê cơ khí là vô cùng mật thiêt. Nhà triêt học Nguyễn
Huy Canh, tác giả sách “Hữu thể và tư do” tin rằng, khoảng 20 năm nữa Viêt Nam có thể
có chaebol về chê tạo xe hơi. Thời gian không thể gấp đươc, phải đơi 20 năm sau.

Bây giờ có một cách, theo tôi rất khả thi. Đó là phuc dưng lại hãng xe hơi La Da Lat. Thê
là chúng ta có hãng xe hơi với 60 năm lịch sư , quy tu đươc nhiều anh tài nội địa cùng bắt
tay vào làm chiêc xe với lòng yêu nước đâu tiên.

Viêt Nam, ngày 17 tháng 06 năm 2022.

Bài viêt đã đươc đưa vào sách Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol của tác giả Tôn Phi.

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

8 comments
.

Nguyen Duy Khoa
JUNE 17, 2022 AT 21:33

Ý kiên quá tuyêt vời

Nam Tran
JUNE 17, 2022 AT 21:39

Đươc!
Để tôi triển khai ý tưởng thương hiêu xe “La Đà-Lạt” ạ!

.
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Hưng Black
JUNE 17, 2022 AT 21:51

ThankU…

Hung Phan Xuan
JULY 12, 2022 AT 13:33

Bài viêt chất,

Đỗ Như Ly
.

JULY 12, 2022 AT 13:34

Ếch muốn to bằng bò

John Pham
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JULY 12, 2022 AT 13:34

Xe điên quan trọng nhất về bình điên
Vinf Không có điểm nào nổi bật toàn là nhái của người khác

Lieu Nguyen
JULY 12, 2022 AT 13:35

Muc đích là IPO xong , kiểm ít tiền cổ phiêu rồi khai phá sản…

Tai Nguyen Xuan
.

JULY 12, 2022 AT 13:35
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Truyện ngắn: Cô em cùng lớp.

Image 11. Tôn Phi và cô em cung lớp trên cầu Ánh Sao. Ảnh tư liệu.
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(Tiêp loạt truyên Cô em cùng lớp của nhà văn Tôn Phi).

Năm tháng dân trôi.

Tôi ở ổn định chỗ cũ.

Các tác phẩm của Tập đoàn Charlie ngày càng đắt khách.

Một lân, tôi đang đi dạo buổi chiều. Thằng em làm cùng chạy xuống nói:

– Anh Phi ơi. Có chị gì, bảo là bạn cùng lớp, đên thăm anh.

– Ừ. Để anh lên.

Tôi ăn mặc chỉnh tề, đánh răng và cạo râu. Làm viêc nhiều quá, râu tốt lủm, nhìn như ông
nào đó.

Năm 27 tuổi, vẫn phỉ mẹ cho tiền. Năm 28 tuổi, đương cơ lập đoán, nhất tiễn tranh lai
thiên cổ nghiêp. Một phát minh nhà xuất bản tư động, đưa tên tuổi và sư nghiêp của tôi
bùng lên khắp toàn câu.

Tôi lấy cuốn sách ra, định tặng cô em. Cô em lại tưởng là mình mời mua sách:

 Em không ủng hộ tiền bạc đươc tại em nghèo, nhưng sẽ cổ vũ bằng tinh thân là anh
hãy tiêp tuc theo đuổi đam mê nhé. Vậy thôi anh Phi.

Tôi đưa bộ sách cho cô em cùng lớp. Em tròn xoe mắt:

“Giỏi quá nè, cố lên nha.”

Nhà khoa học có quyền giả định. Tôi nói.

Rồi mặt nàng buồn thiu:

“Không mua đâu Tôn Phi ơi. Dung làm gì có tiền.”

“Hihi. Xin lỗi Phương Dung nha”.

“Ngày xưa đi học, em toàn mươn sách thư viên đại học quốc gia đọc không à, chứ tiền
đâu mà mua.”
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“Với lại mua sách phô-tô nữa. Anh nói có đúng không nào?” Tôi tư hào vì ngày xưa trong
lớp, chỉ có 1-2 người, trong đó có tôi, có đủ tài chính để mua sách in.

“Giờ bọn em vẫn nghèo nè, nên đọc sách online không à. Huhu anh Phi.”

Tôi nói với Phương Dung:

“Sao em không làm cho công ty Hàn hay công ty Nhật?”

“Em đang làm cho công ty Viêt-Mỹ nè. Tại không biêt tiêng Hàn và tiêng Nhật.”

“Em xin làm cho công ty Hàn đi. Với văn bằng và học lưc của em, xin viêc ở đâu cũng dễ.
Vào công ty Hàn làm, lương cao gấp đôi”.

“Uả. Sao anh biêt học lưc em Dung như thê nào? Học đại học, lên lớp chơi, ăn ngủ,
không có học gì đâu mà học lưc. Khà khà khà.”

Tôi trả lời em:

“Học với nhau mấy năm chẳng lẽ anh Phi không biêt. Ai học dốt, ai học giỏi, anh biêt
hêt.”

“Em học tàng tàng mà.”

Nàng lại lấy tay, khẽ sờ bộ sách in rất đẹp của tôi:

“Giỏi quá nè. Sách đẹp. Cố lên anh nha.”

“Tối nay em ở lại với gia đình anh. Chị đi về sẽ nấu cơm, rồi tối em có phòng khách riêng
để ngủ.”

“Vâng ạ. Cám ơn anh nha. Em cũng định như vậy ạ.”

Vì quận 7 tôi về lại Thủ Đức rất sxa. Bạn bè đên hâu hêt phải ở lại. Cô em cùng lớp lật
qua danh muc sách, đên cuốn Cùng học để giáo duc con trẻ. Tôi cho em 1 triêu (vì tôi biêt
em nghèo). Em giả vờ đang đọc sách, tay trái nhận tiền, tay phải lật lật trang sách, nói:

“Không thấm nổi mấy cái cao xa này đâu. Cám ơn Tôn Phi nhiều nha.”

“Chúng mình đi dạo lát nhỉ.”
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“Dạ anh. Buổi chiều an lành, hạnh phúc.”

Những ngày tháng học lớp văn học. Ngành văn học là ngành khó nhất xã hội, khó hơn cả
ngành sư, ngành điên toán, ngành triêt học. Lớp ly tán sau 3 năm đại dịch. May mà cuối
cùng, tất cả vẫn đươc đoàn viên.

Anh trai và em gái đứng trên câu Ánh Sao. Chỗ này mát nhất quận 7, gió thổi tung bay.
Cơn gió chiều mát lạnh, thả hồn lộng lộng theo mây gió.

One comment

Võ Trân Thành
JULY 18, 2022 AT 19:09

Nêu hai đứa nhảy xuống...bơi một vòng thì mới đăng hình.

https://shop-charlie.com/2022/07/18/truyen-ngan-co-em-cung-lop/
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Sư thật lớn lên cùng năm tháng

Image 12. Tác giả Tôn Phi, ảnh chụp năm 27 tuổi, bơi môt chị em trong hôi thánh nơi anh đang sinh hoạt.

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

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

Bởi, sư thật lớn lên cùng năm tháng.
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Năm 2022 này có lẽ là một năm tuyêt vời. Tất cả những mênh đề mà tôi phát biểu năm
2021 đều đã (đươc Đức Chúa Trời) làm cho ứng nghiêm. Để khỏi mất thời giờ quý báu
của bạn đọc, tôi chỉ xin tóm tắt các ý đó như sau:

1/ Đất nước đang ở trong pha cuối cùng của văn minh Phật giáo (Phật giáo và triêt học
Lê-nin là một).

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

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

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

3/ Về nguồn với chủ đạo tộc Viêt.

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

Năm 2022 này, bất ngờ thay, chiên tranh Nga-Ukraine xảy ra. Kỹ sư Nguyễn Kim Khánh
có câu nói giá trị :“Không có sự dối trá nào có thể đứng vững trước thời gian. Không có
sự thật nào không lớn lên cùng năm tháng”

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

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

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

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

Chủ nhân của tập đoàn xuất bản Charlie.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

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

Published by Charlie Saigon

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

One comment

mailto:tonphi2021@hotmail.com
https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/


Page 73 of 313
Triết lý giáo dục. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2021.

Page 73 of 313

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

“Sư thật lớn lên cùng năm tháng”

thật tuyêt vời quá ạ!

.

https://shop-charlie.com/2022/05/15/gioi-thieu-sach-su-that-lon-len-cung-nam-thang-cua-tac-gia-ton-phi-2/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/1966
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Ông Tôn Phi, thư trả lời bạn đọc Nguyễn Kim
Tuấn.

Image 13. Khách hàng Nguyên Kim Tuấn. Courtesy Facebook.

Thư này trả lời riêng cho ông Nguyễn Kim Tuấn, và cũng là trả lời chung cho rất nhiều
người.

Triêt lý làm viêc của nhà xuất bản Sống Mới là cùng sống, cùng sáng tạo. Các bạn thư
đoán xem, dưa vào đâu chúng tôi phát triển đươc? Nhờ những kinh nghiêm rất đơn giản
trong dân gian: Mình nhờ bạn và bạn nhờ mình. Charlie rất muốn chúng ta dành chất
lương bên nhau, vì cuộc sống này vô thường và nhiều tai nạn. Kể cả tập đoàn Charlie,
nhiều lúc kêt quả cũng không đươc như ý.

Dù chỉ một ý tưởng thôi, ông Tôn Phi cũng sẽ viêt thành đươc một cuốn sách. Một viêc
nữa là, độc giả sẽ nghĩ gì, nói gì khi đọc cuốn sách mới. Chúng tôi quan niêm rằng, mỗi
cuốn sách phải như một bức thư tư đáy lòng và thật chất lương. Còn có những bạn đọc ít
trải nghiêm, ít suy xét, điều bạn thấy người ta nói hay thì liền tin tưởng ngay mà ít suy
nghĩ tới nơi tới chốn.

Tập đoàn xuất bản Charlie là chaebol đâu tiên của Viêt Nam. Các bạn trẻ trong tập đoàn
Charlie là những người đươc đồng bào mình rất quý. Những tác giả như Nguyễn Kinh
Doanh, Trân Nhật Vy có tâm hồn đẹp, ý chí mạnh mẽ vươn lên. Sức học của các bạn
cũng mạnh, thuộc nhiều kinh điển, trường phái.
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Tiêc rằng, theo góc nhìn của mình, trong nhân thê có quá nhiều tạp niêm, quá nhiều tà
thuyêt. Cho nên, ấu nhi học phải nhiều thứ tạp nham, cân đươc chắc lọc lại. Do đó
phương châm của nhà xuất bản Sống Mới là ngắn gọn và súc tích.

Đặc biêt, trong năm 2022, nhà xuất bản Sống Mới, tập đoàn xuất bản Charlie phát hành
sách “Chiên thắng triêt hạ nhân cách”. Sách này dành cho những bạn đang ở trong trạng
huống sau:

Nêu bạn cảm thấy đang bị:

– Gia đình xa lánh

– Bạn bè thân thuộc xa lánh

– Vơ chồng ly tán

– Kinh doanh thất bại

– Tiền tài không có

– Nhiều kẻ ghét, coi thường…

– Nhiều người nói não của bạn có vấn đề…

Những lời trên là những thể loại triêt hạ nhân cách đối với bạn. Ông Tôn Phi, người đã
trải qua tất cả, sẽ giúp đỡ bạn vươt qua những chướng ngại đó. Đâu tiên, chúng ta trở về
dê-rô (“Je me reduis à Zéro”- thánh Gandhi, Ân Độ). Văn hóa Ân Độ, nơi sản sinh ra con
số 0, có một chi tiêt rất hay làm chúng ta hứng thú, đó là bàn về chữ Vô. Vô này rất gân
với Vô Vi trong tư tưởng của Trang – Lão. Sách Kim Định có nhiều trên hiêu sách Khai
Tâm, các bạn lên đó đặt mua.

Vô vi, theo mình, là vô danh, vô lơi mà giúp ích cho đời. Mình đoán rằng thuyêt An Vi
của thây Kim Định cũng đề cấp theo hướng như thê.

Hy vọng, có một ngày gân đây, chúng ta sẽ có duyên ngồi lại đọc, phân tích, mổ xẻ tư
tưởng của triêt gia Lương Kim Định, để cảm và hiểu những điều thây đã nhìn thấy. Mong
một đại hội như thê đươc tổ chức một ngày gân đây.
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Chúng tôi là những người học hành có căn cơ. Các tác giả trước, bản tính lại nhiều phân
hiêu thắng, háo danh, cố chấp. Bạn cảm thấy nhận định đó của mình là đúng hay sai?
Trong mỗi cuốn sách của mình, ông Tôn Phi luôn để liên lạc để độc giả góp ý và cùng
nhau sưa sách. Vấn đề mình quan tâm cũng là vấn đề bạn quan tâm.

Trong số những độc giả của nhà xuất bản Sống Mới, có những người là trí thức cỡ bư. Họ
đọc thật chậm, thật chất lương, đọc đi đọc lại, chỉnh sưa nhiều lân. Ngoài cưa hàng, chất
lương và số lương sáchphát hàng, tràng giang đại hải, kiên thức ghóp nhặt, cảm tính, thiêu
bố cuc. Điều đó làm ông Tôn Phi rất bưc.

Dân gian có câu: “Hà Nội không vội đươc đâu.”. Qủa thưc, không dễ gì cho nhà xuất bản
Charlie trở thành nhà xuất bản PDF lớn thứ 3 châu Á. Chúng tôi luôn ở đây để lắng nghe
góp ý của khách hàng. Chúng ta cân phải học hỏi luôn luôn từ nhà trường (một cách chính
thức) và từ những người anh trong nghề.Khi bạn gọi mình là bác sĩ, nhưng kiên thức chữa
bênh của bạn sơ sài, không có chiều sâu thì bênh nhân tìm tới bạn sẽ thê nào? Khi bạn gọi
mình là kỹ sư xây nhà, nhưng kiên thức chuyên môn, tính tải trọng, sức gió, sức bền cũng
không biêt. Nêu có người nhờ bạn xây nhà, hậu quả sẽ thê nào? Do đó tôi và bạn phải học
tập luôn luôn.

Chúng tôi đang làm một trắc nghiêm, hỏi xem độc giả rằng, tập đoàn xuất bản Charlie nên
làm những cuốn sách nào. Thư đã dài, chúng ta cùng tư suy nghĩ.

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

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

Điên thư: tonphi2021@hotmail.com

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

Trơ lý: tonthanck@gmail.com.
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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

2 comments

Võ Ánh Nắng

JUNE 1, 2022 AT 08:34

Nhà khoa học nhà văn Nhà triêt học Tôn Phi có đây đủ phẩm chất vĩ
đại bậc nhất đó là điều không thể bàn cãi.

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2022/06/01/ong-ton-phi-thu-tra-loi-ban-doc-nguyen-kim-tuan/
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Thiên Hạnh

.

JUNE 1, 2022 AT 08:41

Anh đã nhận đươc Mail.
Chúc Tôn Phi ngày mới như ý.

https://shop-charlie.com/2022/06/01/ong-ton-phi-thu-tra-loi-ban-doc-nguyen-kim-tuan/
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Thư của bạn đọc Linh Trà gửi ông Tôn Phi, tập
đoàn xuất bản Charlie.

Image 14. Bạn đọc Linh Trà, từng làm việc cho ngân hàng Techcombank gửi thư cho ông Tôn Phi. Ảnh minh họa chụp bơi kỹ sư Nguyên
Hữu Quy. Bản quyền ảnh: Charlie.
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Xin chào anh Tôn Phi. Em là Linh Trà, quê Yên Bái, đang làm trong ngân hàng
Techcombank. Trước em có đi làm trong nhà nước khoảng 10 năm, nhưng em không thấy
hơp nên em ra ngoài sống tư lập, nay lại vào lại ngân hàng.

Em cũng là đứa chịu khó đọc sách đó anh, nhưng em bây giờ hay nghe sách nói. Trước
khi em kêt bạn với anh. Em đọc qua facebook của anh rồi, em mới kêt bạn.

Em cảm ơn anh nhé. Sách anh tặng, em đã nhận đươc rồi ạ. Mới chỉ làm quen với anh
thôi mà anh đã tặng em sách rồi. Em cảm ơn anh nhiều nhiều ạ. Em bận lắm, mà em cũng
chẳng phải văn chương gì. Em chỉ góp ý trên quan điểm cá nhân của em thôi nha.

Cái status 1 em đọc, em còn cố đọc hêt để xem rút cuộc anh viêt cái gì. Em đọc em thấy
nó hơi khó hiểu, hoặc anh có thể viêt nó dễ tiêp thu đươc không? Anh đọc Thái Bá Tân
hay Vũ Thư Hiên, các bác ấy viêt rất rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu.

Các bạn trong tập đoàn Charlie phải suy nghĩ là mình viêt sách dành cho ai, đừng nghĩ
rằng mình viêt cho tâng lớp mình đọc. Huống chi giới trẻ bây giờ họ rất lười đọc sách, họ
chỉ thích nghe sách đọc, hoặc mấy thứ nhảm nhí thôi.

Hoặc là mở đâu anh đưa ra trọng tâm rồi diễn giải nó ra. Hoặc là làm người ta thu hút đọc
rồi kêt ở đoạn cuối. Sách của anh, đọc đi đọc lại vẫn khiên người ta hại não quá. Anh hay
viêt bài tiêng Anh, em không biêt đâu. Em chỉ biêt chút để giao tiêp với bên Trung cộng
thôi. Mọi ý kiên chỉ là hình thức tham khảo thôi nhé.

Hy vọng anh Tôn Phi có thể xuất bản nhiều sách hay để khai dân trí nhé. Đọc sách là sư
tưởng tương của mỗi cá nhân mà, viêt cho người ít học hơn mình đọc. Vậy phải viêt như
thê nào cho dễ học, dễ hiểu, đi vào lòng người, thì sách đó mới bán đươc.

Anh và các bạn nên viêt những bài thơ, văn mê hoặc lòng người, những người ngu dốt
nhất, kém hiểu biêt nhất cũng thuộc. Em chẳng có tài năng gì, ba lăng nhăng.

Đấy là những suy nghĩ chân thành của em. Anh phải tổng hơp lại các ý kiên và tư ra quyêt
định nhé.

Bản thân mình phải cố gắng để cho thê hê tương lai mình có cuộc sống tốt hơn. Chúc anh
luôn may mắn và bán đươc nhiều sách ạ.

Yên Bái, thứ Năm, ngày 02 tháng 06 năm 2022.

Linh Trà.
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Bạn đọc gưi Tập đoàn xuất bản Charlie.

Liên lạc ông Tôn Phi:

tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Trơ lý: tonthanck@gmail.com.

Trường hơp ông Tôn Phi đi vắng thì gọi ông Tôn Thân: 090 8599066
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Nhà xuất bản Sống Mới, một câu chuyên thân kỳ.

Image 15. 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. Gân 1 triêu cuốn sách của ông Tôn Phi
đã đên với các em nhỏ vùng sâu, vùng xa. Còn một chút nữa thôi, chúng tôi sẽ cán mốc 3
triêu. Nhiều bạn ở nước ngoài cũng yêu thích sách của chúng tôi.

Chúng tôi rất hãnh diên đươc các tác giả tin tưởng và giao phó bản thảo, những đứa con
tinh thân của họ, để phổ biên ra trong nhân gian. Chúng tôi bán sách với bất kỳ giá nào,
cho những ai yêu sách. Trả trước trả sau không thành vấn đề, miễn là sách ở đẳng cấp cao
nhất đươc xuất bản ra.
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Image 16. Môt khách hàng đang cầm trên tay cuốn sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần cua chu nghĩa Tư Bản cua Tôn Phi.

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

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

Nhà xuất bản Sống Mới chúng tôi chú ý nhiều đên kinh điển dân tộc. Chúng tôi đã cho ra
mắt sách Phân tích Truyên Kiều.
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Image 17. Ảnh bia sách Phân tích Truyện Kiều cua tác giả Tôn Phi.

Các mạnh thường quân

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

Nhà xuất bản Sống Mới là một nhà xuất bản tư nhân. Nhờ các mạnh thường quân người
Viêt trên khắp thê giới, Sống Mới đươc phát triển. Chỉ với hai nhân viên, Sống Mới xuất
bản đươc các ẩn phẩm điên tư lẫn ấn phẩm in thành sách khắp thê giới. Bạn cũng sẽ làm
đươc như chúng tôi.
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Nhà xuất bản Sống Mới, một câu chuyên thân kỳ.
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Image 18. Sếp và nhân viên cua nhà xuất bản Sống Mới- tập đoàn xuất bản Charlie trong quán cà phê Quận 7. Sài Gòn.

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

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



Page 87 of 313
Triết lý giáo dục. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2021.

Page 87 of 313

Image 19. Triết gia, nhà tư bản Tôn Phi trong phòng làm việc cua tập đoàn Charlie, nhà xuất bản Sống Mới.

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

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

Mời bạn tải xuống các sách của nhà xuất bản Sống Mới. Mặt bằng giá các cuốn sách là
250 000 VNĐ (sách PDF) và 400 000 VNĐ (sách in). Số tài khoản nhận tiền đặt sách:
142720499, mở tại ngân hàng ACB, chủ tài khoản Tôn Phi. Sách đọc đươc trên máy tính
bảng, laptop và điên thoại rất đẹp.

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

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

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

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

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

Năm 2021 là một năm đáng nhớ. Vào tháng Mười 2021, Tôn Phi mở nhà xuất bản Sống
Mới, người ta hay gọi là nhà xuất bản Charlie.
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Nhà xuất bản của chúng tôi cài chê độ tư động. Cu thể, chị Hương Nguyễn bên Úc mua
sách, lên website, nhập vào là thanh toán đươc luôn. Khoảng 30 phút, mà chậm lắm là 3
ngày, chị sẽ nhận đươc sách, ship tận nhà.

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

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

Đây không chỉ là một nhà xuất bản, đây còn là một trang web hêt sức quan trọng. Tác giả
nào có phát minh, nộp lên đây, chúng tôi đề số tài khoản của tác giả bên dưới. Nhà giàu đi
qua đọc thấy, ghé lại, mua phát minh cho tác giả. Ông Tôn Phi là trung gian nhưng không
cân biêt đên số tiền mà nhà giàu cho anh tác giả, vì thanh toán là một chạm, đên ngay với
tác giả sau 5 giây. Bản thân ông Tôn Phi cũng là một tác giả nên thiêt kê đươc một nhà
xuất bản vươt thời gian. Nhà xuất bản Charlie cứ như là một cậu bé đên từ tương lai, cưc
kỳ hiêu quả và cưc kỳ sáng tạo.

Ngày hôm qua, có một thây 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 Cân 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 đâu 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 thân 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
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Hộp thư: tonphi2021@hotmail.com

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

Điên thoại đường dây nóng: 0344331741

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

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

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

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

Paypal, Payoneer, Wise: +84344331741

Trân trọng cám ơn quý vị.

mailto:tonphi2021@hotmail.com
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Image 21. Ảnh minh họa: Hai bố con ông Charlie đi dạo phố. Quận 7 Sài Gòn năm 2022.

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

3 comments
.

Bạch Sơn Hải

JANUARY 2, 2022 AT 07:16

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2022/01/02/nha-xuat-ban-song-moi-mot-cau-chuyen-than-ky/
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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/
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Vì sao Vinfast thất bại trong việc phát hành cổ
phiếu ra công chúng tại Mỹ?

Tôi là đồng hương cùng huyên ở Hà Tĩnh với tỷ phú Phạm Nhật Vương. Đúng sai không
cân biêt, Phạm Nhật Vương là niềm tư hào của quê hương tôi.

Vinfast đã thất bại trong viêc phát hành cổ phiêu lân đâu ra công chúng tại Mỹ và đang
đứng trước nguy cơ vỡ nơ. Kê hoạch giao xe coi như phá sản. (1)

Không ngạc nhiên khi sản xuất mà không có công nghê. Công nghê không thể mua đươc
như mua một ly trà đá. Nó đòi hỏi một sư chuẩn bị khoảng 2-3 thê hê. Tại Thái Lan, đất
nước chúng tôi ghé thăm năm 2015, 2016, các tập đoàn tư bản nuôi kỹ sư 40-50 năm. Từ
đó mới có mạng xe điên trên cao sống mãi với thời gian.

Image 22. Nhà văn Tôn Phi tại Thái Lan năm 2016. Đang quan sát tàu điện trên cao BTS cua Thái Lan.

Có nhiều người khuyên anh Vương lại về Viêt Nam phân lô kiêm tiền. Vin Group làm
khá tốt về bất động sản. Các khu đô thị Vin Homes khá là hoành tráng. Vin Group nên
làm bất động sản, chứ không nên đua sản xuất xe hơi. Người Âu Mỹ đã làm rất tốt với giá
vừa phải rồi.



Page 94 of 313
Triết lý giáo dục. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2021.

Page 94 of 313

Tôi là Tôn Phi, tác giả của sách Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol (Korea, period of
the chaebols. ISBN 9798816627146). Trong cuốn sách nhỏ này, chúng tôi phân tích tại
sao chỉ Hàn Quốc mới có chaebols. Kể cả Nhật Bản cũng không có. Hàn Quốc có văn hóa
tốt hơn văn hóa Nhật Bản, kê thừa truyền thống “Lễ nghĩa chi quốc” của tổ tiên. Nhờ đó
các công ty của Hàn Quốc đươc trao truyền một bâu văn hóa tốt để làm viêc và lớn dân
lên thành các tập đoàn tư bản công nghiêp mang màu sắc rất riêng. Nêu có một ai muốn
làm theo chaebols của Hàn Quốc thì đó là điều không thể.

Image 23. Ảnh bia sách Hàn Quốc, kỷ nguyên cua các chaebols cua tác giả Tôn Phi.

Chúng ta đặc biêt phê phán bộ phận truyền thông của tập đoàn Vin Group. Những người
này bị chứng ảo tưởng, cứ tưởng là dân Mỹ giống dân Viêt hoặc Liên Xô cũ. Cu thể, sàn
chứng khoán Mỹ có 27 tập đoàn đại tư bản lót chân (27) (mà Apple chỉ là con muỗi). 27
tập đoàn đó duyêt cho hay không cho một tập đoàn hay một công ty lên sàn chứng khoán
Mỹ. Họ trừng trị rất nặng tội nói dối. Tập đoàn Vin Group của tỷ phú Phạm Nhật Vương
chưa đủ trưởng thành để chơi với văn hoá Mỹ. Khoa học kinh tê của Anh-Mỹ khác khoa
học kinh tê của Liên Xô và Đông Âu.

Ngoài tài làm mì gói, tỷ phú Phạm Nhật Vương có tài quản trị đất đai. Ở Viêt Nam triêt lý
về đất đai hêt sức mơ hồ. Đất đai là của dân, do quan nhà nước quản lý. Giờ, Vin Group
sẽ lại quay về làm lại xây căn hộ giá rẻ để hòng tâng giá cổ phiêu.
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Image 24. Ô-tô Vinfast. Ảnh Vinfast.

Phạm Nhật Vương không lên đươc sàn chứng khoán Mỹ, không phải vì do anh ấy kém.
Mà vì, nguyên lý tổ chức nền kinh tê của khối Commonwealth (Anh-Mỹ-Canada ) khác
với cách thức tổ chức kinh tê của khối nước Đông Âu, nơi anh Vương đã từng thành công
đậm đà. Người ta thường nói con người nào phù hơp với môi trường nấy, quả không sai.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 13 tháng 05 năm 2022.
Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, WhatsApp, Signal: +84344331741

Chú thích:

(1): Tin từ nhà báo nổi tiêng Cao Sơn ở Hải Dương.

(2): Theo lời ông Dương Trân, Hoa Kỳ.

mailto:tonphi2021@hotmail.com
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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
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Nguyen Duy Khoa

MAY 13, 2022 AT 07:53

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2022/05/13/vi-sao-vinfast-that-bai-trong-viec-phat-hanh-co-phieu-ra-cong-chung-tai-my/
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Đúng lắm

Nguyễn Thanh Trúc

MAY 13, 2022 AT 07:53

E viêt ẩu vừa thôi. E biêt Vương làm đất ntn để giàu lên k? Tham nhũng chính sách, câu
kêt với chính trị thu hồi đất giá rẻ của dân rồi bán với giá trên trời. dân oan mất đất từ đấy
mà ra đấy.
Nguyên cái cum từ “đúng sai k cân biêt” với “tư hào” của em đã sai rồi.

Quan Nguyen Tan

JULY 16, 2022 AT 13:02

Thị trường chứng khoán Viêt Nam cân phải thay đổi văn hoá như bạn Tôn Phi nói.

https://shop-charlie.com/2022/05/13/vi-sao-vinfast-that-bai-trong-viec-phat-hanh-co-phieu-ra-cong-chung-tai-my/
https://shop-charlie.com/2022/05/13/vi-sao-vinfast-that-bai-trong-viec-phat-hanh-co-phieu-ra-cong-chung-tai-my/
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Hồng Phương Phương

JULY 16, 2022 AT 13:02

Cám ơn bạn Tôn Phi đã cho biêt bài thật hay.

https://shop-charlie.com/2022/05/13/vi-sao-vinfast-that-bai-trong-viec-phat-hanh-co-phieu-ra-cong-chung-tai-my/
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Tập đoàn xuất bản Charlie: Chúng ta cùng nhau làm việc vì một ngày mai tươi sáng.

Image 25. Ông Tôn Phi đang viết sách Phân tích Truyện Kiều.

Ảnh: Ông Tôn Phi, giám đốc nhà xuất bản Sống Mới, chủ tập đoàn Charlie trong giờ làm
viêc buổi sáng. Công viêc lúc nào cũng bận và lúc nào cũng rảnh.

Tập đoàn xuất bản Charlie: Chúng ta cùng nhau làm viêc vì một ngày mai tươi sáng. Muc
tiêu của Tôn Phi và các bạn Charlie là miền phĩ toàn bộ sách giáo khoa cho học sinh, sinh
viên Viêt Nam. Năm 2021, ông Tôn Phi đã có một phát minh chấn động toàn câu: Hình
thức xuất bản tư động, thanh toán một chạm. Đưa tên tuổi của ông lan khắp năm châu.

Từ Hà Nội, đại học Xây Dưng, giáo sư Nguyễn Đình Cống, đâu ngành xây dưng cũng
phải thốt lên: “Tôi và bạn bè thấy cách xuất bản và bán sách của Nhà Xuất bản Sống Mới
là quá hiên đại.
Xin chúc mừng nhà xuất bản Sống Mới.”
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Image 26. Ông Nguyên Đinh Cống, giáo sư đầu ngành xây dựng tại Việt Nam, người bạn thân cua Tôn Phi.

Từ Sài Gòn, bác sỹ Nguyễn Đan Quê, nhà cơ học lương tư đâu tiên của dân tộc Viêt Nam,
nói: “Chúc mừng Tôn Phi. Bạn đã giải quyêt xong bài toán sinh kê về lý thuyêt (cho dân
tộc Viêt Nam này)”.

Image 27. Bác sỹ Nguyên Đan Quế và đại sứ Mỹ (măc áo vest).

Từ Bình Dương, thây giáo Bùi Tiên Lơi gưi lời nhắn: “Tôn Phi! Cùng nhau ta đóng góp
cho sư phồn thịnh của đất nước nhé bạn.”

Thây Lơi đã dành số tiền 25 triêu Viêt Nam đồng để gưi đén cho nhân dân Ukraine. Tri
ân tấm lòng cao cả, hy sinh của thây.
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Image 28. Thượng tá, giáo sư sử học Bui Tiến Lợi.

Tháng 2 năm 2022, biên cố Nga- Ukraine chiên tranh xảy ra. Cuốn sách Cuộc kháng
chiên của nhân dân Ukraine của nhà văn Tôn Phi đã đên tay bạn bè năm châu.
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Image 29. Bà Natalya Zhynkina, đại biện lâm thời cua Ukraine tại Việt Nam, đang cầm trên tay cuốn sách Cuôc kháng chiến cua nhân dân
Ukraine, tác giả Tôn Phi, phát hành năm 2022.

Từ Hà Nội, cô giáo dạy văn Hoàng Kim Bảo, viên sĩ viên hàn lâm văn học nói: “Hay,
Tôn Phi phát hiên thú vị. Đáng báo động. Phải thay đổi bằng giáo duc. Tôn Phi Để thay
đổi một Dân tộc tính, thói quen vùng miền, Hãy Dạy trong tất cả các Chương trình sư tư
tê, nhân ái, lòng dũng cảm, sư kiên nhẫn, bản lĩnh luật nhân quả & tính cao thương.”
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Image 30. Cô giáo dạy văn Hoàng Kim Bảo, cung có thời làm trong viện hàn lâm văn học Việt Nam.

Từ đại học Toronto, nước Canada xa xôi, tiên sĩ toán học, chính sách y tê Phạm Đình Bá
gưi thư về: “Chúc anh tiêp nối chuỗi làm viêc sáng tạo. Cám ơn Anh Phi! Chúc vui vẻ
mùa hè nây! Thân mên, Bá”.
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Image 31. Tiến sĩ chính sách y tế Phạm Đinh Bá.

Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, một người rất khó tính, cũng phải chúc mừng: “Năm 2021
là một năm thành công tuyêt vời của Tôn Phi. Chúc em tiêp tuc phát huy và giữ vững điều
đó trong năm 2022. “
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Image 32. Tôn Phi đến học hỏi tại nhà giáo sư Nguyên Đăng Hưng. Ảnh tư liệu 2019.

Ông Hưng luôn chỉ dạy cho tôi mỗi lân tôi sai sót.

Cuối cùng, không thể bỏ sót người quan trọng nhất trong thành công này, cô giáo Đào
Nguyễn Hồng Hiêu, giáo sư dạy tiêng Pháp, người thân thiêt nhất với Tôn Phi trong suốt
4 năm học.
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Image 33. Tôn Phi và cô giáo Đào Nguyên Hông Hiếu. Đại học Khoa học xã hôi và nhân văn 2015.

Anh họ Tôn Phi và em họ Triêu Vy.

Em Triêu Vy rất chịu khó học hỏi. Sau này sẽ trở thành một nhân viên chủ chốt của Tập
đoàn xuất bản Charlie.
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Image 34. Anh họ Tôn Phi và em họ Triệu Vy. Sài Gòn năm 2022.

Xin chúc mọi người mỗi ngày thêm hạnh phúc.

Chúng ta hãy cùng nhau làm viêc vì một ngày mai tươi sáng.

Image 35. Hai bạn nữ người mẫu ảnh Charlie đang cầm trên tay cuốn Nền kinh tế tri thức- Tác giả Tôn Phi và Trần Nhật Vy.

Nền kinh tê tri thức. Một ngày mai tươi sáng cho dân tộc Viêt Nam.
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Quận 7, Sài Gòn ngày 19 tháng 07 năm 2022.

Tôn Phi. -Chủ tập đoàn xuất bản Charlie Sài Gòn.

tonphi2021@hotmail.com.

Trơ lý Nguyễn Kinh Doanh: doanh@dslextreme.com.

Published by Charlie Saigon

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

JULY 19, 2022 AT 09:55

Hoan nghênh Tôn Phi

.

Phạm Kính

JULY 19, 2022 AT 10:05

Amen ạh. Ce xin cảm ơn ae nhiều lắm ạh. Ctcm đời đời ạh!

Phạm Đình Thôi
JULY 19, 2022 AT 10:06

Hoành tráng!

https://shop-charlie.com/2022/07/19/tap-doan-xuat-ban-charlie-chung-ta-cung-nhau-lam-viec-vi-mot-ngay-mai-tuoi-sang/
https://shop-charlie.com/2022/07/19/tap-doan-xuat-ban-charlie-chung-ta-cung-nhau-lam-viec-vi-mot-ngay-mai-tuoi-sang/
https://shop-charlie.com/2022/07/19/tap-doan-xuat-ban-charlie-chung-ta-cung-nhau-lam-viec-vi-mot-ngay-mai-tuoi-sang/
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Nguyễn Văn Hùng

JULY 19, 2022 AT 10:11

Vẫn phải học tập nhà văn kiêm chủ nhà xuất bản sống mới rồi. Hahahaha.

https://shop-charlie.com/2022/07/19/tap-doan-xuat-ban-charlie-chung-ta-cung-nhau-lam-viec-vi-mot-ngay-mai-tuoi-sang/
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Để trở thành một nhà khoa học.
Tôn Phi

Figure 5. Nhà khoa học Tôn Phi. Vũng Tàu. Tháng Hai năm 2022.
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Kính thưa quý vị,

Thưc ra, chưa ai sư dung hêt kiên thức có trong sách giáo khoa vật lý lớp 11. Kiên
thức thừa mứa, bằng cấp ngập thân, mà vẫn nghèo, là vì lý do chi? Thưa, vì không biêt
cách khai thác.

Là một nhà khoa học giỏi, có phát minh, thì quý vị không thể nào nghèo đươc. Ông
chủ tập đoàn Charlie, vừa là ông chủ, vừa là nhà phát minh. Thật chẳng khác nào
Alfred Nobel ngày trước. Vì sao tôi phải tư khen mình? Để các bạn cũng tư khen bản
thân các bạn rồi vươn lên.

Có nơi giả sản xuất ra kit test, có nơi giả sản xuất ra vắc-xin. Nhìn những gương mặt
đó thì người giỏi sẽ biêt họ có sản xuất đươc không, chứ không cân phải kiểm tra bằng
cấp nữa. Càng gian dối thì càng nghèo đói.

Thưc ra, người nào có óc khoa học hay không, chỉ cân hỏi 10 câu là biêt. Người nào
vươt qua đươc 7 trên 10 câu đó thì có thể đươc đài thọ để trở thành nhà khoa học. Nhà
khoa học có mức sống rất cao. Ở Hàn Quốc, mỗi một phát minh trong chiêc điên thoại
Samsung đươc trả nhuận bút bằng cả một tòa chung cư. Kỹ sư Hàn Quốc giàu có vào
loại Top của thê giới.

Ở Viêt Nam, nhiều phát minh do nông dân. Vì sao vậy? Vì nông dân có lãng mạn
khoa học. Còn các nhà khoa học chính thống, lại có bênh công thân, nên không thể
phát minh. Điều này đên từ giáo duc. Từ nhỏ đên lớp, các em học sao cho có điểm cao.
Các em Viêt Nam thuộc công thức để lắp vào, giải ra đáp số, lấy hêt điểm. Bên Do
Thái, các em sẽ học để hiểu, tại sao lại có công thức ấy, cơ duyên nào giúp tác giả nghĩ
ra công thức kỳ lạ đó. Bởi vậy khi tốt nghiêp, học sinh Do Thái có chỉ số phát minh rất
cao.



Page 114 of 313
Triết lý giáo dục. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2021.

Page 114 of 313

Figure 6. Hai bạn nữ người mẫu ảnh cua nhà xuất bản Sống Mới- tập đoàn xuất bản Charlie.
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Điều quan trọng nhất là văn hóa. Văn hóa hiêp sĩ Cơ-đốc giáo là văn hóa săn đón
người giỏi, hễ ai giỏi sẽ đươc ô-tô đên nhà mời ra làm. Văn hóa ở các nước phi Cơ-đốc
là văn hóa thù người tài. Bạn hãy để ý xem có phải như vậy không.

Bài đươc đưa vào sách Triêt lý giáo duc của tác giả Tôn Phi. Mời các bạn đón mua.

Liên lạc tác giả:

tonphi2021@hotmail.com

Trơ lý:

teacherkimngan@hotmail.com
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Vì sao dân gian có câu: “Cha làm thây đồ, con đốt sách?”

Figure 7. Thầy đô Nho ơ Việt Nam khoảng thế kỷ XIX. Ảnh tư liệu.

Qua thời gian, thây đồ Nho mất dân vị thê. Khoa thi chữ Nho cuối cùng của Viêt Nam
đâu thê kỷ XX báo hiêu một sư suy thoái mà không ai nhìn ra các hê luy về sau. Chẳng
còn ai thích thú gì thây Khổng. Thây ấy cũ rích và hay nói đạo đức. Lân lại bằng phương
pháp khoa học và triêt học, ta còn thấy ở đó những giá trị có thể ứng dung cho đời sống
mới, đời sống tân tiên.

Thây đồ là hướng đạo sư trong làng Viêt Nam. Địa vị của người thây không phải là thưc
quyền, không dọa dẫm đươc như lý trưởng, cai lậy, nhưng đươc dân làng ngâm tôn trọng
và bảo vê xuyên suốt dòng lịch sư.

Anh đồ có gì hơn người mà người trong làng mên anh đên như vậy?

Lớp của thây đồ Nho không có nạn nam sinh đánh nhau, học trò của bà đồ Nho Đoàn Thị
Điểm cũng không có nữ sinh giật tóc nhau. Thà cho con đi học thây đồ, dù không đươc
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chữ thì cũng không lêu lổng ngoài đường hư hỏng. Thây đồ Nho duy trì đươc tình thống
nhất trong làng. Có thây đồ Nho thì quân phân ruộng đất, không có thây đồ Nho thì đất
trong làng phân lô bán nền. Vì vậy, lý trưởng, cai lậy cưc kỳ ghét anh, nhưng không tìm
ra sơ hở để trị tội anh. Giữa hai thê lưc luôn luôn kình nhau, một bên là lý trưởng trong
làng luôn muốn sưu cao thuê nặng, một bên là anh đồ bảo vê dân giảm thiểu các thuê má,
cho nên có thê cân bằng, dân làng đươc an vui sinh sống.

Thây đồ Nho không dùng bằng cấp hay hứa hẹn chỗ làm mà sinh viên vẫn đên theo học.
Hê thống tín chỉ dùng mét lít thước thốn để đo con người ngày nay lại bộc lộ những sai
lâm. Nó có tác dung như cái cân mẫu dùng cho nước nào nơi nào cũng đươc, khỏi dùng
hê thống cân đo lộn xộn. Nhưng nó có tác hại ở chỗ, con người không phải là mét lít
thước thốn, nêu dùng mét lít thước thốn để đêm con người thì mười phân hêt tám, chín
phân rơi rớt ra ngoài. Nho dùng lối “đào tạo liên tuc”, ai nấy vào trường đều đươc, không
cân sơ yêu lí lịch, cho nên có thể thấy đươc, so với thời nay thì thời trước đã là thành tưu
lớn lao và ơn ích.

Trải qua thời gian quá dài, không có ai giải quyêt các chỗ bê tắc, sư học, gắn nhãn Nho
gia, ngày càng sa sút. Người cha, làm thây dạy học, không giải nghĩa đươc các công án
(các khúc mắc về lý thuyêt), cho nên người con không phuc, và bỏ học. Cho nên dân gian
có câu: “Cha làm thây đồ, con đốt sách”. Khi người cha- cũng không hiểu đươc tinh túy
của Nho-thì công viêc chỉ có giỏi về mặt chữ, bắt con trai học chữ, đương nhiên nó ghét
nó đốt. Trong Papillon, người tù khổ sai, thằng ăn trộm giỏi nhất nước Pháp là con trai
của hai nhà giáo. Làng cạnh làng tôi, chung lũy tre, cha làm trưởng phòng giáo duc, con
bỏ học sang Mã Lai làm thuê. Thây Khổng cũng không truyền đươc đạo Nho cho con trai,
mà phải đơi đên cháu trai mới nối lại đươc là vậy.

Thây Khổng thuộc phiên bản thây đồ thứ hai. Thây chuyển sinh, đên và làm đươc rất
nhiều công viêc, cô đọng tư tưởng dài dòng và hoang dã lại thành những câu cách ngôn
ngắn gọn. Nhưng đời thây ngắn quá, có những câu đang dang dở, chẳng hạn như câu
“Lộc tại kỳ trung hỹ” thì sau khi thây mất, người đời không ai hiểu. Chẳng hạn, Chu Hy
hiểu sai câu trên, rằng, người sĩ tư đi thi đỗ đạt và làm quan thì có lộc, thì sinh ra nạn gian
lận thi cư. Những nhà sư phạm sau Chu Hy nói theo ông. Phải đên lúc thây Kim Định, thê
hê thây đồ phiên bản 3.0 chuyển sinh, thì Nho gia mới giải nghĩa đươc câu “Lộc tại kỳ
trung hỹ”. Chuyên đó về triêt lý vẫn hơi khó hiểu, chuyên toán học phép tính sau đây dễ
hiểu hơn về tài năng của thây Kim Định. Nhà giáo Trân Trọng Kim thắc mắc mãi: Tại sao
18 đời Hùng Vương lại kéo dài đên những 4500 năm, không lẽ một vua Hùng sống thọ
đươc 250 năm? Như đã nói, một vấn đề đươc phát biểu lên thì phải mất một thời gian sau
mới có người giải.Trân Trọng Kim là giáo sư sư học đào tạo từ trường Tây, chắc không
phải người mê tín. Không giải đươc thì nhận mình không giải đươc, ấy là người trí thức,
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như thủ tướng Trân Trọng Kim. Còn những người không giải đươc rồi bảo triêt Nho
huyễn hoặc, ngoài đường có đây loại người này. Một câu trả lời hơp lý đươc kiểm chứng
bởi các tiêu chí khoa học thì đươc coi là hơp lý. Thây Kim Định đã giải đươc công án trên,
rồi mất.

Thê hê thây đồ Nho đâu tiên là mẹ Nữ Oa-bố Phuc Hy. Lý tưởng về thây đồ đâu tiên vẫn
còn trong Nghiêu, Thuấn. May mà thây Kim Định đên, có bằng cấp (tiên sĩ triêt học, giáo
sư thân học). Ngài đên và khai mở ngành triêt văn (philo-lettres). Chẳng may binh lưa
triền miên. Công trình của ngài còn dang dở. Chúng tôi là thê hê tiêp nối ông, vẫn thuộc
thê hê thứ ba. Thây Kim Định đã làm cho hêt, chẳng hạn như, giải nghĩa hêt 15 truyên
trong Lĩnh nam trích quái, giải đươc vu án 18 vua Hùng, từ kinh hùng làm thành khải triêt.
Chúng tôi chỉ làm bước còn lại, là đem ra “đốc hành”. Tôi đã theo học hêt sách của ngài,
hiểu đươc khoảng 70%, cho nên phải đọc đi đọc lại nhiều lân.

Trong suốt một thời gian dài, từ lúc thây Tư Tư (cháu 3 đời của Khổng Tư), cho đên thây
Kim Định, là suốt hơn 2000 năm không có người giải nghĩa kinh điển. Thê thì, viêc học
chỉ có một muc đích duy nhất là ra làm quan. Nhật Bản biêt tác hại của viêc này, cho nên
Nhật Bản không áp dung khoa thi để tuyển lưa quan chức. Mặc dù, nêu duy trì khoa thi
thì có thể bơm thêm đươc dòng máu lạ vào tâng lớp câm quyền.

Vai trò của thây đồ làng giảm sút từ khi các tôn giáo ngoại lai xâm nhập vào Viêt Nam.
Các tôn giáo lén lút lên núi, mở một cái am, không ai làm gì đươc. Thây đồ phải bỏ tiền
ra mua đất, cất nhà thì mới dạy học đươc. Các tôn giáo mua đất 1 đồng, dạng ưu đãi, còn
thây đồ nho thì mua đất với giá như dân thường, khó khăn trùng trùng không sao kể xiêt.
Ngày nay, Nho gia đang trở lại thê giới. Ví du, mô hình các bang ở Mỹ sư dung luật khác
nhau là ứng dung của tư tưởng tư trị làng xã thôn quê nơi Viêt Nam ta truyền sang.

Nho gia rất hiền, sống vắng lặng, nhưng không phải là không có anh hùng. Một khi quốc
gia cân thì chỉ sau một đêm anh thây đồ Nho Lã Mông bên Đông Ngô hàng ngày gõ đâu
trẻ sáng mai đã thành tổng chỉ huy tài ba đánh cho quân đội Lưu Bị thua sấp mặt. Trân
Hưng Đạo là một Nho gia, chỉ qua bài văn đủ thấy trình độ. Căn cứ vào văn chương của
Đức Quốc Công Trân Hưng Đạo thì đo đươc hằng số Nho trong đấy. Làm thây đồ Nho
không nhất thiêt phải giỏi đấm đá hay giỏi chữ Nho. Một người có phải là thây đồ Nho
hay không, nằm ở thái độ sống. Dân làng không khen ông thây đồ Nho vì ông lắm chữ,
ông lý trưởng hay ông cai lậy cũng biêt chữ, thây đồ cũng không có của cải để bố thi cho
ai trong làng, mà người làng vẫn yêu mên ông, là vì ông đồ Nho giỏi dàn xêp các mâu
thuẫn trong làng. Cuộc đấu tranh của Hồng Kông có đủ tăng lữ, từ linh muc Công giáo,
muc sư Tin Lành, căng nhất là có cả giáo sĩ Pháp Luân Công tham gia, nhưng gân như đã
hỏng, vì thiêu vắng thây đồ Nho. “Nêu có quân tư thì nước không loạn”- Khổng Tư. Làng
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của thây đồ Nho không có “mã tặc”. Lớp của không có nạn nam sinh đánh nhau, học trò
của bà Đoàn Thị Điểm cũng không có nữ sinh giật tóc nhau, chứng tỏ nền giáo duc Nho
là một thành tưu to lớn. Thây đồ Nho không dùng bằng cấp hay hứa hẹn chỗ làm mà sinh
viên vẫn đên theo học. Cho nên có thể thấy đươc, so với thời nay thì thời trước đã là
thành tưu lớn lao và ơn ích.

Cho nên, con gái đồng quê vẫn thường nói:

“Không tham ruông cả ao liền,
Tham vi cái but, cái nghiên anh đô.”

Con trai của thây đồ đốt sách, vì đó là sách hiểu sai và giải sai lêch ý nghĩa của kinh. Khi
đã có người giải nghĩa lại kinh, thì các con trai sẽ tìm lại sách, phuc hồi Viêt Đạo, như dư
đoán càng ngày càng trúng mà 50 năm trước triêt gia Lương Kim Định đã đưa ra.

Viêt tại Đà Lạt, ngày 02 tháng 09 năm 2020.

Tôn Phi.
Email: tonphi2021@hotmail.com
Whatsapp: +84344331741

Trơ lý: tonthanck@gmail.com

Bài viêt đã đươc đưa vào sách Triêt lý giáo duc của nhà văn Tôn Phi.

1 BÌNH LUẬN VỀ “VÌ SAO DÂN GIAN CÓ CÂU: “CHA LÀM THẦY ĐỒ,
CON ĐỐT SÁCH?””

1. X Hoang Vu

2 THÁNG CHÍN 2020 LÚC 7:47 CHIỀU

Mỹ từ đô thị hóa chỉ che mắt đa số người dân lao động thôi… không có lê làng thì xã hội đó
không bao giờ phát triển… nhìn thư mô hình các bang ở Mỹ sư dung luật khác nhau mới thấy rõ
ông cha ta đã thấy đươc sức mạnh. Phép Vua thua lê làng từ lâu để góp phân giữ nước là vậy…
ngoài luật chung thì tất cả các làng đều có khê ước riêng là vậy.

https://saigonpick.com/2020/09/02/vi-sao-dan-gian-co-cau-cha-lam-thay-do-con-dot-sach/
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Giới thiệu sách Triết lý giáo dục của triết gia Lê Minh Tôn

Kính thưa quý vị,
Kê thừa sách Triêt lý giáo duc của triêt gia Lương Kim Định, triêt gia Lê Minh Tôn và
các học trò của bậc tiền bối cho ra đời cuốn Triêt lý giáo duc.
Educational Philosphy.
Sách dày 56 trang ngắn gọn, có cả bản tiêng Anh và bản tiêng Viêt.
Mã ISBN-13 chữ số: 979-8784257338
Gía bìa: 700 000 đồng.

Trân trọng cám ơn nhà xuất bản Amazon đã xuất bản cho chúng tôi cuốn sách trên.
Đại học Văn Khoa Sài Gòn vẫn là đại học dẫn đâu cả nước về văn chương.
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Theo Kim Định:
Tuổi thơ và tiểu học, phải ép các em học thuộc lòng. Một số trường phái khai phóng
nhâm lẫn.

Bậc trung học ( cấp 2 và cấp 3), cho các em học phân tích. Ở độ tuổi này, không nên
ép các em học thuộc lòng.

Bậc đại học, cao đẳng, phải khuyên khích các em sáng tạo, một số em xuất sắc sẽ có
phát minh.

Đó cũng là ước mong mà sách Triêt lý giáo duc của triêt gia Lê Minh Tôn (Tôn Phi)
khai triển trong sách này. Các bố mẹ trong và ngoài nước nên đặt mua cho con.

Xin nhắc lại, chúng tôi không sáng tác gì cả, chúng tôi chỉ thừa hưởng di sản của
Lương Kim Định, giáo sư trưởng của đại học Văn Khoa Sài Gòn.Trân trọng cám ơn
quý bạn.

2 comments

1. Lê Viêt Hà
DECEMBER 17, 2021 AT 13:53 EDIT

Nền giáo duc tốt , nhưng người học phải tốt nhân cách sống, thì nền giáo duc đó
mới thành công và hoà nhập với thê giới Dân Chủ.

2. Ngô Thuận-Thuận Lú
DECEMBER 17, 2021 AT 18:09 EDIT

Dân tộc- nhân bản- khai phóng

https://shop-charlie.com/2021/12/17/gioi-thieu-sach-triet-ly-giao-duc-cua-triet-gia-le-minh-ton/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/374
https://shop-charlie.com/2021/12/17/gioi-thieu-sach-triet-ly-giao-duc-cua-triet-gia-le-minh-ton/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/375
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Có đứa con nào là kém cỏi, vô dụng không?

Figure 8. Tác giả, mẹ và em gái. Ảnh chụp 2014.

Mùa thu, rồi mùa đông.

Tôi đã lật đươc từ cờ thua trở thành cờ thắng. Người đâu tiên mở đươc nhà xuất bản tư
nhân một cách hơp pháp tại Viêt Nam.

Những ngày này, cơ cấu và văn hóa các gia đình ở Viêt Nam thay đổi rõ rêt.

Hôm nay, tôi đặt lại vấn đề cho các bậc cha mẹ suy nghĩ: Trên đời này, có đứa con nào
là kém cỏi, vô dung không?
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Trả lời là không, không có đứa con nào là kém cỏi, vô dung cả. Bố mẹ không biêt khơi
dậy tiềm năng và giúp đỡ con phát huy tiềm năng, thì sẽ chỉ thấy con mình vô dung và
trất nêt hơn so với con hàng xóm.

Bà mẹ của nhà bác học Thomas Edison, nhận con bị hiêu trưởng đuổi học năm lớp 3,
vì con mình quá ngốc. Bà mẹ khóc trong lòng, bà nói dối với đứa con:

 Con ơi. Thây hiêu trưởng nói con là thiên tài, trường không nhận đươc. Con ở
nhà mẹ dạy cho con học nha.

Cậu bé Edison tưởng thật, vậy là mua sách về, mày mò chê tạo, trở thành nhà phát
minh lớn nhất nhì thê kỷ XIX. Nêu ngày đó, người mẹ chưi cho con một câu: “Học
hành gì ngu thê?” thì có lẽ, cậu bé Edison có lẽ đã gặp một cuộc đời bất hạnh.

Giáo duc là phải thấu cảm trẻ thơ. Con của bạn là một thiên tài. Đừng bỏ rơi hoặc la
mắng nó.

Tôi làm viêc quân quật không thấy mêt, là vì tình yêu. Tình yêu giúp người mẹ của
Edison tư học và dạy con học, quá sức đối với người phu nữ.

Viêt ngày 24 tháng Mười hai năm 2021.

Tôn Phi

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com
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Giới thiêu sách Phương pháp nuôi dạy trẻ nghiên game

Vì sao bây giờ trẻ nghiện game nhiều?

Thứ nhất, không có không gian cho trẻ chơi. Cánh đồng, sân bóng,…đã mất hêt cả.

Thứ hai, trẻ không có không gian riêng. Trẻ tây có phòng riêng, tủ sách, kê đồ, …trẻ
Viêt Nam sống lẫn lộn, không gian hẹp, chỉ biêt câm điên thoại ra nghịch, và đương
nhiên nghiên game.

Thứ ba, bố mẹ càng cấm, nó càng nghiên. Tôi có một em họ, tên này hồi 14 tuổi
nghiên bi-da. Ông anh rể đi đên, bắt chơi nguyên buổi. Cu cậu khiêp quá, hôm sau có
cho vàng cũng không chơi nữa. Do đó, đối với trẻ nghiên game phải có biên pháp phù
hơp, không phải cứ cấm đoán là xong.

Thứ tư, trẻ mà bố mẹ bất hòa, cũng sẽ nghiên game. Nó sống với bố mẹ, chuyên gì mẹ
làm, chuyên gì bố làm, không thể giấu đươc nó. Nó biêt, nhưng không nói ra, và tìm
đên game.

Thứ năm, trẻ không có một niềm vui thường trưc. Có trẻ 15, 16 tuổi, nhà có hàng gạo
thì bốc gạo cho mẹ. Trẻ không có viêc gì làm để sinh hoa lơi, đương nhiên nghiên
game.

….

Khi chơi game, máu dồn lên não (để cho não tập trung cao độ). Vì vậy ta hay thấy, trẻ
nghiên game đâu to nhưng đó không phải là to thông minh mà là do máu tu. Các nhà
làm game, các kỹ sư lập trình, tâm lý học, chúng đã thiêt kê trò chơi theo kiểu khích
tướng, sao cho người chơi càng chơi thì càng nghiên.

Có nhiều người lớn, nghiên chơi chứng khoán, không ra khỏi nhà. Bản chất của chứng
khoán cũng là trò chơi game. Hàng hóa thì không có, nhưng vẫn phát hành cổ phiêu,
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gọi là trò ma, cái này còn hơn game nữa, song nó lại sinh ra tiền thật và thê là nhiều
người chìm đắm vào nó. Không thể duc thể thao, không đi tìm bạn đời,…Ăn uống thì
qua loa, suốt ngày cắm mặt vào cái màn hình máy tính.

Nuôi dạy trẻ nghiên game rất khó. Nó giống như một con vật đang ăn, người nuôi lại
sờ vào đâu thì nó sẽ cắn. Nghiên game còn nặng hơn. Bố mẹ và những người xung
quanh nói câu nào, nó sẽ táp lại câu đó, vì vậy nó rất ít bạn.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Tác giả Tôn Phi và các bạn hân hạnh giới thiêu sách Phương pháp nuôi dạy trẻ nghiên
game. Nội dung chính yêu của sách là dưa trên Thái Bình minh triêt.

Hân hạnh giới thiêu cùng các bạn.
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Tuyển dụng hiệu trưởng trường mầm non khó khăn như thế nào?

Trong chương trình tuyển dung con người của các tập đoàn Tây phương, phân trọng
yêu nhất là phỏng vấn tính cách.
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Tại đây, với các ứng viên đã lọt qua vòng phỏng vấn hồ sơ, bằng cấp, nhà tuyển dung
lại lọc thêm một lân nữa, bằng các câu hỏi để dò xem tính cách của một con người.

Có nơi, người ta giả vờ để vòi nước chưa khoá. Chú tôi là ứng viên, đi lại khoá vòi
nước ấy. Người của công ty bắt tay ngay và nói: “Anh đã trúng tuyển”. Nghĩa là, họ
dung chỉ số nhân cách của bạn để quyêt định bạn có đươc làm viêc cho họ hay không.

Bản chất của doanh nghiêp là lơi ích. Tuy nhiên gân đây có nhiều tập đoàn không chú
trọng đên lơi ích cho bằng chú trọng đên nhân cách con người.

Nhân cách của một con người, ngoài nỗ lưc tư thân của người đó (40%) thì phân lớn
(60%) do thừa hưởng từ gia đình. Vì vậy, con nhà gia giáo thường dễ thành công. Năm
2020, giáo sư hoá học Trương Nguyên Thành khoe chup ảnh với một quản lý của một
tập đoàn nước ngoài lớn ở Viêt Nam, cô bé chỉ học hêt cấp 3 nhưng vì có nhân cách
tốt nên đươc chọn cho vị trí cao nhất của tập đoàn, là người đại diên tại Viêt Nam.

Có người thích hơp làm cá nhân, cưa hàng gia đình. Có người thích hơp vào làm cho
tập đoàn lớn. Ngày nay một số tập đoàn lớn đã trả lương cho nhân viên khá bình đẳng.
Chẳng hạn, ở chỗ tôi, có một anh học hêt lớp 3, chỉ biêt đọc biêt viêt, nhưng lên đên
chức phó phòng công ty Singapore. Bạn đừng học theo anh này bỏ học sớm nhé, bởi
anh ấy giỏi, bạn không gặp may mắn như anh ấy đâu.

Văn hoá cao thì đời sống cao. Văn hoá thấp thì đời sống thấp. Ở Viêt Nam đang xảy ra
một sư cạnh tranh giữa văn hoá Do Thái và văn hoá Trung Quốc. Nói về văn hoá, nói
đên cả ngày không hêt. Văn hoá Trung Quốc so với văn hoá Do Thái là tư duy chiêm
đoạt so với tư duy sản xuất.

Có cô học sinh Viêt Nam sang châu Âu đi học. Cô đi học hàng ngày bằng tàu điên.
Thấy an ninh lỏng lẻo, cô mua vé 15 km nhưng đên 200km cô mới chịu dừng, sinh
viên nghĩ tiêt kiêm để học. Khi ra trường, cô ra trường với bằng giỏi và đi ứng tuyển
các công ty lớn. Không công ty nào nhận cô. Hỏi ra mới biêt, người ta gưi hồ sơ xin
viêc cho bên quản lý con người và bên đó cho biêt cô này trốn vé tàu bao nhiêu lân,
bao nhiêu lân. Cảnh sát người ta không nói, chứ không phải người ta không biêt.
Thương cô nghèo nên họ không truy tố, cũng không bắt đền tiền. Đấy quý vị thấy chưa,
con nhà nghèo không thể nào học giỏi đươc, trừ một số rất ít. Cô gái trong câu chuyên
là cô gái điểm cao, chứ không phải là cô gái học giỏi. Người học giỏi sẽ có chỉ số sáng
tạo cao và có phát minh, như ông Tôn Phi chẳng hạn (cười).
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Qua ví du trên, chúng ta có thể thấy rằng nghê thuật quản lý con người của Tây
phương hêt sức tê nhị, người bị quản lý không căm thù người quản lý. Cô giáo dạy văn
và cô giáo mâm non trong xã hội Tây phương thường có lương rất cao vì đó là người
đặt nhân cách cho học sinh. Khoa học giáo duc mâm non nói rằng nhân cách của một
con người ổn định vào năm 7 tuổi. Vì vậy cô giáo mâm non nói gì thì cả cuộc đời đứa
trẻ sẽ y chang như thê (nêu không có một biên cố thay đổi văn hóa, nhận thức xảy ra).
Nghề khó khăn nhất trong xã hội là nghề cô giáo mâm non, bởi vậy Thái Lân trả lương
cho cô giáo mâm non lên đên hơn 1000 usd/tháng. Viêt Nam, cô giáo dạy mâm non
kiêm thêm nghề bán hàng online, mà vẫn chưa đủ sống. Thái Lan đã tiên lên nền kinh
tê tri thức, Viêt Nam thì chưa. Ở Thái Lan, cô giáo dạy mâm non phải thông thạo căn
bản tiêng Anh bởi cô giáo nói sai thì các em sẽ nghe và nói theo một cách sai. Tuyển
dung hiêu trưởng trường mâm non khó hơn tuyển dung hiêu trưởng trường đại học, vì
lên đên đại học nhân cách các em đã ổn định. Thể chê quân chủ lập hiên của Thái Lan,
bộ mặt ngành giáo duc là bộ mặt của hoàng gia nên hoàng gia Thái phải chi rộng
lương cho giáo duc. Ở Thái, ngân sách giáo duc cao hơn ngân sách dành cho quốc
phòng và ngân sách dành cho an ninh. Những người giỏi nhất, thể lưc tốt nhất, đươc
khuyên khích đi vào ngành sư phạm. Làm giáo viên ở Thái rất khó. Bạn tôi đi học 6
năm mới đươc bằng hiêu trưởng mâm non.

Trong khối nước mà người Trung Quốc gọi là văn hóa Hán, có 3 nước Nho giáo vẫn
còn chăm lo và đâu tư rất mạnh cho giáo duc mâm non. Đó là Đài Loan, Hàn Quốc và
nước Thái. Cô sinh viên trong bài, dù đã đươc giao lưu với văn hoá Tây phương, thì
vẫn giữ trong mình tư duy chiêm đoạt. Tư duy này rất khó bỏ. Nó giống như con sâu
đã ăn vào não, lấy ra vô cùng khó khăn.

Nói đâu xa, dòng họ nội tôi có ông chú học giỏi. Ông chú này chuyên xài phân mềm
crack. Tôi không học giỏi bằng chú, tôi xài toàn phân mềm bản quyền, chịu đắt tiền tí
xíu bạn đâu nhưng về sau sẽ đươc hưởng lơi, mình không bị mất dữ liêu. Tôi thuộc
loại người tư duy sản xuất. Có người bạn nói: “Tao thấy bọn buôn đất màu giàu. Hay
là tao cũng đi buôn đất nhé?” Thưa, giàu có kiểu buôn đất là giàu có kiểu Trung Quốc.
Con người, nhất là người nông thôn, có tư duy chiêm đoạt kiểu Trung Quốc. Ở những
làng quê còn giữ nền nhân bản Nho giáo, con người giữ tư duy sản xuất. Các làng ở
Nam Định là tiêu biểu: Con cái đi học về là cất cặp vào bàn, rồi ngồi làm chiêu với cha
mẹ, nhìn rất ngoan. Những em đó sau này lớn lên có thể giàu có bền vững.

Người gia trưởng có nghĩa vu học tập thường xuyên, liên tuc. Người gia trưởng là
người nắm văn hoá của gia đình. Nêu người gia trưởng hỏng thì cả gia đình sẽ hỏng.
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Sài Gòn, ngày 23 tháng Mười hai năm 2021.
Tôn Phi
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Truyện cười: Thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó.
(phần 1)
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Thây hiêu trưởng và cô hiêu phó.

Phân 1
Chuyên kể rằng, vào năm 30 tuổi, Tôn Phi đươc mời làm hiêu trưởng của một trường
cấp 3. Tôn Phi ra điều kiên với bà giám đốc sở giáo duc thành phố, hoặc là cho tôi toàn
quyền cải cách giáo duc, cải cách chương trình trong trường, hoặc là tôi không làm.
Bà giám đốc sở giáo duc lo lắng:
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 Cậu có đảm bảo đươc chất lương đâu ra không đấy?
Tôn Phi trả lời:

 Cho học sinh của tôi thi chung với học sinh của các trường khác. Học sinh
trường nào điểm cao hơn thì chứng tỏ hiêu trưởng trường đó giỏi hơn.
Bà giám đốc sở hỏi thê, chứ thưc ra bà không có quyền ra điều kiên. Tôi có phát
minh, bà thì không. Người có phát minh có quyền sai bảo người không có phát
minh.
Lúc lên đươc hiêu trưởng, tôi gọi tất cả các bạn cùng lớp văn của mình vào dạy
trong trường. Bao ký túc xá, Wifi, điên nước, nóng lạnh đây đủ. Xong rồi, tôi
mời mấy ông chú tỷ phú cuả mình đi tham quan trường. Thấy cháu mình làm
khá, không cân phải đơi cháu nhắc, các ông chú rót tiền đâu tư cho trường. Tôi
còn có một nhà xuất bản và một công ty máy tính nữa, nói chung là bất tận.
Các bạn tôi ở quê, mỗi đứa có mấy trăm bitcoin, cũng đưa cho tôi để tôi làm một
cuộc cải cách giáo duc và phuc hưng văn hóa Viêt Nho một cách triêt để trong
xã hội. Vì có tích lũy tư bản dồi dào, trường của Tôn Phi không thu học phí của
học sinh. Một chủ công ty cây giống ở Thái Lan, bạn tôi, tài trơ cho trường một
cái bể bơi rộng rãi, xịn.

Trường tôi có phòng nghỉ trưa cho các cô giáo, 2 cô một phòng. Phòng của tôi đồng
thời là nhà khách. Tôi ngủ ở ngoài khách sạn, thuê nguyên năm, không ngủ trong
trường.
Trong xã hội Viêt Nam này, có những đứa tức tôi đên tận xương tủy.

Tôi gọi Sen, cô bạn mập ngồi bàn dưới, cho làm hiêu phó, nhắc lịch cho tôi, vì tôi hay
quên. Chương trình học, tôi giúp mỗi em phát triển doanh nghiêp riêng, ngay từ khi
chúng mới 17 tuổi. Khẩu hiêu của thây trò trường này là: “Mỗi người dân Viêt Nam
phải là một ông chủ.” Học sinh ở dưới đọc theo: “Every one must be a boss.”

Tôi hay bày cho bọn học trò:

 Các em ạ. Bí quyêt làm giàu là: Lấy vơ nhà giàu, làm giàu không khó.
Có một lân Sen nghe đươc, đứng ngoài cưa nguýt:
Các em ơi. Các em đừng có nghe thây Phi. Thây Phi đừng bày hư cho các em
nữa.

Vào ngày chủ nhật cuối cùng mỗi tháng, tôi hay mời thây cô và các bạn đên. Ngày
trước, khi tôi nói, lương của cư nhân văn chương Viêt Nam phải 3000 usd một tháng,
thây phó khoa Hán-Nôm không tin, Viêt Nam chứ có phải Mỹ đâu em. Đên khi đại
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dịch, lương công nhân 1500 usd một tháng mà vẫn không có người làm, thì các bạn
mới tin rằng 3000 usd một tháng cho cư nhân văn chương là tất yêu.
Thây trưởng khoa cũ nói đùa:
-Hận là mình không viêt đươc hài hước như Tôn Phi.
Tôi trả lời:
-Thây làm sao mà viêt như em đươc. Năng khiêu của em là bẩm sinh.

 Sen ơi, anh phải sang Pháp. Em lên làm hiêu trưởng thay anh nhé.
 Em đươc đào tạo làm nhân viên văn phòng, có biêt gì đâu. Em quản trường

trong thời gian anh đi vắng thì đươc. Rồi anh lại về.
 Các em phải trưởng thành lên chứ. Viêc gì cũng gọi anh là sao. Em đủ trình độ

để làm hiêu trưởng mà.

Sài Gòn, ngày 13 tháng Mười hai năm 2021
Tôn Phi
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com
Ảnh minh họa: Thây hiêu trưởng và cô hiêu phó trong sân trường. USSH 2018.

Trường đại học sẽ trả lương cho sinh viên trong quá trình học.
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Figure 9. Ảnh minh họa: Thầy hiệu trương và cô hiệu phó (Tôn Phi và Điệp Lê) trong sân trường.

Ở Nhật Bản, nhà trường lưu giữ vô thời hạn từng bài thi của học sinh.

Ở Viêt Nam, thi cuối kỳ, chấm điểm xong, đốt bài. Thứ đên, không có giờ chữa bài, học
sinh học xong vứt luôn.

Lâu nay, chúng ta nghe nói rằng, các trường quân đội, công an trả tiền cho sinh viên trong
quá trình học.

Câu hỏi đặt ra là, nêu một bài thi nọ của một học sinh là bài thi xuất sắc, đáng một công
trình khoa học, thì chẳng lẽ cũng mất đi trong làn khói lưa?

Trong một số ngành học, chẳng hạn ngành văn học, bài thi của học sinh có thể bán ra thị
trường ngay. Tôi có nói chuyên này với một thây giáo già và thây nói rằng: “Em Tôn Phi
nói đúng”.
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Trong trường hơp nhà trường bán đươc sản phẩm thì sinh viên sẽ đươc chia tiền nhuận
bút, thậm chí tiền bản quyền, với các khoản vô cùng hậu hĩnh.

Sắp tới, chúng ta còn chứng kiên một chuyên vui mừng hơn nữa: các trường như y dươc,
bách khoa, đặc biêt trường nhân văn, sẽ trả lương cho sinh viên trong quá trình học 4 năm.

Sản phẩm của sinh viên văn khoa có thể sư dung trưc tiêp, liên tuc trong xã hội. Mỗi bài
thi của sinh viên đều có thể xuất bản thành các ấn phẩm đẹp để lưu trữ.

Đây không phải một giấc mơ. Đây là sư thật.

Thây giáo dạy văn sẽ có lương cao nhất trong xã hội Viêt Nam.

Các trường sẽ tranh giành nhau sinh viên, vì sinh viên là con người đang độ tuổi sản xuất
ào ạt. Vậy, trước khi thi vào trường nào, bạn hãy hỏi họ, có trả lương cho bạn trong quá
trình sản xuất ấy không. Bây giờ, trường cân sinh viên hơn là sinh viên cân trường.

Các trường đại học sẽ giữ vô thời hạn bài thi của sinh viên.

Triêt lý giáo duc đang thay đổi một cách triêt để. Bạn đã sẵn sàng bước vào cổng trường
chưa?

Viêt bởi Tôn Phi

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com
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Triêt gia Tôn Phi: “Trọng điểm của học vấn là sáng tạo.”

Figure 10. Cô bạn Võ Lệ Xuân cua Tôn Phi.
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Tuân trước, tháng Mười hai, có một giám đốc dẫn một cô em ngành may đên gặp triêt gia
Tôn Phi. Cô gái quê ở Cà Mau, chỉ học hêt lớp 11, nhưng hay vẽ, may rất đẹp, mở xưởng
may từ nhỏ thành to và trở nên rất giàu có, ngay giữa đô thành Sài Gòn. Người ta thường
nói gái miền Tây ngu dốt nhưng cái đó cũng tùy người.

Những ý tưởng xuất sắc nhất thường đên trong căng-tin. Nhà bác học Anh-xtanh có ý
tưởng về mối liên hê giữa không gian và thời gian để làm thuyêt tương đối là nhờ câu
chuyên của nhóm bạn trong buổi cà phê ở Thuy Sĩ.

Môi trường ấy có khuyên khích sư sáng tạo hay không?

Còn nêu một người không có máu sáng tạo thì đại học ra cũng vẫn ngồi im. Ai giao viêc
cho thì làm, ai không giao viêc cho thì thôi. Đên mùa dịch xảy ra, những người này trở
nên đói kém. Mặc dù họ không phải là không có học hành. Tâm lý chưa học xong đã nghĩ
đên lương hưu sẽ kìm hãm sư phát triển của xã hội.

Tôi đang dẫn đâu về bản quyền sáng chê, phát minh ở Viêt Nam. Chúng tôi có tập đoàn
Charlie mở thành công nhà xuất bản Sống Mới, phát hành toàn câu.

Nêu một người có máu sáng tạo, thì học hêt lớp 9 cũng sáng tạo. Người đó sẽ nghĩ ra
muôn vàn trò chơi. Lớp 9 thôi đã nghĩ ra trò bán cây cảnh rồi. Hoặc ông sáng lập tập đoàn
Daewoo của Hàn Quốc, mới chỉ học hêt lớp 3. Tất nhiên, đại học ra như ông Tôn Phi
Charlie thì là loại vô cùng khủng khiêp, trích lời cô giáo tôi. Người có sản phẩm sáng tạo
không bao giờ nghèo.

Chúng tôi đang làm viêc để nền giáo duc Viêt Nam phải chuyển đổi từ lối đóng gạch tấp-
lô sang lối khuyên khích học sinh, sinh viên sáng tạo.

Tôi thấy một nguồn sinh lưc chảy trong cơ thể, chảy ào ào. Các bạn ạ, hãy sáng tạo. Nền
kinh tê tri thức đang đên rồi. Những ai giàu sáng tạo, có phát minh, dù nhỏ thôi, sẽ giàu to.

“Chúng ta cùng nhau làm viêc vì một ngày mai tươi sáng.”-triêt gia Tôn Phi.

Quận 7, Sài Gòn, ngày 30 tháng Mười hai năm 2021.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Ủng hộ quỹ khởi nghiêp của triêt gia Tôn Phi:
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142720499-ACB-Tôn Phi.

Paypal: tonphi93@icloud.com
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Áp lưc mới của ngành sư phạm.

Figure 11. Triết gia Lương Kim Định (1914-1997)

02 tháng Một năm 2022.

Ngoài miền Bắc, có câu thành ngữ “giáo khổ trường tư”. Câu thành ngữ kể về cảnh
nghèo khó của những thây giáo dạy trường tư nhân. Trong tác phẩm Lão Hạc, có nhân
vật ông Giáo, minh họa cho câu nói này.

Nghề giáo là một nghề đặc biêt, chứ không phải là nghề cao quý. Nghề giáo đang gặp
những thách thức to lớn, chứ không phải một nghề an phận thủ thường.

Cả nước Viêt Nam săn tìm tác phẩm của Kim Định. Phân lớn nhờ công của Tôn Phi.
Tôi rất khiêm tốn khi nói điều đó. Bởi tôi đã bỏ công đọc hêt bộ triêt của Kim Định
mới giới thiêu cho quý vị. Bao nhiêu gia đình tan vỡ, bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, là
do mất đi triêt Viêt, còn gọi là triêt lý An Vi của dân tộc.

Vào thời đại sau rốt này, nhân loại sẽ đói khát 2 thứ về nhân sinh và về tâm linh.

Một, về tâm linh, họ đói khát lẽ thật, phải đặt niềm tin tưởng của cuộc đời vào ai. Đây
là vấn đề rất then chốt, và không ai có thể học thay ai.

Hai, về nhân sinh, họ đói khát một triêt lý sống hài hòa, làm sao sống để không va
chạm với đời. Vấn đề này quan trọng sau vấn đề thứ nhất.
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Câu hỏi một, tôi không trả lời ở đây. Câu hỏi hai, tôi trả lời luôn, triêt lý sống đó chính
là Thái Bình minh triêt của dân tộc Viêt Nam, chẳng phải tìm đâu xa thưa quý vị. Triêt
gia Lương Kim Định, bên quân đội cũng đã công nhận là Viêt triêt cao tổ. Ông có
công phuc hoạt triêt Viêt. Bạn hãy thư đọc, sẽ không uổng phí thời gian. Vấn đề của
ngành sư pham Viêt Nam đã đươc giải quyêt vào năm 1972.

Rất nhiều người gọi điên cho Tôn Phi, bảo rằng, thây Lương Kim Định làm xong một
nưa công viêc cho nước Viêt Nam rồi. Các học trò của thây, đang tha hương khắp thê
giới, sẽ cùng các học trò trong nước, làm hoàn thành phân còn lại, dù có gặp thời hay
không gặp thời.

Bạn đọc cân tặng sách in của triêt gia Lương Kim Định, hãy gưi thư cho Tôn Phi. Lưu
ý, gưi thư, vì Tôn Phi hay đi đường, ít khi bắt máy, nhưng sẽ luôn kiểm tra thư thường
xuyên.

tonphi2021@hotmail.com

Gặp thư ký: huonggiang@shop-charlie.com

Trân trọng cám ơn quý vị.
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Triết gia Lê Minh Tôn: Trọng điểm của học vấn
là sáng tạo (phần 2)

Figure 12. Bác sỹ Hoàng Thị Mỹ Lâm và học trò.

Đây là bà bạn tôi, bác sỹ Hoàng Thị Mỹ Lâm, bên Đức. Tôi quen bà trong thời gian đi lánh
nạn ở Đà Lạt.

Bên Đức, ở trường y khoa, có sinh viên chép hêt trong sách. (Sinh viên Viêt Nam thuộc lòng
rất giỏi). Giáo sư Đức hỏi: “Tôi có bảo chị chép đâu?” Nghĩa là, ngay tại môi trường y khoa,
người Đức cũng yêu câu sinh viên phải sáng tạo. Người ta không thích loại người nạp vào
đâu dễ dàng kiên thức chưa qua kiểm chứng. Vì vậy, Đức có nobel y học. Viêt Nam không
có, văn hóa đào tạo Viêt Nam rất khó có Nobel. Nobel không đòi hỏi tài năng xuất chúng,
nhưng đòi hỏi tinh thân sáng tạo, làm viêc dài hơi, vừa làm vừa nghỉ nhưng cho ra kêt quả.
Môi trường khuyên khích sáng tạo, bạn hãy đên với môi trường đó.
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Với sư tiên bộ của công nghê ngày nay, chúng ta có thể sáng tạo, ngay lúc này, ngay tại đây,
ngay trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Cuộc đời tôi chỉ là một ví du.

Cô bảo vê làm chỗ tôi, tôi hay gọi là chị, nhưng đáng tuổi mẹ, nói rằng: “Tao là không đươc
đi học đại học. Tao mà đươc đi học đại học, tao cũng sẽ có bằng phát minh.”

Rõ ràng, thời tung niêm qua rồi. Ngày nay, giỏi hay dốt, đo ở bằng sáng chê, đo ở tác phẩm,
đo ở sáng kiên. Những người chăm chỉ cày bừa cũng tốt, nhưng những người đó chỉ là văn
phòng, công chức thôi. Người giỏi thật sư sẽ lăn lộn vào đời sống. Bác sỹ Hoàng Thị Mỹ
Lâm hay sinh viên Tôn Phi và hàng loạt người khác đã đi lên từ khó khăn nhất.

Sách Ha-ba-cúc chỉ có 3 trang thôi, cũng đươc coi là sáng tạo rồi, vì nó mới. Đừng nghĩ sáng
tạo là cái gì cao siêu, lạ lẫm. Sáng tạo, đơn giản, chỉ là cải tiên những gì đang có. Bạn học
giỏi, bất kỳ ngành nào, chỉ một đêm, viêt ra một sản phẩm sáng tạo, Tôn Phi sẽ mua cho bạn.

Năm 2020 là năm nguy hiểm nhất của cuộc đời tôi. Bà bác sỹ Mỹ Lâm biêt chuyên và định
làm hồ sơ cho tôi sang Đức. Nhưng ngày đó tôi không có hộ chiêu, và giả sư, nêu có, tôi
cũng không đi. Nay, thấy tôi thành công trên Amazon, mở đươc nhà xuất bản, mở đươc tập
đoàn, bà rất vui. Từ nước Đức xa xôi, bà bác sỹ gưi thư về chúc mừng. Bà cũng nói rằng triêt
lý rất quan trọng, nhất là trong thời này.

Chúng ta đã thành công, ít ra là trên nguyên lý. Xin cám ơn sư động viên của bác sỹ Hoàng
Thị Mỹ Lâm, những ngày gian khó.

Xin chúc bác sỹ Mỹ Lâm tràn đây sức khỏe và hạnh phúc.

Thân mên,

Viêt Nam, ngày 04 tháng Một năm 2022.

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

mailto:tonphi2021@hotmail.com
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Về câu nói “Học đại học xong ra cũng không có
viêc làm” của một số thanh niên Viêt Nam.

Bạn
Chiêu Anh, nhân viên ngân hàng Vietcombank, đang đọc sách của bạn Tôn Phi.

Một số thanh niên Viêt Nam có câu nói “Học đại học xong ra cũng không có viêc làm”.
Câu nói này đúng hay sai? Trong bài này, tác giả Tôn Phi sẽ phân tích tường tận vấn
đề.

Cùng hai anh công nhân, anh học hêt cấp 2 sẽ an phận nghĩ, mình sẽ cả đời làm công
nhân. Nhưng anh công nhân, học hêt đại học, sẽ nghĩ, hôm nay mình làm công nhân,
một ngày nào đó mình sẽ đươc làm chủ.

Đồng ý rằng, tỉ lê thất nghiêp sẽ cao. Số viêc làm có hạn, người cũ không chịu nghỉ
hưu, mà con người thì ngày một thêm đông, ắt có người có viêc, có người không có
viêc làm. Trong thời gian chờ viêc làm, bạn hãy đi xin đâu đó một nguồn tài trơ.
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Tiêp tân, bưng bê nhà hàng ở Israel rất nhiều người có bằng đại học. Dù làm công viêc
tay chân hay công viêc văn phòng, trên miêng họ luôn nở nu cười. Họ đươc sống trong
một môi trường nhân bản, bác ái, yêu thương.

Nền giáo duc Viêt Nam dở ở chỗ, không có chỗ cho trẻ học thêm. Nền giáo duc Do
Thái, cho dù con trẻ nghỉ ở cấp ba, thì sách vở, phương tiên, câu lạc bộ đây đủ, thay
thê đươc cho trường học. Tại nước Anh, 3 năm làm viêc trong ngành nails, có đóng
thuê, sẽ đươc tính 3 năm cao đẳng nghề, và cô công nhân ngành nails có thể vào làm
viên chức nhà nước. Số năm kinh nghiêm thay thê cho bằng cấp. Viêt Nam mơ đi. Vì
vậy, bạn nên lấy bằng đại học, hoặc cao đẳng. Con người hiêu học thì sẽ tìm cách để
học đươc. Nhà toán học Geoger Boon của nước Anh, người sáng lập ra logic toán,
phải tư học khi làm thuê vất vả trong nhà hàng. Con người không hiêu học thì sẽ vay
tiền để đóng đi nước ngoài làm thuê.

Nêu không đi học đại học thì không thể biêt đươc tổng quát sơ đồ của một ngành nghề.
Chẳng hạn, nêu bạn không đi học Bách Khoa, thì bạn không thể làm một nhà cơ khí
giỏi. Mặc dù, bạn có đâu óc sáng tạo. Khi đi học, bạn đươc thây giới thiêu qua những
đường đi nước bước căn bản của ngành nghề. Mình không biêt kiên thức cơ bản, làm
sao mình sáng tạo đươc?

Trong nhóm khởi nghiêp Charlie của tôi có một số nhà phát minh. Tôi khuyên họ nên
đi học đại học. Mặc dù, để phát minh thì học hêt lớp 3 cũng phát minh đươc. Song,
đên trường, bạn sẽ có lơi thê rất lớn, so với những người tư mày mò. Thưc ra, luật sư
Viêt Nam không thể giỏi luật bản quyền bằng Tôn Phi đươc, song về phân này, Tôn
Phi vẫn muốn nhường cho các bạn luật sư. Mình ăn chỗ khác.

Tôi có một người bạn vong niên (lớn tuổi hơn tôi), học 4 năm ngành nhân học
(anthoropology), không có bằng. Bạn ra trường đi buôn giày, mua 100k bán 300k.
Viêc đó thì ai chẳng làm đươc? Học hêt cấp 3 cũng làm đươc. Tôi bảo bạn, hãy viêt
sách bán, vì, bạn đã học 4 năm nhân học. Song, nước đổ đâu vịt. Người ta thích khôn
vặt kiểu mua 1, bán 2, chứ không thích phát minh. Đây là nguyên nhân chính dẫn đên
tình trạng học đại học xong ra cũng không có viêc làm, chứ không phải là do học giỏi
hay học dốt. Tư tưởng ăn sẵn, bênh công thân như cái đinh trong óc người ta, cân đươc
nhổ ra càng sớm càng tốt.

Chúng tôi có đây đủ tư cách để nói với bạn những điều này. Đa số người Viêt nghèo,
khi đi học đại học chỉ mong sao cho qua môn. Nêu đỗ đại học, ngay lập tức, bạn hãy
liên lạc với các mạnh thường quân để xin học bổng. Tôi biêt rất nhiều chỗ như thê này.
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Quận 7, Sài Gòn, ngày 05 tháng Một năm 2021.

Tôn Phi

Sinh viên cần học gì trong trường đại học?

Trong thập niên 80, 90 của thê kỷ trước, một sinh viên làm đươc bài tập theo công thức,
nhận điểm 8, điểm 9 đươc coi là giỏi. Trong thập kỷ này của thê kỷ XXI, một sinh viên
giỏi phải là một sinh viên tổ chức đươc những chương trình làm viêc có thể kéo dài 30, 50
năm.
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Mùa dịch, có những sinh viên đói kém trong phòng trọ. Kể cả những sinh viên đã tốt
nghiêp cư nhân, vì không đươc đi làm nên không có tiền tiêu. Viêc bị nhốt trong căn
phòng chật chộp gây nên hội chứng trâm cảm. Đên lúc này, người ta mới biêt lý luận của
tác giả Lê Minh Tôn là đúng. Rằng, bên cạnh làm chủ kiên thức, người sinh viên còn phải
cân biêt làm chủ các mối quan hê, khi nào hêt tiền phải biêt mở miêng ra xin, các nhà
khoa học ở nước ngoài sẽ gưi tiền về.

Cuốn sách này của Tôn Phi, người lương mua về đọc rất thích. Bên công an, quân đội
mua nhiều. Vậy mà, có bạn lại bảo: “Mình là Công giáo mà đọc tin lấy nó có hơi bị gì
không bạn?” Tức là, tiên trình văn hoá của Viêt Nam bị chậm lại so với thê giới. Người
lương còn đọc đươc lẽ nào người tin Chúa không đọc đươc? Bạn không cân biêt sâu về
thân học nhưng phải biêt sơ qua các vấn đề. Muốn vậy phải có một tác giả vẽ bản đồ giỏi,
về kinh tê học, xã hội học, vẽ giỏi và vẽ ngắn gọn. Tác giả ấy không ai khác là Tôn Phi.
Tác giả phải chọn đơn vị chuyển phát nhanh quân đội thì mới yên tâm.
Điều đặc biêt trong năm 2025 là bùng nổ ngành xuất bản. Khi ấy các cư nhân văn chương,
sư học hạng giỏi (giỏi thật sư) sẽ hưởng mức lương cao gấp 10 lân lương giám đốc. Các
bạn hãy chup màn hình lại bài viêt này của tôi và đơi 3 năm sau xem có phải vậy không.

Trở lại câu chuyên sinh viên cân học gì trong trường đại học. Dù đúng hay sai, ngon hay
dở thì bạn cũng phải học. Muốn hoàn hảo, chỉ có trên thiên đường. Người chọn nghề công
chức thì chỉ cân làm theo mẫu. Có một loại sinh viên khác, ra trường sẽ làm hướng đạo sư,
buộc phải học theo lối sáng tạo. Nhà trường cân sắp xêp chê độ riêng cho những em này.

Đất nước mỗi ngày một đổi khác. Lưc phát triển quốc gia phải chạy theo lưc phát triển
quốc tê. Hiêu trưởng giỏi là hiêu trưởng đón đươc lưc phát triển quốc tê. Hiêu trưởng giỏi
thì trường sẽ không bao giờ nghèo. Hiêu trưởng đại học Harvard cũng phải cắp cặp đi gặp
các nhà tư bản để xin tiền, chứ bản thân trường không thể đủ tiền mà chính phủ thì không
rảnh đi cấp tiền cho nhà trường.
Những ngày này, các bác sỹ bênh viên y học cổ truyền cắp băng-rôn đi biểu tình đòi
lương. Cơ cấu xã hội mất cân đối, tiền của rơi vào các ngành như bất động sản, giáo duc
và y tê thì thiêu hut tiền. Bây giờ, đất nước đang cân một hướng đạo sư mới để định
hướng lại giáo duc và thiêt lập thê cân bằng mới trong các ngành nghề ở Viêt Nam.
Quận 7, Sài Gòn, ngày 13 tháng Một năm 2022.
Lê Minh Tôn
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com
Phone, Whatsapp, Signal, Telegram: +84344331741
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Giảng văn: Hạt giống tốt phải gieo vào nơi đất
tốt.

Tháng Tám năm 2021, Tôn Phi báo tin cho chú họ bên Pháp là đã ra cuốn sách đâu tiên. Lúc ấy tôi vẫn
còn đang là tác giả tư do. Chú họ của tôi cấp tốc gưi về Viêt Nam ủng hộ tôi 1 610 000 VNĐ.

Tôn Phi và Gia đình chú họ. Sân bay Tân Sơn Nhất năm 2014.
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Bữa ấy là mùa dịch. Cả Sài Gòn không đươc ra khỏi đường, phong tỏa các phố. Chỉ có tôi bán sách là
đươc. Sách PDF, mỗi cuốn 250 000 VNĐ, nằm trong file word, thay tên của người nhận rồi xuất ra PDF.
Chỉ cân bấm enter là nó nhân ra 1 triêu bản, 1 triêu bản cũng đươc. Tôi sống trong tòa nhà như vua như
chúa. Bạn bè xin là cho mỗi đứa 1, 2 tháng tiền phòng.

Sau đó, cô lễ tân của tòa nhà Mapletree thích sách của tôi, bày cho tôi: “Anh Phi ơi, anh mở nhà xuất
bản.”. Khi đó, thưc sư là, tôi vẫn chưa có kinh phí. Mặc kê, ước mơ sẽ đươc hoàn thành. Nàng giúp tôi
phác thảo ý tưởng mở nhà xuất bản sách PDF.

Một nhà xuất bản, lúc mới khởi nghiêp, lúc nào cũng ngốn tiền tiền như voi uống nước lã. Các bạn
không biêt, người thân, bạn bè đổ vào nhà xuất bản Sống Mới của Tôn Phi nhiều như thê nào đâu. Bây
giờ mỗi ngày hàng trăm lươt mua sách. Toàn bộ quá trình nhờ câu nguyên lên đúng Đức Chúa Trời trong
thời đại hôm nay.

Đây là tôi, và thằng em út con cô áp út. Ảnh chup 2014.

Anh Phi và em Qúy. Ảnh tư liệu.

Khi tôi mới mở nhà xuất bản Sống Mới, đã có vốn từ bán mấy cuốn sách do mình viêt rồi. Ai có cho thì
chỉ là cho thêm. Bác Đỗ Như Ly, kỹ sư cơ khí, cùng hội nhà báo, mua 2 cuốn, và gởi thêm cho tôi 600k
để tôi khởi nghiêp. Bác nhận định với chị Hà Thanh: “Ngành xuất bản (cua tên Tôn Phi) là môt ngành
siêu lãi. Tên Tôn Phi nói đung”. Viêt cuốn sách một lân và bán đươc cả đời. Công nghê sẽ giúp phát
triển thêm trên nền tảng tri thức truyền thống sẵn có. Trơ lý Hương Giang sẽ giúp Tôn Phi xuất bản toàn
câu. Trên thê giới, rất nhiều người cân mua sách của chúng tôi.
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Bác Đỗ Như Ly, thứ ba từ phải sang, áo

trắng quần kaki, đang cầm cặp tài liệu.

Đên bây giờ, chúng tôi đã ổn định đươc nhà xuất bản, và thắng lơi căn bản và chiên lươc. Giá trị vốn hóa
của tập đoàn Charlie của Tôn Phi là lớn nhất Viêt Nam. Trong tất cả các anh em họ, chỉ tôi có phát minh.
Số lương khách ghé thăm cưa hàng sách tư động Charlie và mua sách không có dấu hiêu ngừng.

Ba anh em

con cháu mẹ Xinh. Từ trái sang phải: Tôn Phi, Anh Nhật và Thanh Hương.
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Bạn bè tôi, có những người dân lao động chân tay, góp mỗi người 200k, 300k, đổ vào cho ông trí thức
biêt bao nhiêu mà kể. Bây giờ nhớ lại những ngày đi công viên với nhau thời nghèo khó mà thấy thương.
Bây giờ tôi có đủ điều kiên để lo cho tất cả mọi người.

Đôi bạn

quê: Nhâm Vương và Tôn Phi. Đôi
bạn quê: Nhâm Vương và Tôn Phi.

Em gái họ Quỳnh Chi này, mà Tôn Phi đang cõng, ảnh chup năm 2014. Em chỉ biêt nói tiêng Pháp,
không biêt nói tiêngs Viêt. Vừa rồi, em xin bố 2 triêu 3 ủng hộ ông anh họ, kèm theo lời nhắn: “Đừng
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làm cậu thất vọng nha“. Giờ này nêu em gái về nước thì đã lớn hơn anh. Ảnh chup anh em lúc anh 21
tuổi, em 5 tuổi.

Anh họ Tôn Phi và em gái bé bỏng Quỳnh Chi

Các bạn trong xóm trọ cũng giúp tôi rất nhiều. Họ giúp tôi quảng bá sách, và bảo khi nào nên tiêng, khi
nào nên lùi:
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Image 36. Người bạn nhà cách 3 căn, Vương Luân.

Image 37. Cô bạn hàng xóm của Tôn Phi thời sinh viên.

Từ đó, tôi rút ra kêt luận rằng: “Hạt giống tốt, phải đươc gieo vào nơi đất tốt.”. Nêu bạn
giỏi mà chưa thành công, hoặc bạn rất chăm chỉ mà vẫn nghèo, thì theo tôi có 3 nguyên
nhân:

Một là, bạn gieo vào một môi trường sai.

Hai là, bạn chưa gỡ đươc cái đinh ra khỏi đâu mình.

Ba là, thiêu mối quan hê, bạn bè thân hữu giúp đỡ.

Khi có ba cái đó, tất nhiên trước đó có lời chúc phúc của Đức Chúa Trời, bạn đang ở
trong một thê trận quốc dân tất thắng.

Giờ đây, tôi thấy trong xã hội Viêt Nam một nguồn tài nguyên vô tận mà không ai biêt
cách hái.
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Image 38. Hai em gái của Tôn Phi.

Khác với các trí thức khác, tôi biêt cách thương mại chất xám. Có thể bán đươc trí thức,
văn hóa chất lương cao ở một nơi văn hóa cán bộ xã ấp. Chính Viêt Nam sẽ là nơi bùng
nổ kinh tê tri thức vào năm 2025, chứ không phải là Mỹ, Pháp hay vương quốc Anh.

Sau khi bán nhiều sách, tôi đã giúp những người bạn bè cũ, rất nhiều. Riêng đên khi vơ
tôi (người con gái tôi ngỏ lời muốn lấy làm vơ) xin một tháng tiền trọ thì lại không có.
Nàng cũng cười chứ không có giận.

Các bạn ạ, chăm chỉ câu nguyên và tìm kiêm Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt
này.

Viêt tại Sài Gòn, ngày 25 tháng Ba năm 2022.

Tôn Phi, chủ tập đoàn sách-máy tính Charlie.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com
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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

2 comments
.

Bích Thuận
.

MARCH 25, 2022 AT 15:00
.

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2022/03/25/suc-manh-cua-loi-cau-nguyen-hat-giong-tot-phai-gieo-vao-noi-dat-tot/
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Dạ ctCM. chúc ae P bán đc thật nhìu sách ạ

Nguyễn Thị Hiền

MARCH 25, 2022 AT 15:26

Cảm ơn em đã viêt bài hay.

https://shop-charlie.com/2022/03/25/suc-manh-cua-loi-cau-nguyen-hat-giong-tot-phai-gieo-vao-noi-dat-tot/
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Thời đại Bốn chấm Không (4.0)

Không bạn bè ( bạn nhậu thì có, hêt tiền nhậu thì không có bạn nào).

Không ra đường. (Suốt ngày cắm mặt vào màn hình điên thoại, máy tính).

Không sư bảo trơ. (Làm nghề gì cũng phải có các bậc đàn anh trong nghề chỉ giáo). Không
kê hoạch tài chính 20 năm, 30 năm đường dài.

Không mối quan hê. (Không kêt hôn. Và giả sư có kêt hôn thì cũng không có nền nhân bản
hôn nhân.)
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Người ta nói rằng, thời nhà Lê là thời hoàng kim của dân tộc Viêt Nam. Một thời kỳ hoàng
kim như thê sắp đên nữa, dành cho ai vươt qua đêm đen này.

Lê Minh Tôn.
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Học bổng Lương Kim Định dành cho học sinh, sinh
viên và giáo viên.

Figure 13. Môt em bảo vệ nhận được học bổng cua quỹ Lương Kim Định để học hành.

Hội An Viêt toàn câu có 10 suất học bổng dành cho học sinh, sinh viên và giáo viên. Mỗi học
bổng trị giá 1 triêu đồng.

Nộp đơn ứng tuyển học bổng trước tháng 4 năm 2022.

Bao gồm:
Một ảnh.
Thông tin cơ bản.
Sản phẩm sáng tạo (Word hoặc PDF), dài không quá 20 trang. Nêu dài hơn chia làm đôi.

Gưi về: hoenguyen1943@yahoo.com (đại diên Hội An Viêt toàn câu)
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Trân trọng cám ơn quý bạn.

Bạn có biêt?

Học bổng Lương Kim Định với ý nghĩa tôn vinh triêt gia Lương Kim Định, người đặt nền
móng cho Viêt triêt. Viêt triêt, hay Thái Bình minh triêt, là tiền thân của triêt Nho, còn gọi là
đạo Khổng Mạnh của người Tàu đang dùng.

Bạn cân tài trơ cho dư án khoa học, liên lạc với:

Hoenguyen1943@yahoo.com (gặp thây Hòe Nguyễn)

beauteme@gmail.com (gặp chị Hạnh Nguyễn, Hoa Kỳ-Trơ lý của ông Tôn Phi).

mailto:Hoenguyen1943@yahoo.com
mailto:beauteme@gmail.com
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Nhiều người đặt mua sách Phân tích Truyên Kiều mỗi ngày.

Ảnh
bìa sách Truyên Kiều- nhóm tác giả Tôn Phi.

Mỗi ngày, tôi chỉ cân bán đươc một quyển Phân tích Truyên Kiều.

Dư án Phân tích truyên Kiều ấp ủ trong nhiều năm. Để phân tích đươc Truyên Kiều, phải có
con mắt triêt lý. Để có con mắt triêt lý, đòi hỏi anh, vừa phải có lý thuyêt vững vàng, vừa trải
nghiêm thưc tê đủ để cung cấp tư liêu cho minh chứng đó. Cuộc đời càng lận đận càng hiểu
đươc Truyên Kiều tuyêt tác đên nhường nào. Cô bạn trong ảnh chỉ xem sách chứ không mua.
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Truyên Kiều là bài học đau đớn cho thấy, không phải mình không làm gì người ta là người ta
không làm gì mình. Tôi ngỏ lời mời các gia đình ký hơp đồng bảo vê với các văn phòng luật
sư.

Cuộc đời nàng Kiều là một cuộc đời khổ hạnh, mà Trời lại cho nàng nhan sắc quá đẹp. Càng
đĩ thõa, nàng càng đắt giá. Trong mọi tình huống, nàng luôn muốn sư thanh sạch. Điều đó
làm cho giá trị của nàng trong mắt đàn ông tăng gấp bội.

Đặt

Mời các bạn tìm đọc cuốn Phân tích Truyên Kiều của nhóm tác giả Tôn Phi.

Email đặt sách: tonphi2021@hotmail.com và huonggiang@shop-charlie.com

Số tài khoản: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi. Gía sách pdf: 230 000
VNĐ. Giá sách in: 400 000 VNĐ.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Cô giáo dạy văn phải biêt phân tích Truyên Kiều.
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Bạn phải có một sản phẩm đặc trưng.
Bố mẹ mà thương yêu con, thì phải tạo cho con một thương hiêu riêng, rồi vun đắp nó,
ngày qua ngày.
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Figure 14. Môt cô gái miền Tây đang cầm trên tay cuốn sách Cung học để giáo dục con trẻ cua nhà xuất bản Sống Mới.
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Image 39. Một cô nhân viên ngân hàng Standard Chartered đang đọc sách Bố và con gái của nhà văn Tôn Phi.

Vì sao nói hình thức xuất bản số của Tôn Phi là một phát minh quan trọng?

Image 40. Ảnh: Bạn đọc Lý Khánh Hiền mua ebook sách Cùng học làm người của giáo sư Nguyễn Đình Cống. Biên lai gửi ông Tôn Phi.

Cho tới bây giờ, người ta vẫn chưa hiểu dươc tại sao ông Tôn Phi và các cộng sư lại có
phát minh nhà xuất bản Sống Mới lỗi lạc đên như vậy.
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Ở đây, ai có gì bán nấy. Bạn bán một giá trị của mình, qua hình thức nhà xuất bản xuất
bản số của ông Tôn Phi.

Qua hình thức xuất bản số, người giỏi, người dốt cũng rất minh bạch.

Bạn giỏi, có chuyên môn trong một ngành nào, hãy soạn một tác phẩm trong ngành ấy.
Ông Tôn Phi sẽ giúp bạn phát hành toàn câu.

Quận 7, Sài Gòn, ngày 23 tháng Hai năm 2022.

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

One comment
.

Liem Ha
.

FEBRUARY 24, 2022 AT 04:21

Chân thành cám ơn.
Hà Trung Liêm
Báo Quốc Dân

.

https://shop-charlie.com/2022/02/23/vi-sao-noi-hinh-thuc-xuat-ban-so-cua-ton-phi-la-mot-phat-minh-quan-trong/
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Image 41. Chiêu Anh đang đọc sách Nền kinh tế tri thức của Tôn Phi.

Image 42. Bạn nữ làm cho công ty Hàn Quốc đang đọc sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản của tác giả Tôn Phi.
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Image 43. Lê Lya, thủ khoa đại học Âm nhạc



Page 171 of 313
Triết lý giáo dục. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2021.

Page 171 of 313

Image 44. Các giáo sư Pháp.
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Ví du về sản phẩm đặc trưng: Khi nghĩ về Tôn Lê thì cả xã Vương Lộc nhớ về một ông
dũng cảm tài trí, dám tổ chức đội săn voi, săn hổ. Trong khi những địa chủ khác thì không
đươc nhắc tới, vì họ không có sản phẩm đặc biêt như cu Tôn Lê của tôi.

Sản phẩm đặc trưng có 2 loại:

Một loại, là nhờ thương hiêu vun đắp. Bạn mua tăm tre về, rồi chia thành gói, dán nhãn
của bạn lên đó. Cái này ai cũng làm đươc.

Loại thứ hai, là nhờ phát minh. Chẳng hạn, phát minh nhà xuất bản Sống Mới của Tôn
Phi. Phát minh này không ai theo đươc.

Tùy theo lưc học, tùy theo tài năng, bạn chọn đường lối phát triển riêng cho sản phẩm của
gia đình mình.

Bạn cân tài trơ cho dư án khoa học, liên lạc với giáo sư Nguyễn Thê Hùng:
hungntdananguniver@gmail.com
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Cách xin tài trợ cho nhà khoa học.

Image 45. Ảnh: Độc giả đọc sách Cùng học để giáo dục con trẻ của giáo sư Nguyễn Đình Cống. Nhà xuất bản Sống Mới Charlie ấn hành.

Khi tôi muốn in một tác phẩm, song tôi chưa có tiền, làm sao để in? Không còn cách
nào khác, tôi phải gõ cưa các đại gia trong quận 7 Sài Gòn. Tôi đưa cho họ xem một
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cuốn sách của mình, để họ biêt rằng, tôi là nhà khoa học thưc thu và có đóng góp nhiều
cho xã hội. Sau đó họ xem xét một khoản tài trơ cho tôi. Trước hêt mình phải làm cho
bản thân mình có giá trị trong mắt người đời. Không ai tư dưng cho không tiền một
người không có giá trị. Đây là một cô gái trong tòa nhà bày cho tôi.

Bạn cân xin tài trơ cho dư án khoa học, hãy gưi cho Tôn Phi, Tôn Phi sẽ đi xin dư án
giúp bạn.

Trân trọng,
Tôn Phi
Hộp thư: tonphi2021@hotmail.com
hoặc tonphi2021@hotmail.com

Ảnh: Độc giả đọc sách Cùng học để giáo duc con trẻ của giáo sư Nguyễn Đình Cống.
Nhà xuất bản Sống Mới Charlie ấn hành.



Page 176 of 313
Triết lý giáo dục. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2021.

Page 176 of 313

Những biên chuyển sắp tới của nền khoa học thê giới.
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Lê Minh Tôn

Một ông thơ máy chê xe Honda chạy xăng thành xe chạy pin mặt trời ở quận 5, mấy vị
trong ngành đên làm khó khăn. Bọn Nhật Bản nghe đươc tin, chạy sang gặp ông thơ
đó để mua bản quyền sáng chê. Chúng ta biêt đươc rằng, nhà phát minh không bao giờ
nghèo.

Nền khoa học thê giới, tưởng chừng như không còn gì để phát minh nữa, vẫn sẽ tiêp
tuc có những phát minh. Khối ngành văn-sư-triêt sẽ có nhiều phát minh hơn khối
ngành toán-cơ-tin.

Trong những ngày tháng sắp tới, một nhà khoa học sẽ đươc tham gia các tập đoàn lớn
để hỗ trơ cho viêc phát minh của nhà khoa học đó.

Cùng với sư tiên bộ của cơ học lương tư và mạng Internet, viêc trở thành nhà khoa học
giờ đây đã rất dễ dàng, nêu bạn có tinh thân làm viêc nghiêm túc.

Muốn làm khoa học phải có đội, có nhóm, một mình không thể làm đươc.

Quận 7, Sài Gòn, ngày 19 tháng Một năm 2022.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Tác giả Lê Minh Tôn, tên khai sinh Tôn Phi, là tác giả trẻ ở TP.HCM có ẩn phẩm xuất
bản trên Amazon, đồng thời là nhà sáng lập tập đoàn Charlie Sài Gòn.
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Lý giải nguyên nhân thành công của tập đoàn
Samsung.

Image 46. Lee Byung Chul (1910-1987), nhà sáng lập tập đoàn Samsung.

Đây là Lee Byung Chul, nhà sáng lập kiêm chủ tịch đời đâu của tập đoàn Samsung, một
trong tứ đại siêu cường của Hàn Quốc.

Cũng như các nhà tư bản tư thân, Lee Byung Chul có một tuổi thơ nghèo khó. Song, sư
nghèo khó của Lee Byung Chul khác với sư nghèo khổ ở các nước có không khí gian dối.

Hàn Quốc có một thê hê tư bản công nghiêp kỳ lạ, gọi là thê hê chaebol. Trên thê giới, chỉ
Hàn Quốc có hiên tương chaebol. Các nước khác không thấy xuất hiên hiên tương này.
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Chủ của các chaebol Hàn Quốc đều là những người có bằng sáng chê. Chủ của hãng
Daewoo chỉ mới học hêt lớp 3, nhưng đây tinh thân sáng tạo. Có thể nói, giáo duc gia
đình mà họ đươc tiêp thu là rất tốt.

Hàn Quốc có văn hoá nói thật. Viêt Nam có văn hoá nói dối (văn hoá thờ rồng mà rồng là
loài hai lưỡi). Các nhà tư bản Hàn Quốc có bảo có, không bảo không. Vì vậy, các nhà tư
bản Hoa Kỳ đâu tư dồi dào cho các nhà tư bản Hàn Quốc. Còn hơn là các tập đoàn Viêt
Nam, hét là làm đươc chiêc máy 100%.

Hàn Quốc là xứ tư bản chủ nghĩa, báo chí tốt. Báo chí tốt thì tri thức thật. Nền kinh tê của
họ là nền kinh tê tri thức, đương nhiên sẽ có nhiều phát kiên, phát minh.

Ở Hàn Quốc có một sư tiêp nối. Các vị thương thư lão làng trong triều đình phong kiên
cuối cùng đươc cư làm cố vấn để tổng thống Park Chung Hye thiêt kê một nền kinh tê tri
thức. Nhờ những người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, thuộc lòng kinh điển dân
tộc này, người Hàn giữ đươc truyền thống dân tộc, các món ăn, bài hát, trang phuc của tổ
tiên.

Các chủ tập đoàn đời đâu của Hàn Quốc đều là con nhà gia giáo. Cho nên, ở Hàn Quốc
không có nạn nước mắm giả, tivi giả, ô-tô giả như ở Viêt Nam.

Ba nguyên tắc mà Samsung luôn theo đuổi: (1) Chúng tôi luôn đảm bảo doanh nghiệp
của chúng tôi đang đóng góp cho nhân loại, (2) Chúng tôi coi trọng tài năng, (3)
Chúng tôi coi trọng mối quan hệ cùng tồn tại và lợi ích song song với các công ty
khác.

The meeting between Steve Jobs and Lee Byung Chul

Lee Byung Chul đã gặp Steve Jobs vào năm 1983 tại Hàn Quốc. Năm ấy, Steve Jobs mới
28 tuổi, gặp Lee Byung Chul lúc này đã 73 tuổi. Chàng thanh niên Mỹ đươc truyền nhiều
cảm hứng từ nhà tỷ phú Đại Hàn Dân Quốc. Đê chê Apple của Steve Jobs phát triển mạnh,
và người ta mãi kể về cuộc gặp lịch sư này.

Viêt bởi Tôn Phi

Nhà sáng lập kiêm chủ tập đoàn Charlie/Sài Gòn.
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Ngày 04 tháng Một năm 2022.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Trơ lý: tonthanck@gmail.com.

Bài viêt đã đươc đăng vào sách Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol của tác giả Tôn Phi.

Published by Charlie Saigon

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

One comment
.

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
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Phạm Cô Vy

JANUARY 4, 2022 AT 14:41

Thê sư thành công của các tập đoàn HQ khac thì sao? Cũng cùng nguyên nhân? Vậy
Samsung cũng thê chứ phân tích nguyên nhân thành công của SS gì đâu?

Phương pháp nói chuyện trước công
chúng: nói ngắn gọn, dễ hiểu và đầy đủ.

https://shop-charlie.com/2022/01/04/lee-byung-chul-ly-giai-nguyen-nhan-thanh-cong-cua-ong-chu-tap-doan-samsung/
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Image 47. Ảnh: Nhà khoa học Tôn Phi phát biểu trong hội thảo tại quận 3, Sài Gòn.
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Image 48. Ảnh: Nhà khoa học Tôn Phi phát biểu trong hội thảo tại quận 3, Sài Gòn.

Nhươc điểm của người miền Bắc là nói khó hiểu. Xem các truyên Trạng Quỳnh toàn là
chơi chữ, người dối diên luôn bị đánh đố. Vì vậy người miền Bắc luôn đề phòng lẫn nhau,
dẫn đên không làm viêc đươc với nhau. Trong kinh tê, không một công ty miền Bắc nào
có phát minh, sáng chê. Trong nam, trường đại học Bách Khoa Sài Gòn có số phát minh,
sáng chê nhiều hơn ngoài Hà Nội, vì người miền Nam nói chuyên với nhau dễ hiểu. Miền
Bắc họp nghị quyêt, đại biểu toàn ngủ gật. Không ai dám góp ý, điểm danh hêt ngày rồi
về.

Nhươc điểm của người miền Trung là nói quá ngắn gọn. Bạn nói chưa hêt một câu, họ đã
ngắt lời bạn và cãi rồi, mặc dù họ chưa hiểu vấn đề. Người ta nói con trai miền Trung độc
tài, gia trưởng, là do văn hóa, cắt đôi câu nói.

Nhươc điểm của người miền Nam là nói không đây đủ, học nghị quyêt thì học qua loa,
cho nên luôn bị người miền Bắc lừa. Bạn có thể thấy, đất đai của dân miền Tây, bị dân
miền Bắc lừa bán hêt. Người miền Nam ngây thơ, không đươc học hành đây đủ, đi giữa
đường như đứa con nít câm vàng đi giữa chơ, chắc chắn sẽ bị lừa. Dân miền Nam không
hơp với dân miền Bắc vì dân miền Bắc quá thủ đoạn.
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Trên đây là ưu-nhươc điểm của ba miền. Bạn đọc rút kinh nghiêm cho bản thân.

Khi nền chính trị rơi vào tay người miền Bắc, chúng ta sẽ đươc văn hóa tin đồn và văn
hóa cán bộ xã ấp, và không có giải Nobel.

Published by Charlie Saigon

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

Post navigation
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Nghĩa vu học tập suốt đời của sinh viên.
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Figure 15. Ảnh: Cô sinh viên năm ba trường Kinh Tế. Biệt danh Cô giáo cung bọ cạp.

Sáng nay, tôi gặp một ông thây giáo. Ông kể, bọn học thạc sỹ quản lý giáo duc, nộp tiền qua
môn, đên kỳ tốt nghiêp thì chup bốn phô ảnh, rồi giao cho dịch vu làm luận án, đảm bảo có
luận án ra trường làm hiêu trưởng hiêu phó. Con nhà nghèo bằng cấp cao là vậy, không đâu
tư gì mà vẫn có tất cả. Đất nước Viêt Nam đang ở bối cảnh như thê.

Tôn Phi vừa xuất bản sách Xây dưng kê hoạch tài chính cá nhân. Mời các bạn đón mua.
Cũng vừa mới đây, chúng tôi gưi tiền cổ tức cho các nhà đâu tư. Sau bao nhiêu chờ đơi, cuối
cùng Charlie đã có lãi, một mức lãi vững bền. Đây là thành quả của chính sách học tập suốt
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đời. Khác với các tổ chức văn chương khác đã phá sản, Trung Tâm Văn Bút quốc nội của
Tôn Phi lại đang sinh lời, vì chúng tôi tạo đươc một môi trường mà cả nhà xuất bản, tác giả,
và người đọc, đều đươc tham gia vào quá trình sản xuất văn hóa và đươc hưởng lơi từ sản
xuất văn hóa. Triêt lý đơn giản thê mà chỉ có tôi nghĩ ra. Viêt Nam là nước “văn hiên chi
bang” và ngành hàng sinh lời cao nhất là ngành hàng “văn hiên”. Trong Trung tâm Văn Bút
của Tôn Phi toàn các tay văn hào.

Tôi đang tập hơp lại tác phẩm của tôi để xuất bản. Chỉ 10% số trang viêt trong thời ngồi trên
ghê giảng đường văn khoa đã đủ để mở nhà xuất bản. Nêu chúng tôi tìm lại đươc 100%
không biêt sẽ như thê nào. Thời cơ học lương tư và mạng Internet, chúng ta có tư do. Với
một số điên thoại, một chứng minh nhân dân hoặc một hộ chiêu, bạn có thể ngồi ở Thái Lan
mở doanh nghiêp tại một nước thuộc khối Commonwealth, hoàn toàn miễn phí. Sau khi mở
đươc doanh nghiêp, bạn có thể xuất khẩu toàn câu, hoặc xuất khẩu trong nước, tùy theo đâu
óc kinh doanh. Người sinh viên giỏi là người sinh viên học tập suốt đời. Có học tập suốt đời
mới có thể chạy đua cuộc đua của thê giới Tư Bản chủ nghĩa. Học kiểu Viêt Nam thì không
đươc, đa số mua phu tùng về lắp lại, ít ai đâu tư vào sáng chê như các bạn Tôn Phi và Hương
Giang. Chúng ta đã gieo giống và nay đã đên mùa gặt.

Đa số học xong là gấp sách lại. Cuộc đời ăn làm, đã lấy mất hêt thời gian, thì không thời gian
đâu để học hành nữa. Bao nhiêu kiên thức học đươc bốn năm cũng vậy bay theo chiều gió.

Bất kỳ đứa em, đứa bạn nào lên gặp tôi ở quận 7 cũng đều đươc Tôn Phi Charlie khuyên rằng:
Phải có phát minh. Một phát minh ra đời sẽ thay đổi tất cả. Tôi là chủ của mạng lưới phát
minh, và là đơn vị đâu tiên ở Viêt Nam làm môi trường mua bán phát minh. Một doanh nhân
ở Hà Tĩnh là Nghiêm Sỹ Cường phải gọi điên khen triêt gia Tôn Phi sáng tạo. Không gì lời
bằng mua bán phát minh cả. Mua bán ghê vua chúa quan chức còn có rủi ro, mua bán phát
minh không rủi ro. Lãi của nghề mua bán phát minh thì không ai dư báo đươc. Đôi khi phát
minh có thể chỉ đáng giá một ly trà đá, đôi khi phát minh có thể lên tới hàng triêu đô.

Tất nhiên, trong vòng sinh viên, rất ít người có đâu óc tư bản chủ nghĩa. Trong 100 người
thuộc Kinh Thánh rất ít người hiểu đúng Kinh Thánh. Đa số hiểu giáo lý (văn bản giải kinh),
ít người hiểu Kinh Thánh (văn bản gốc). Mà tập đoàn Charlie lại là nơi làm viêc dưa trên văn
bản gốc. Từng đó thôi đủ để bạn thấy triển vọng của tập đoàn Charlie.

Trong tập đoàn Charlie, ông chủ tạo điều kiên cho các nhân viên đươc học tập suốt đời.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 20 tháng Một năm 2022.

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)
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tonphi2021@hotmail.com
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“Tôn Phi, anh đi đâu rồi?”

Giáo sư
Nguyễn Công Lý. Ảnh tư liêu.

Kính thưa quý vị, đây là dòng chữ của thây giáo:

Về quan điểm, tôi khác các thây cô trong khoa. Các bài thi của sinh viên, chấm xong, vào điểm, đốt. Còn
tôi, yêu câu, phải giữ lại, thậm chí sao chép, lưu trữ, để mai này xuất bản đươc, bán lấy tiền. Ngày đó
tiêng nói của mình không là gì, song bây giờ khi mình đã là chủ tập đoàn tư bản thì ai cũng phải công
nhận là mình nói đúng. Thây Lý hay bất kỳ giáo sư văn khoa nào cũng không phân tích đươc Tuyên
ngôn độc lập. Chỉ có anh sinh viên Tôn Phi phân tích đươc Tuyên ngôn độc lập. Bây giờ cả nước phuc
lăn. Vài hôm nữa phong văn hào cho tôi, ngay khi còn sống, các bạn cũng đừng có ngạc nhiên. Thê giới
đang thay đổi chóng mặt.

“Tôn Phi, anh đi đâu rồi?”
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Dòng
chữ viêt tay của giáo sư Nguyễn Công Lý. Tôn Phi, anh đi đâu rồi, vào học mau.

Thây Nguyễn Công Lý, giờ Văn học cổ điển 1, không thấy tôi đâu, chắc là ngoài căng-tin, gọi vào học.
Tôi hay có công viêc chen ngang, hoãn nải viêc học hành. May mà bằng một cách nào đó vẫn tốt nghiêp
một trường nào đó. Cô giáo bảo tôi học lên tiên sĩ, nhưng tôi nghĩ cư nhân thôi cũng đủ làm viêc rồi.

Với mỗi sinh viên khác nhau, phải có một chương trình đào tạo khác nhau. Quan điểm giáo duc này của
triêt gia Lương Kim Định và Đức Khổng Tư đúng.

Ngày đó tôi và thây Lý mâu thuẫn đên độ có thể nói là bất cộng đái thiên (không đội trời chung). Sau
này tôi mới biêt, đó là mâu thuẫn thê hê. Lời nói của tôi-học trò đúng, ông thây sai. Nhưng mình sai về
thái độ, trò dám chỉ trích thây. Môi trường chưa đủ “băng thông rộng” để phuc vu sức làm viêc của mình.

Các giáo sư triêt học Đức đã công nhận Tôn Phi là triêt gia rồi. Kính thưa quý vị. Viêt Nam chưa công
nhận mà thôi. Với 70 tác phẩm lên Amazon trong vòng 7 tháng, con số đã nói lên tất cả.

Tôi viêt, không phải khoe khoang đâu. Ý tôi là, bạn cũng sẽ làm đươc. Tìm ra thê mạnh của mình, và
phát triển thê mạnh đó. Mỗi ngày chỉ cân nhích lên 1 cm, cuối cùng bạn sẽ thành công. Ra đề thi cũng
vậy, đừng ra để thi kiểu một mất một còn, nên ra đề thi kiểu khai mở cho sinh viên. Tôi có lưu mấy tin
nhắn của mấy bạn trong lớp về thây, thật không muốn trưng ra. Thôi, tất cả gác qua để bước tới một



Page 197 of 313
Triết lý giáo dục. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2021.

Page 197 of 313

chương xán lạn. Tôi sẽ giúp tất cả mọi người tiên lên, đưa hàng hóa của mình lên Amazon. “Đừng sơ đi
chậm, chỉ sơ đứng yên.”-tuc ngữ Trung Quốc. Rất đúng các bạn ạ. Mình đừng ghét người Tàu mà phủ
nhận văn minh của họ. Cái nào hay ta học, cái nào dở ta bỏ.

Năm 2021, tôi lên đươc Amazon, lại còn lập đươc nhà xuất bản Sống Mới. Cả giới trí thức Viêt Nam
ngỡ ngàng. Một nhóm nhỏ, gồm mấy sinh viên mới tốt nghiêp, làm đươc một khối lương công viêc mà
có khi cả ba trăm năm sẽ không làm nổi. Chúng tôi là dân phát minh. Cô giáo Thanh Xuân khoa văn học
hêt đỗi tư hào. Cô dạy tôi 2 năm.

Bác Lê Phú Khải rất tư hào về tôi, nhà báo do đích thân bác đào tạo, thành công mỹ mãn.

Chiều nay, in sách xong, lại không còn đồng nào, ông anh đồng nghiêp gưi cho 1 triêu. Cùng nghề, cùng
khoa, sớm hơn tôi 12 khóa.

 Hi hi. Em có về têt không?

 Sài Gòn chính là quê hương.

 Ok em.

 Em ở lại, tổ chức Têt cho những người cơ nhỡ.

 Thả tim.

Các bạn hãy để ý, tất cả những người biêt chuyên đã coi Charlie Sài Gòn là một tập đoàn. Để đươc coi là
một tập đoàn, cân 2 yêu tố: Nhân sư và hiên chương. Về hiên chương, sách trắng của tập đoàn Charlie
(có trên website này) là một hiên chương tốt. Về nhân sư, không cân đông, 5 người là đủ để gọi là một
tập đoàn. Những ngày tháng sắp tới, mà ngay tại lúc này, chúng tôi đã có thành công căn bản và chiên
lươc.

Thây cô vẫn nhắc tôi với các em sinh viên khóa sau. “Khi nào thì em trở về trường?”
“Tôn Phi, anh đi đâu rồi?”

Quận 7, Sài Gòn, ngày 25 tháng Một năm 2022.

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Mời bạn đặt mua sách Nhân Văn, mái trường yêu dấu của tác giả Tôn Phi tại đây:

ACB-Tôn Phi: 142720499

Paypal: tonphi93@icloud.com
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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
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Giáo dục đại học Việt Nam có khuyến khích người ta phát minh?

Đung đên phát minh là đung đên cái gì ghê gớm.

Hiên tại, nền giáo duc nhất là bậc đại học ở Viêt Nam chưa khuyên khích phát minh. Đại học mới chỉ chú
trọng phân tích, một công viêc đáng lẽ xảy ra ở bậc trung học. Một khi đã chậm là sẽ chậm muôn đời. Ví du,
Vinfast đã chậm trong cuộc đua xe hơi chạy xăng và chậm muôn đời. Phạm Nhật Vương thừa nhận thất bại

và bỏ cuộc đua, đó là một thái độ rất đáng khen.

Vì không có phát minh nên ta vừa phải học nhiều mà lương thì thấp. Thê giới Tư Bản, có phát minh, nên họ
học ít hơn mà lương lại cao hơn.

Bên Tây, văn hào Franz Kafka hay nhà vật lý Albert Eistein đều gặp gỡ bạn hằng ngày trong quán cà phê
bánh mì buổi sáng trước khi vào công sở. Bên ta, không có thời gian cho những giờ thư giãn đó. Vì vậy ta

không có phát minh.
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Phát minh không phải là cái gì ghê gớm. Từ 0 hô biên lên 100 chỉ có bọn phù thủy. Từ 0 nên đi lên 1, rồi 2,
rồi 97, 98, 99, cuối cùng, Trời sẽ giúp cho lên thành 100.

Thời sinh viên, một cư nhân văn chương xịn phải đọc hàng trăm cuốn sách. Sách dài dòng, mà kêt tinh của
sách thì lại ít. Khác với bên Tây, cân bao nhiêu, họ nói bấy nhiêu, không thừa không thiêu. Người Viêt Nam

mình đã bị làm cho bạc nhươc. Tinh thân sĩ phu nước ta thua tinh thân sĩ phu Nhật, Hàn.

Chúng ta chứng kiên các trưởng khoa, hiểu trưởng học rộng nhưng không học sâu. Biêt nhiều nhưng không
quyêt đoán. Giống hêt căn bênh của giới sĩ phu Ân Độc nói tràng giang đại hải nhưng rốt cuộc người nghe

khi đươc hỏi thì không biêt người nói đang nói chủ đề gì.

Nói như bạn lớp tôi, mộng khoa bảng trong dân chúng quá đỗi nặng nề. Mộng khoa bảng này sẽ kéo theo
viêc, người ta thành đạt rồi chờ nhà nước rót ngân sách ban ơn. Không ai nghĩ đên viêc kêu gọi vốn từ dân
chúng, từ những người lao động. Không ai nghĩ đên viêc tạo ra một môi trường để cho dân chúng tham gia
sản xuất văn hoá, thay vì để họ ngồi im thu động hưởng thu văn hoá như xưa nay. Có thể nói, đây là bâu văn
hoá “ngu dân”. Mộng khoa bảng làm cho một người thành công ảo nhưng làm cho cả dân tộc thất bại thật.
Nhìn những gia đình bị nhốt trong phòng thiêu thốn đồ ăn thức uống, phải trèo vươt ba-ri-e để chạy thoát ra

ngoài là chúng ta biêt nền giáo duc nay và nền kinh tê này thất bại hay thành công.

Nền giáo duc của Do Thái tốt vì nền nhân bản của họ tốt.

Viêt Nam là nơi xảy ra va chạm mạnh nhất giữa văn hoá Đông phương và văn hoá Tây phương. Nhiều gia
đình tan nát mà không biêt vì sao tan nát. Cùng một cuốn Phạm Quỳnh đi Paris, thây thì nói niêm phong lại,
đừng tuồn ra bên ngoài, trò thì nói hãy mang ra cho đại chúng cùng đọc. Hỏi các bạn ai đúng ai sai? Đáp, trò
đúng. Đề thi, đáp án cũng phải công bố hàng năm rồi đóng thành tập. Thay vì, tạo ra một bâu văn hoá gian

lận.

Đừng đổ tại giai cấp thống trị, mặc dù có phân lớn của chúng. Sáng tạo hay không là do cá tính của từng
người. Nêu một nhà giáo đưa sản phẩm của mình lên Amazon thì có nhà nước nào cấm? Khi tôi mở nhà xuất
bản Sống Mới, có ai đên cấm đâu? Thậm chí, cuc xuất bản ngoài Hà Nội còn gưi công văn vào chúc mừng,

thư phải trao tận tay cho ông Tôn Phi.

Phải gặp gỡ nhau để cà phê vừa nói chuyên, tìm ra những con đường mới, những chương trình làm viêc mới
cho nhiều năm sau. Phải nói chuyên đươc với nhau thì mới tìm ra sư đồng thuận để tạo ra văn hoá đồng công

(cùng làm, có lời cùng chia) như văn hoá Tây phương.

Quận 7, Sài Gòn, ngày 02 tháng Hai năm 2022.

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn).

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741



Page 202 of 313
Triết lý giáo dục. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2021.

Page 202 of 313

Bằng cấp là hình thái của văn hóa, không phải cốt lõi của văn hóa.

Figure 16. Tôn Phi và ông chu nhà hàng Dahi Handi.
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Có một số nước, mà văn hóa giáo duc, triêt tiêu khả năng sáng tạo của học sinh, sinh viên.
Mà người ta không biêt.

Bên Thuy Sĩ, học hêt lớp 9 là đươc đi làm viêc văn phòng. Chúng ta có thể thấy các cô
văn thư, các cô nhân viên bưu điên ở Thuy Sĩ có khi chỉ học hêt lớp 9, lương tháng 5000
USD, tức là cao gấp ba lân lương của người Mỹ.

Triêt lý là gì nêu không kéo con người ta thoát khỏi trạng huống vong thân?

Cứ mỗi lân có người mua một cuốn sách cho Tôn Phi, Tôn Phi cưc kỳ hạnh phúc. Gân
đây, có cô giáo dạy văn ở Quảng Nam mua cuốn chủ nghĩa Tư Bản. Các bạn ạ, rất nhiều
người ở Viêt Nam ở tỉnh thức. Trong sách, ở phân phu luc, tôi có chỉ cho họ nơi để bán
sản phẩm trí tuê của mình. Vì vậy, bác Lê Phú Khải nói rằng, cháu Phi bán cuốn sách 850
000 VNĐ không có gì là đắt.

Đây là sir JP (đọc là sơ Di-pi), người Ân Độ, bạn tôi. Chúng tôi đồng ý với nhau rằng,
làm khoa học bây giờ rất dễ. Làm dân bây giờ sướng hơn làm quan.

Hôm qua, có cu em nhắn tin với anh Phi như sau:

« Dạ, em cũng chưa có tài hoa gì hiên tại em chỉ cố gắng học hỏi thêm để mình nâng cao
tư duy của mình, chả giấu gì anh con đường học vấn của em thất bại em nghỉ học lúc lớp
6 và đi làm viêc chân tay từ lúc 15 tuổi đên giờ hiên tại là em 25 tuổi nhưng nhìn lại mình
làm viêc mà không có định hướng không có muc đích cuối cùng cũng chả có gì. »

Phân tích lời nói của cu em :

Dạ, em cũng chưa có tài hoa gì. Đáp: Cu nhà anh cũng chẳng có tài gì đặc biêt cả, mà vẫn
giàu. Giàu nghèo chủ yêu là do văn hóa cao hay văn hóa thấp.

Con đường học vấn của em thất bại em nghỉ học lúc lớp 6. Đáp : Mình mua sách về mình
học, có ai cấm mình học lên cao đâu? Đừng để mình phu thuộc vào bậc thang phân loại
mà không phát triển đươc. Phát triển hay không do mình. Giống như cái cây, nó bắt rễ
đên mọi nơi có nước, rễ chùm, chứ không nhất thiêt phải rễ cọc, rễ thẳng. Tùy vào môi
trường và tùy vào hoàn cảnh.

Mình làm viêc mà không có định hướng không có muc đích cuối cùng cũng chả có
gì. Đáp: Em phải liên lạc với các quỹ khởi nghiêp ở Đài Loan. Em đên gặp họ, trình bày ý
tưởng, kê hoạch. Nêu thấy hơp lý, họ sẽ đâu tư cho em, không ít thì nhiều, không chóng
thì chây. Tốt nhất nên phát triển một sản phẩm do mình nghĩ ra. Như anh Phi, tạo ra một
sản phẩm từ đâu đên cuối. Tất nhiên, các em không đạt đươc đên trình độ này, vì các em
không đươc tiêp cận giáo duc đại học. Dẫu vậy, nêu các em chịu khó tìm kiêm, các em sẽ
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tìm đươc mình thích hơp với sản xuất sản phẩm nào. Ví du, có anh 40 tuổi mới biêt mình
hơp với nghề làm mộc. Anh ấy mở cưa hàng mộc, làm đồ cho làng xóm, và trúng lớn.

Dạ, em cảm ơn anh đã trả lời câu hỏi của em.

Nơ công của Viêt Nam sắp vươt trân. Bây giờ mỗi người phải nhìn ra một con đường
riêng và khởi nghiêp riêng. Đừng đi theo lối mòn. Trong khi làm, nhìn lại xem ông cha
mình có truyền thống gì thì phát triển truyền thống đó.

Như chúng tôi vẫn thường khẳng định: Bằng cấp là hình thái của văn hóa, không phải cốt
lõi của văn hóa. Chính vì vậy con nhà nghèo lên lãnh đạo là đổ bể. Lãnh đạo các tập đoàn
lớn, theo văn hóa Hàn Quốc, phải con nhà trâm anh thê phiêt, giàu có nhiều đời, vì họ là
tinh hoa quản lý kinh tê, có di truyền gen. Con nhà nghèo học chỉ để thoát nghèo, không
bao giờ thấy đươc tinh hoa của sư học. Chỉ có con nhà địa chủ, cố nội tôi là địa chủ, có
văn hóa cao, mới có khả năng làm chaebol, quản trị các tập đoàn lớn.

Tôi đã khởi nghiêp khi chỉ có15 000 VNĐ. Tôi tin rằng bạn có nhiều hơn tôi.

Quận 7, Sài Gòn, ngày 04 tháng Hai 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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Vì sao chỉ văn hóa Hàn Quốc mới có hiện tượng
chaebol?

Image 49. Lee Byung-chul khoảng năm 1950. Ảnh tư liệu.

Để làm đươc chaebol, anh phải đươc một anh rất giàu và rất giỏi yểm trơ, anh đó là nước
Mỹ.

Có những đứa ghen ăn tức ở, sủa rằng: “Nước Mỹ giàu nhờ bán vũ khí.” Thưc ra, với
những mỏ vàng lộ thiên, như những mỏ vàng ở vùng ALASKA, thì nước Mỹ ngồi không
cũng giàu. Putin biêt điều đó, đòi mua lại ALASKA dân Nga đã bán khi trước, Mỹ nhất
quyêt không bán.

Trở lại câu chuyên, tại sao chỉ Hàn Quốc chỉ có chaebol. Đài Loan cũng không có
chaebol vì Đài Loan là dân Tàu (Tưởng Giới Thạch) chạy loạn ra đảo, không có truyền
thống ăn nhập với dân bản địa và do đó không kêu gọi đươc sức mạnh của bản địa. Đài
Loan vẫn rất tức khi Hàn Quốc có những chaebol lớn, đẳng cấp tương đương với Mỹ,
trong khi những hãng như Acer của Đài Loan bập bẹ ao làng.

Để có tập đoàn chaebol, phải có những con người vĩ đại. Lee Byung-chul của Samsung là
một trong số đó. Steve Jobs của hãng Apple, sang thăm Hàn Quốc, khi về nước đã trâm
trồ ngơi khen Lee Byung-chul. Tất cả lãnh đạo chaebol Hàn Quốc đều là con nhà địa chủ,
đươc giáo duc tốt, thông thạo kinh điển dân tộc.
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Nhà sáng lập tập đoàn có vai trò rất quan trọng, vai trò đặt viên đá đâu tiên. Một ngôi nhà,
vững bền hay xiêu vẹo, căn cứ vào hòn đá tảng góc nhà. Lee Byung-chul (sinh ngày 12
tháng 2 năm 1910 tại Uiryeong, Gyeongsangnam – mất ngày 19 tháng 11 năm 1987 ở
Seoul) là nhà tư bản công nghiêp, doanh nhân, tỷ phú người Hàn Quốc, nhà sáng lập kiêm
chủ tịch thê hê đâu tiên của tập đoàn Samsung. Sư dung thu nhập từ Cheil Sugar, ông
thành lập một số công ty khác nhằm muc đích bán và đưa các sản phẩm của mình thâm
nhập vào trong một loạt các thị trường mới như: dêt may (Cheil Wool Textile Co.), xe hơi,
bảo hiểm, cưa hàng bách hóa (Shinsegae), và điên tư tiêu dùng. Về sau, ông đươc bâu làm
chủ tịch của Liên đoàn công nghiêp Hàn Quốc và đươc biêt đên là người giàu nhất quốc
gia này, giàu nhờ đẳng cấp chứ không phải giàu nhờ buôn đất.

Người ngu dốt mấy cũng biêt, Samsung đươc Hiêp chúng quốc Hoa Kỳ đào tạo. Lại đươc
sinh trưởng trong một bâu không khí chính trị tốt của Đại Hàn Dân Quốc, Samsung trở
thành tập đoàn số Một thê giới, nêu không tính Apple.

Con trai của một gia đình địa chủ giàu có (một chi nhánh của gia tộc Gyeong-ju Lee), học
tập tại Đại học Waseda ở Tokyo, Nhật Bản. Người ta nói rằng, bây giờ nêu Samsung sup
đổ, nền kinh tê Hàn Quốc cũng sup đổ theo.

Bài viêt đã đươc đưa vào sách Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol của tác giả Tôn Phi.

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

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Trơ lý: nguyenduykhoa55@gmail.com

mailto:tonphi2021@hotmail.com
mailto:nguyenduykhoa55@gmail.com
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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

5 comments

Nguyen Duy Khoa

JUNE 6, 2022 AT 16:30

Tôn phi Vietbol

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2022/06/06/vi-sao-chi-han-quoc-moi-co-chaebol/
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Tôn Phi

JUNE 6, 2022 AT 16:30

Nguyen Duy Khoa OK Duy Khoa. Cám ơn Duy Khoa.

Tien Loi

JUNE 6, 2022 AT 18:32

Hay quá

Tôn Phi

JUNE 6, 2022 AT 18:32

Tien Loi Cám ơn Tiên Lơi.

https://shop-charlie.com/2022/06/06/vi-sao-chi-han-quoc-moi-co-chaebol/
https://shop-charlie.com/2022/06/06/vi-sao-chi-han-quoc-moi-co-chaebol/
https://shop-charlie.com/2022/06/06/vi-sao-chi-han-quoc-moi-co-chaebol/
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Thanh SớmMai

JUNE 7, 2022 AT 07:01

Tuyêt vời

https://shop-charlie.com/2022/06/06/vi-sao-chi-han-quoc-moi-co-chaebol/
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Phương pháp nuôi dạy trẻ nghiệm game (2)

Image 50. Ảnh: Cô em gái họ của Tôn Phi, đã trở thành cô giáo dạy các bé mầm non.

Đọc xong bài này, các bạn sẽ biêt, tại sao lương của cô giáo dạy mâm non ở Thái Lan là
1000 usd/tháng.

Dạy trẻ là cả một khoa học, và, để tiêp thu khoa học đó cũng đòi hỏi lộ trình 4 năm. Tại
các nước tiên tiên, chỉ những cô gái giỏi giang và xinh đẹp nhất mới đươc vào đại học
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khoa sư phạm mâm non, chứ không phải thi trươt đại học ngân hàng thì nộp đơn vào cao
đẳng mâm non như nước ta.

Một thây trưởng khoa mời tôi đên thăm nhà. Thây dạy trường nhân văn, giáo sư cơ hữu,
cô dạy mâm non, nghỉ viêc ở nhà trông con và phu giúp chồng. Cô và thây kể, hồi sinh
viên, cô viêt một tiểu luận về khoa nuôi dạy trẻ mâm non, viêt chơi chơi theo cảm xúc.
Người Nhật Bản đi qua trông thấy, cho cô một suất học bổng 250 usd, mà 250 usd vào
thời đó là lớn lắm. Hai nền nhân bản khác nhau dẫn đên những hậu quả khác nhau.

Trở lại chuyên nuôi dạy trẻ nghiêm game. Tôi đên thăm và phỏng vấn nhiều người
nghiêm game mà họ không biêt là đang đươc tôi phỏng vấn. Đa số trả lời là cô đơn, bất
mãn chuyên gia đình, hoặc giới câm quyền, …họ lên mạng, tưởng tìm đươc bâu không
khí gia đình trên đó, dân dân nghiên game.

Bên các nước như Đức, Bỉ, người ta phải làm công viên rộng để du thanh niên ra khỏi nhà.
Con người chỉ nghiêm game, buồn bưc, rươu chè, ma tuý đá khi bâu văn hoá chung quanh
thấp. Khi bâu văn hoá chung quanh cao thì đời sống của người đó cũng phải cao.

Không phải chỉ trẻ em mới nghiêm game thôi đâu quý vị, người lớn cũng nghiêm game.
Thay vì khởi nghiêp, họ chơi game, vì quả thưc trong game cũng có một sư nghiêp. Nhà
sản xuất game có tích lũy tư bản và thổi tiền vào đó, người ta chơi game vừa đươc niềm
vui, vừa đươc tiền, cái người ta mất người ta không biêt chính là thời gian.

Thời gian là vấn đề cái siêu nhất của một nền văn hoá. Giải đươc siêu hình thời gian tức
là làm xong một công viêc trọng đại. Có một tác giả của nhà xuất bản Sống Mới dường
như đã giải đươc vấn đề thời gian. Mời các bạn theo dõi để đón xem.

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

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn).

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com. Liên lạc trơ lý: tonthanck@gmail.com

3 comments
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1. Nam Ttng
FEBRUARY 18, 2022 AT 06:22

Nổi đau tận cùng là sư phạm lại lấy điểm đâu vào thấp như vậy đó chú

2. Điêp Mỹ Linh
FEBRUARY 18, 2022 AT 10:25

Cảm ơn bạn Tôn Phi đã gưi.
ĐML

3. Ba' Pham
FEBRUARY 18, 2022 AT 10:25

Xin cám ơn Anh Phi!
Thân mên, Ba’

https://shop-charlie.com/2022/02/18/phuong-phap-nuoi-day-tre-nghiem-game-2/
https://shop-charlie.com/2022/02/18/phuong-phap-nuoi-day-tre-nghiem-game-2/
https://shop-charlie.com/2022/02/18/phuong-phap-nuoi-day-tre-nghiem-game-2/
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Giáo sư Nguyễn Đình Cống, sách Cùng học để giáo
duc con trẻ và những người học trò cũ.

Image 51. Một bạn nữ trường Tôn Đức Thắng đang giới thiệu sách Cùng học để giáo dục con trẻ của giáo sư Nguyễn Đình Cống.
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Trong số các giáo sư Viêt Nam, ít người nào đươc học trò, đồng nghiêp yêu mên hơn
là giáo sư Nguyễn Đình Cống.

Chúng tôi, nhà xuất bản Sống Mới Viêt Nam rất vinh dư khi đươc giáo sư gưi gắm
cuốn sách Cùng học để giáo duc con trẻ, cuốn sách một đời người.
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Giáo sư Nguyễn Đình Cống là giáo sư đâu ngành xây dưng ở Viêt Nam. Nghĩa là, ông
là giáo sư cao trọng nhất trong ngành xây dưng. Hàng ngàn tòa nhà ở Viêt Nam đươc
thiêt kê, thi công xây dưng bởi các học trò của giáo sư Nguyễn Đình Cống, tốt nghiêp
mái trường đại học Xây Dưng Hà Nội, nơi giáo sư gắn bó lâu năm.
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Khi nhận biên tập cuốn sách này, tôi và Hương Giang cảm thấy niềm hạnh phúc.

Trong quãng đời dạy học, giáo sư Nguyễn Đình Cống viêt trên 20 giáo trình ngành xây
dưng. Các đại học lớn nhỏ ở Viêt Nam đều lấy sách của ông về dạy. Viêt Nam có mấy
thê hê kỹ sư xây dưng giỏi liên tiêp là nhờ ông Cống.

Ở độ tuổi 85, đáng lẽ phải đươc nghỉ ngơi, giáo sư Cống vẫn cho hoàn thành cuốn
“Cùng học để giáo duc con trẻ.” Cuốn sách này đáng lẽ phải do các bộ trưởng bộ giáo
duc viêt. Nhưng, không ai viêt cả, nên giáo sư Nguyễn Đình Cống phải viêt, trong say
sưa, trong tình yêu thương đên bất tận.

Ảnh: Một cô giáo xinh đẹp tại quận 7 đang câm trên tay cuốn sách Cùng học để giáo
duc con trẻ, tác giả Nguyễn Đình Cống-Nguyễn Phương Thảo. Nhà xuất bản Sống
Mới phát hành năm 2022. Kỹ sư Đỗ Như Ly ở Sài Gòn đặt mua 3 cuốn của giáo sư
Nguyễn Đình Cống. Một niềm khích lê vô bờ đối với đội ngũ Charlie- nhà xuất bản
Sống Mới.

Mời các bậc cha mẹ, huynh trưởng đặt mua để cùng nhau giáo duc con trẻ.

Mọi người đều vui vẻ tiêp sức cho cuốn sách của ông.

Cùng học để giáo duc con trẻ.

Sách PDF: 250 000 VNĐ.

Sách in: 450 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách:

142720499-Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.
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Giới thiệu sách Cùng học để giáo dục con trẻ của giáo sư
Nguyễn Đình Cống.

Image 52. Ảnh bìa sách: Cùng học để giáo dục con trẻ của giáo sư Nguyễn Đình Cống.

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

Mã ISBN: 9798798227167 (hơp pháp trên toàn câu)

“Đó là nhu câu về tình cảm đươc quan tâm, đươc yêu thương. Cha mẹ, đặc biêt là mẹ phải
hiểu rõ nhu câu 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, cân 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.
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Khi nhu câu 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.

Tác giả, giáo sư Nguyễn Đình Cống.

Những lúc như thê người lớn cân 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 cân làm tiêp công viêc.
Còn khi công viêc chưa cân lắm thì nên chơi với trẻ một lúc.

Một điều quan trọng là vào tháng đâu 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.

5 comments
.
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Đức Nguyễn
JANUARY 13, 2022 AT 16:30

Tuyêt vời

Nguyễn Ngọc Hùng Lâm

JANUARY 13, 2022 AT 16:30

Hồi xưa mình học bê tông 2 sách của thây Cống. Một vị giáo sư đâu ngành xây dưng của
VN

Tôn Phi

APRIL 1, 2022 AT 06:39

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,

https://shop-charlie.com/2022/01/09/gioi-thieu-sach-cung-hoc-de-giao-duc-con-tre-cua-giao-su-nguyen-dinh-cong/
https://shop-charlie.com/2022/01/09/gioi-thieu-sach-cung-hoc-de-giao-duc-con-tre-cua-giao-su-nguyen-dinh-cong/
https://shop-charlie.com/2022/01/09/gioi-thieu-sach-cung-hoc-de-giao-duc-con-tre-cua-giao-su-nguyen-dinh-cong/
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Theo tôi muốn dạy trẻ trở thành người tốt, cân 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.

John Tornado, USA.

Nguyễn Văn Nam

APRIL 3, 2022 AT 19:14

Con tôi thành đạt hêt

Linh Trà

JUNE 3, 2022 AT 03:01

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://shop-charlie.com/2022/01/09/gioi-thieu-sach-cung-hoc-de-giao-duc-con-tre-cua-giao-su-nguyen-dinh-cong/
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Giá tri của kinh điển dân tộc trong cuộc sống hôm nay

Kính thưa quý vị,
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Một dân tộc, luôn có lịch sư trường tồn. Riêng đối với dân tộc Viêt Nam, một dân Văn
hiên chi bang, thì còn có phân kinh điển dân tộc vô cùng quý giá.

Kinh điển dân tộc có ăn đươc không thì chúng tôi xin trả lời ngay: Ăn đươc. Trước đây,
không có nơi thu mua sản phẩm văn hóa. Nay, với sư có mặt của những tập đoàn toàn câu,
sư dung công nghê đường truyền như Amazon, thì những nhà văn hóa có đủ đên thừa để
sống và sáng tạo văn hóa.

Tôi đã đi thăm nhiều gia đình ở Viêt Nam. Gánh nặng thi cư quá ác nghiêt. Từ con cái
cho đên bố mẹ, không ai có một cuốn đủ để gọi là kinh điển dân tộc ở trên giá sách. Kinh
điển dân tộc là dòng sữa thiêng liêng mà tổ tiên truyền lại cho con cháu, thiêu kinh điển
dân tộc, con cháu sống như một lũ thân kinh.

May mắn là ở thê kỷ XX, tại tỉnh Nam Định có sinh ra triêt gia Lương Kim Định, người
sau này sẽ là giáo sư đại học Văn Khoa Sài Gòn, người chủ trương đưa kinh điển dân tộc
vào lại trong chương trình học. Tôi đã đọc nhiều tác phẩm giáo duc của nhiều người
( Giản Tư Trung, Nguyễn Khánh Trung, …) song không ai biêt đưa kinh điển dân tộc vào
trong chương trình học như triêt gia Lương Kim Định.

Hiên nay, với phương tiên truyền tin, và phương tiên in ấn, trung bình cứ mỗi gia đình có
một cái, thì viêc trang bị cho con em mỗi người một bộ sách kinh điển dân tộc là không
có gì khó khăn nữa. Nhất là khi, Viêt Nam trong quá trình hội nhập với văn minh Âu-Mỹ
đã học hỏi đươc rất nhiều điều hay.

Trả lời câu hỏi: Vì sao bố mẹ ngoan mà lại dạy đươc con hư? Đó là do không có kinh
điển dân tộc.

Tập đoàn Charlie chúng tôi hân hạnh đem đên cho quý vị bạn đọc ba miền tổ quốc các tác
phẩm của triêt gia Lương Kim Định. Hâu cho, giải đươc cơn khát dòng sữa kinh điển dân
tộc vào lúc này.

Bài viêt đã đươc đưa vào sách “Triêt lý giáo duc của tác giả Tôn Phi”

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 23 tháng Hai 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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Danh muc sách của giáo sư Lương Kim Định.

Triêt gia Lương Kim Định (1917-1997)

Cám ơn bạn quan tâm.
Gưi bạn bộ sách của giáo sư Kim Định.
Gía sách PDF: 150 000 VNĐ/cuốn.
Giá sách in: 250 000 VNĐ/cuốn.
Số tài khoản nhận tiền đặt sách:
142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.
Trân trọng cám ơn bạn.

Danh sách tác phẩm của Kim Định:
Viêt trong thời gian làm giáo sư chính của đại học Văn Khoa Sài Gòn:
1 – 1 .Nguyên Nho (Cưa Khổng)
2 – 2. Triêt Lý Giáo Duc
3 – 3. Nhân Chủ
4 – 4. Hồn Nước Với Lễ Gia Tiên
5 – 5. Chữ Thời
6 – 6 Vũ Tru Nhân Linh
7 -7. Lạc Thư Minh Triêt
8 – 7. Định Hướng Văn Học
9 – 8. Loa Thành Đồ Thuyêt
10- 9. Tâm Tư
11 – 1.Viêt Lý Tố Nguyên
12 – 2. Dịch Kinh Linh Thể
13 – 3. Triêt Lý Cái Đình
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14 – 4. Vấn đề Nguồn Gốc Văn Hóa VN
15 – 5. Vấn Đề Quốc Học
16 – 6. Hiên Chương Giáo Duc
17 – 7. Cơ cấu Viêt Nho
18 – 8. Tinh Hoa Ngũ Điển

Viêt trong thời gian xuất ngoại:

19 – 1. Hùng Viêt Sư Ca
20 – 2. Kinh Hùng Khải Triêt
21 – 3. Pho Tương Đẹp Nhất Của Viêt Tộc
22 – 4. Sứ Điêp Trống Đồng
23 – 5. Văn Lang Vũ Bộ
24 – 1 .Đạo Trường Chung Cho Đông Á
25 – 2. Phong Thái An Vi
26 – 3. Trùng Phùng Đạo Nội

Email liên lạc:
tonphi2021@hotmail.com
Trân trọng cám ơn các bạn.
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Vì sao KGB 70 tuổi lại thua một đứa con nít 40
tuổi?

Figure 17. Tổng thống Ukraine Zelensky.

Putin về căn bản và chiên lươc đã thua trước Zelensky. Người ta tư hỏi, tại sao một
KGB 70 tuổi, có bằng tiên sĩ luật, dày dặn 30 năm kinh nghiêm chính trường, lại thua
một đứa con nít 40 tuổi, mà nói như người Viêt Nam, làm nghề con hát?

Chúng ta cùng phân tích vấn đề đên tận cùng chân lý.

Văn hóa giảng đường Ukraine tốt hơn văn hóa giảng đường Nga. “40 năm trên giảng
đường mình luôn dạy sinh viên tận dung trí nhớ tiềm năng khi làm bài thi, khóa luận
hay thuyêt trình ceminar… hãy ghi nhớ ngay những tri thức vừa chơt lóe lên trong
đâu…”- Đây là văn hóa tốt.

Còn văn hóa của Nga là văn hóa sao chép, thuộc lòng, dẫn đên Nga không có phát
minh.

Bằng tiên sĩ luật của Putin là “bằng giả”, cấp theo diên ưu đãi. Putin không hề có sản
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phẩm sáng tạo. Trong khi, bằng của Zelensky là bằng thật, trong một môi trường học
thật.

Thứ đên, Putin thua vì Putin xây trên một nền tảng chính trị phải nói là thối nát. Văn
hóa của Putin là văn hóa pháp hình nghiêm khắc. Ở nước Nga, người ta nói rằng, pháp
hình nghiêm khắc đên độ triêt tiêu khả năng sáng tạo của người dân. Ngoài hạng muc
sản xuất vũ khí, hạng muc mỹ phẩm (Siberian) thì nước Nga khoảng 20 năm qua
không có bất kỳ tiên bộ gì.

Nói về Zelensky. Đây là người khá toàn diên. Con hát ở Tây khác con hát ở ta. Con
hát của Tây là nhà tư tưởng. Người Anh ngưỡng mộ William Shakespeare hơn nhà
toán-lý I-sắc Niu-tơn. Kỹ nghê đằng nào cũng tiên. Trong khi, nêu không có William
Shakespeare, khoa kịch chưa chắc đã tiên lên đươc. Nền khoa học xã hội ở nước Nga
ngày càng đổ nát, kể từ ngày du nhập triêt học của ông rậm râu bên Đức. Nền khoa
học xã hội ở Anh ngày càng tiên bộ, nhờ Shakespeare. Zelensky, bằng cư nhân luật,
chuyển sang làm sân khấu, hài kịch. Hài kịch rất khó. Bạn có bịa đươc chuyên thằng
Cuội lừa phú ông mua vịt trời không? Không.

Putin, mà nói như thương thư bộ lại Ngô Đình Diêm sau này sẽ lên làm tổng thống, là
một người vô tổ quốc, vô gia đình và vô tôn giáo. Vô tổ quốc ở chỗ, để duy trì thiên
triều, Putin không ngân ngại giêt chóc. Trung Hoa duy trì thiên triều của họ bằng các
hiêp định và các quyền lơi.

Nói chung, tình thê rất khó cho Putin. Thê kỷ trước, nước Nga áp dung văn hóa cán bộ
xã ấp. Liên Xô sup đổ, văn hóa cán bộ xã ấp đó đươc duy trì bởi Putin, bởi Putin cũng
trưởng thành từ lò văn hóa cán bộ xã ấp. Đặc điểm của văn hóa cán bộ xã ấp là thói thi
hành công lý tư phát. Giả sư Ukraine sai thì tại sao Putin không kiên ra tòa án Liên
Hiêp Quốc, thay vì tư mình thi hành công lý tư phát, đem bom bỏ sang Ukraine?

Trong khi đó, Zelensky là văn hóa hiêp sĩ Cơ-đốc giáo. Anh và gia đình anh, bố mẹ, là
quý tộc, mặc dù không cân nhiều vàng bạc. Putin đi đâu cũng đơn độc, con gái không
dám chup hình cùng bố.
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Văn hóa cán bộ xã ấp là văn hóa báo cáo láo. Các lưc lương tình báo quân đội báo cáo
láo lên Putin. Putin tưởng dễ ăn lắm, sang đánh Ukraine, dư kiên 1 tuân, nào ngờ 3
tuân rồi chưa đươc, và có thể thua. Kính thưa quý vị, công nghê tình báo của Nga đã
lạc hậu. Cũng như, khẩu súng AK47 của Nga đã lạc hậu so với khẩu Z19 của Úc.
AK47 là biểu tương của cái ác, mỗi phát bắn đươc 1 viên, phạm vi sát thương 1 km.
Trong khi, Z19 của Úc, phạm vi sát thương 6 km, mỗi lân bắn đươc 120 viên. Úc tài
trơ cho Ukraine thì Ukraine cũng đủ thắng Nga, chưa kể đên Ba Lan, Đức, Anh, Pháp,
và thê giới tư bản đua nhau gưi khí tài quân sư cho Ukraine.

Tóm lại, cái thua của Putin là cái thua về văn hóa. Văn hóa cán bộ xã ấp và văn hóa
báo cáo láo của tình báo quân đội.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 23 tháng Ba năm 2022.
Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741
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Toàn bối cảnh đào tạo ngành văn-sư-triêt trên thê giới.

Trên thê giới, ngành văn-sư-triêt có mức lương cao tại các nước có nền kinh tê tri thức.
Chẳng hạn, tại Hoa Kỳ, nhà văn Mỹ Sydney Seldon có tài sản là 3 tỷ USD, từ viêc bán
sách cho các nhà xuất bản lớn.

Sư học, là khoa học dẫn đường, có mức lương khá cao tại Anh. Lương của nhà sư học
chuyên nghiêp nằm ở mức 30 000 bảng Anh, tức là khoảng 900 triêu Viêt Nam đồng mỗi
tháng. Bà Sophia Quin Judge có mức lương khoảng 1 triêu đô-la mỗi năm.
Sư gia, nhà văn, triêt học gia Viêt Nam lương thấp vì thiêu kiên thức cơ sở. Trong quá
trình đào tạo, các em không đươc thu đắc phương pháp luận. Cho nên, càng học càng thấy
sai.
Tại lớp tôi, bạn học giỏi thứ tư, thứ năm lớp, học xong ngáp. Vì, ngành văn học không
đươc coi trọng. Năm 2017. Đên năm 2021, lúc có người lên đươc Amazon, gió đổi chiều.
Giả sư có 1 triêu người mua sách cho Tôn Phi trên Amazon tối nay, mỗi người mua trả 10
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đô, thì ngay sáng ngày này của ba tháng sau, Tôn Phi sẽ trở thành triêu phú. Ngoài ngành
xuất bản, mà phải các bạn văn chương mới làm đươc ra, không có ngành nào có tỉ suất lãi
cao như vậy.
Kỹ sư Đỗ Như Ly cũng phải công nhận: Không có ngành nào có tỉ suất lãi cao bằng
ngành xuất bản.
Bối cảnh đào tạo ngành ở Viêt Nam khá là dở. Dốt sư thì không viêt văn hay đươc. Dốt
triêt thì không thể giỏi sư đươc. Chúng ta đang bán điểm cho nhau.
Khoảng năm 2025, khi các tập đoàn lớn của văn minh tin lành vào hẳn Viêt Nam, đó sẽ là
một năm bùng nổ thông tin. Cư nhân văn, sư, triêt sẽ có mức lương kinh khủng.
Ảnh: 3 người bạn trong sân trường. 2016.
Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 18 tháng Ba năm 2022.
Tôn Phi (Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com
Trưởng phòng nhân sư: tonthanck@gmail.com
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Những lời khuyên của giáo sư Nguyễn Thế Hùng-đại học Bách Khoa Đà
Nẵng dành cho giới trẻ Việt Nam

Figure 18. Giáo sư Nguyên Thế Hung, đại học Bách Khoa Đà Nẵng.

Viêt bởi Tôn Phi-chủ nhà xuất bản Sống Mới.

Lời giới thiêu: Giáo sư Nguyễn Thê Hùng giảng dạy lâu năm tại đại học Bách Khoa Đà
Nẵng. Ông đã đào tạo ra hàng ngàn, hàng vạn kỹ sư. Năm nay, ở tuổi 70, ông đang hoàn
thành những ngày cuối cùng của sư nghiêp giảng dạy. Là nhà cơ học thủy đâu ngành, du
học tại Canada, có mối quan hê khắp thê giới, giáo sư Nguyễn Thê Hùng chỉ cho giới trẻ
Viêt Nam những con đường để vươn lên.

Điều đâu tiên giáo sư Nguyễn Thê Hùng nói là sức khỏe. Trong tư nhiên có những
nguyên lý. Có thể hiểu cơ thể người như một thể tư nhiên và cũng có những nguyên lý để
bảo vê, nâng cao sức khỏe. Các bạn trẻ phải vận động. Thời nay mỗi bạn một cái
smartphone rồi đâm miêt lười vận động và bênh tật gia tăng. Là giáo sư đâu ngành về cơ
học thủy, ông Hùng hiểu rất rõ dòng vận động của khí huyêt, lưu thông trong cơ thể người.

Điều thứ hai là kiên thức chuyên ngành. Các bạn cân phải có một học vấn vững. Để đươc
vậy, trừ ra những bạn thiên tài, còn lại, bắt buộc phải đên trường đại học. Trước đây, và
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cả bây giờ, nền giáo duc Viêt Nam chủ yêu theo hướng nhét đủ tín chỉ, học đủ môn. Theo
ông Nguyễn Thê Hùng, bây giờ nên học theo lối phác thảo. Người giảng viên phác thảo
cho sinh viên những tiên bộ mới nhất trong ngành nghề mình. Sau đó, em nào muốn đi
sâu vào chuyên ngành nào thì đào sâu thêm. Em nào không đi sâu thì vẫn biêt đươc tổng
quát ngành nghề.

Điều thứ ba là mối quan hê. Hãy tưởng tương bạn gieo đồng xu. Gieo 10000 lân, bạn
đươc 5000 lân sấp, 5000 lân ngưa. Đây là quy luật số lớn. Cũng vậy, trong 1000 người
bạn giúp, chỉ có 3-4 người hơp với bạn và ở lại với bạn. Những người làm viêc trong lĩnh
vưc big-data (dữ liêu lớn) hiểu quy luật số lớn khá là sâu sắc. Đối với những bạn muốn
làm khoa học lâu dài, 20-30 năm, thì phải có những mối quan hê. Tôn Phi là một người
quảng giao, có nhiều mối quan hê, trong 1000 người bạn cũng chỉ còn lại 2-3 người.

Tôi quen giáo sư Nguyễn Thê Hùng năm 2016. Vào năm đó xảy ra thảm họa Formosa, tôi
còn là một phóng viên và đi đên phỏng vấn ông. Trải qua 6 năm (2022), giáo sư Nguyễn
Thê Hùng vẫn hỏi han tình hình nghiên cứu văn học của tôi. Ông nói rằng tôi đã có những
tiên bộ vươt bậc trong văn học.

Giáo sư Nguyễn Thê Hùng ở đại học Bách Khoa Đà Nẵng đang làm viêc vì một ngày mai
tươi sáng. Các bạn sẽ đồng hành cùng ông chứ?

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 31 tháng Ba năm 2022.

Tôn Phi (Triêt gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Liên lạc giáo sư Nguyễn Thê Hùng: hungntdananguniver@gmail.com

mailto:tonphi2021@gmail.com
mailto:hungntdananguniver@gmail.com
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Triêt lý giáo duc trong tranh Đông Hồ Vinh Hoa, Phú Qúy

Bên
trái, tranh Đông Hồ Vinh Hoa. Bên Phải, tranh Đông Hồ Phú Qúy.

Tôn Phi

Trong dòng tranh Đông Hồ của Viêt Nam, có cặp hai bức tranh, một tên là Vinh Hoa, một
khác tên là Phú Qúy.

Tranh vinh hoa, cậu bé ôm con gà. Tranh phú quý, cậu bé ôm con vịt. Mặt cậu bé tròn
trĩnh, thể hiên niềm sung sướng. Cậu bé hạnh phúc, mặc dù, cậu bé không đeo nhiều vàng
bạc.

Chúng ta hãy quan sát kỹ màu sắc của các nhân vật trong tranh. Con gà, và cậu bé, cùng
màu áo. Triêt lý giáo duc này rất hay. Nghĩa là, con người phải tư giáo duc mình, phải
làm cho hoàn cảnh xung quanh trở nên giống như cái tâm của mình. Nền nhân chủ cưc kỳ
cao viễn là đây.

Hoài Nam Tư nói: “Rất sang không phải đợi chức tước; rất giàu chẳng đợi phải có tiền.”



Page 234 of 313
Triết lý giáo dục. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2021.

Page 234 of 313

Ý nghĩa của bức tranh dân gian Đông Hồ Vinh Hoa Phú Quý rất cao siêu. Mỗi người phải
tư tìm lấy đáp án cho chính mình. Chưa chắc đáp án của tôi đã đúng cho các bạn.

Cố nội tôi, Tôn Lê, giàu, là nhờ hiểu đươc triêt lý giáo duc thông qua bức tranh này.

Chữ Hán:

Vinh Hoa: 榮華

Phú Qúy:富貴

Tác phẩm Triêt lý giáo duc của tác giả Tôn Phi, dưa trên sách Triêt lý giáo duc của giáo
sư Kim Định, một lân nữa khẳng định tinh thân nhân chủ của văn hóa Viêt Nho. Theo văn
hóa Viêt Nho, con người phải có một sư tư giác. Nó là một tài trong ba tài (tam tài). Con
người hay nghe những lời mắng nhiêc của những người xung quanh rồi đánh mất lòng tư
tín. Hãy trông cậu bé ôm gà, cậu hạnh phúc, chẳng cân ai khen hay chê. Cậu bé làm chủ
không gian và thời gian. Không thấy ngoại cảnh như các tranh khác của dòng tranh Đông
Hồ, hàm ý rằng, con người phải làm chủ không gian và thời gian.

Trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ chương 24, Chúa Giê-su phán: “

7 Dân nây sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ
có đói kém và động đất.
8 Song mọi điều đó chỉ là đâu sư tai hại.
9 Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sư hoạn nạn và giêt đi; các ngươi sẽ bị mọi
dân ghen ghét vì danh ta.
10 Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét
nhau.
11 Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ.
12 Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mên của phân nhiều người sẽ nguội lân.
13 Nhưng kẻ nào bền chí cho đên cuối cùng, thì sẽ đươc cứu.”

Nạn đói sẽ gia tăng. Bạn đang là người giàu, như em bé trong tranh Đông Hồ, thì phải
duy trì thê của mình, đừng để mình nghèo đói. Trong mọi hoàn cảnh, phải luôn nghĩ rằng,
mình là người giàu sang, phú quý. Triêt lý giáo duc của tranh nằm trong chỗ ấy.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 11 tháng Một năm 2022.

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A6%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8F%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AF%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B2%B4
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Tôn Phi

Vì sao nói đại học Thanh Hoa của Trung Quốc sẽ vượt đại học
Harvard của Mỹ

Image 53. Đại học Thanh Hoa. Ảnh tư liệu.

Ngoài khoa thân học Kinh Thánh và khoa kinh tê học ra, đại học Hardvard chẳng có gì
qua đươc đại học Trung Quốc. Bên Trung Quốc, đại học Thanh Hoa đã vươn lên đẳng
cấp quốc tê.

Trong khi Harvard tuyển nhân tài bằng cách thu hút nhân tài từ các nước, tức là ngoại
nhập, thì đại học Thanh Hoa của Trung Quốc sư dung những con người địa phương sẵn
có, tức là hàng “cây nhà lá vườn”. Cách làm này bền vững hơn.

Giáo sư toán học Ngô Bảo Châu bỏ Mỹ sang Trung Quốc là vì vậy. Chính sách của nước
Mỹ rất tai hại đối với phân còn lại của thê giới. Đó là chính sách cướp con người của
những nước nghèo.
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Harvard giàu có phân nữa nhờ khoa thân học Kinh Thánh. Đặt tru sở tại nước Mỹ, đại học
Harvard có tư do để mở khoa này. Đại học Thanh Hoa, đặt tại một nước có liên quan mật
thiêt đên chủ nghĩa Lê-nin, không thể có khoa thân học Kinh Thánh một cách phổ cập đại
trà như đại học Harvard Mỹ.

Cả đại học Thanh Hoa của Trung Quốc lẫn đại học Harvard của Mỹ đều thua đại học
Cambridge của Anh. Cambridge có truyền thống lâu đời. Bên Anh còn có đại học Oxford,
rộng bằng cả thành phố Sài Gòn.

Các công ty du học ở Viêt Nam, đương nhiên, sẽ quảng cáo râm rộ để nhà giàu gưi con
đên trường nước ngoài học. Ít ai biêt rằng, những người giỏi nhất thê giới về triêt lý, văn
chương đang ở đại học Văn Khoa Sài Gòn ( nay là Khoa học xã hội và nhân văn). Trường
này có một cái đinh trong tư tưởng và chỉ cân nhổ đươc cái đinh đó ra là sẽ giàu nhất nhì
thê giới.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 24 tháng 04 năm 2022.

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Trơ lý: tonthanck@gmail.com

Bài viêt đã đươc đưa vào sách Những trường đại học nổi tiêng thê giới của nhà văn Tôn
Phi:

Giá: Sách PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 500 000 VNĐ.

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

Sau khi gưi tiền sách, quý bạn liên lạc với tonphi2021@hotmail.com. Tôi sẽ
gưi sách PDF hoặc sách Kindle về cho bạn đọc. Bạn nào chưa có có thể trả sau.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Phu luc:

mailto:tonphi2021@gmail.com
mailto:tonthanck@gmail.com
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4 comments

Nguyen Duy Khoa

APRIL 24, 2022 AT 08:25

Đúng vậy, triêt gia TP xuất chúng học ở trường này, nhưng có trốn học, đúp môn ko thì
ko biêt.

nguy huu Tam

APRIL 24, 2022 AT 09:10

https://shop-charlie.com/2022/04/24/vi-sao-noi-dai-hoc-thanh-hoa-cua-trung-quoc-se-vuot-dai-hoc-harvard-cua-my/
https://shop-charlie.com/2022/04/24/vi-sao-noi-dai-hoc-thanh-hoa-cua-trung-quoc-se-vuot-dai-hoc-harvard-cua-my/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/1764
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tks

Hungnew Nguyen Dang
APRIL 24, 2022 AT 14:09

Tin về Ngô Bảo Châu không đúng!

Đặng Hồng Sơn
APRIL 24, 2022 AT 14:09

vậy nhất đỉnh phải nhổ đc cái đinh đó rồi a :3

https://shop-charlie.com/2022/04/24/vi-sao-noi-dai-hoc-thanh-hoa-cua-trung-quoc-se-vuot-dai-hoc-harvard-cua-my/
https://shop-charlie.com/2022/04/24/vi-sao-noi-dai-hoc-thanh-hoa-cua-trung-quoc-se-vuot-dai-hoc-harvard-cua-my/
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Cho ra đời cuốn sách của riêng bạn.

Image 54. Ông Tôn Phi, giám đốc nhà xuất bản Sống Mới, đi dạo với mẹ và em gái tại Gò Vấp năm 2014.

Từ ý tưởng đên hiên thưc – Sở hữu một cuốn sách mang đậm dấu ấn cá nhân

Cùng Charlie. Books hơp tác xuất bản cho ra đời Cuốn Sách Của Riêng Bạn

Bạn đang có ý tưởng muốn cho ra đời một cuốn sách của riêng mình, và đã gạch đâu
dòng các ý chính.

Bạn có bản thảo nhưng không biêt cách dàn trang, dàn bố cuc, phông chữ sao cho đẹp.
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Bạn là dịch giả, đã có sách nhưng chưa biêt phân phối đên tay đọc giả

Hãy hơp tác với Charlie Books giúp bạn thưc hiên ước mơ phát hành cuốn sách của
riêng mình.

Nhanh tay liên hê và đăng kí với chúng tôi để đươc hỗ trơ tư vấn miễn phí ngay hôm
nay.

————————-

Giải pháp Charlie Books trọn gói hoặc tùy chọn từng khâu dưa trên nhu câu cu thể:

Tài trơ cho tác giả viêt bản thảo

Đàm phán – mua bản quyền (đối với sách nước ngoài).

Biên soạn, biên dịch, biên tập ấn phẩm theo yêu câu

Dàn trang, thiêt kê minh họa/bìa

Đăng ký mã ISBN quốc tê.

In ấn và quản lý rủi ro sản xuất

Marketing và truyền thông ấn phẩm

Dịch vu phát hành, phân phối và logistic

————————-

Hơp tác tập đoàn xuất bản Charlie là đơn vị hàng đâu về cung cấp các giải pháp xuất
bản nội dung tại Viêt Nam với đội ngũ chuyên viên tốt nghiêp đại học Văn Khoa Sài Gòn,
Học viên Quốc gia hành chính và các đại học lớn về văn chương. Các bạn đươc đào tạo
bài bản, giàu kinh nghiêm đươc tích luỹ qua thời gian.

Xuất bản 924 ĐỐI TÁC là doanh nghiêp tên tuổi thuộc mọi lĩnh vưc như giáo sư
Nguyễn Đình Cống, giáo sư Nguyễn Thê Hùng, Tập đoàn Kenneth P Lord…

Hoàn thiên 300 tưa sách theo đơn đặt hàng của các tác giả lớn trong ngoài nước.
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Tư vấn sáng tạo 10 cá nhân có nhu câu xuất bản/hỗ trơ xuất bản cuốn sách của riêng
mình với chất lương tối ưu và tiêu chuẩn tôn giáo cao.

Trên hành trình đó, chúng tôi mong chờ và sẵn sàng thiêt kê cho dư án sách của bạn!

Liên hê ngay với chúng tôi để đươc tư vấn hỗ trơ ngay hôm nay.

Hotline: 090 8.59. 9066 (gặp ông Tôn Thân, lễ tân Charlie)

___________________________________________

Phòng hơp tác xuất bản- Tập đoàn xuất bản Charlie.

Địa chỉ: thôn Làng Lau, xã Vương Lộc, huyên Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Https://www.shop-charlie.com

Hotline: 0344.33.1741 ( mr.Tôn Phi)

Email: tonphi2021@hotmail.com.

Trơ lý: tonthanck@gmail.com.

Bộ sách của nhóm tác giả Tôn Phi đã phát hành trên 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 Trân 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 thân của chủ nghĩa Tư Bản.
(Sách quốc dân)

https://www.shop-charlie.com/
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7/ Nguồn gốc văn hóa Viêt Nam.
(Viêt chung với thây 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
Sách nói về chủ đạo tộc Viêt.

Thây Nguyễn Viêt Nho chủ biên, Tôn Phi đồng tác giả.
12/ Tổng quan văn học Tây Âu
Tôn Phi chủ biên, với sư tham gia của các bạn khoa Văn học, Khóa 2014-2018 trường đại
học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

13/ Văn học Cơ-đốc giáo, những vấn đề chính yêu.

14/ Viêt một bài văn như thê nào?
(Sách khuyên học)

15/ Phương pháp học ngoại ngữ. Tôn Phi và Nguyễn Thị Huyền Anh đồng chủ biên.
(Sách khuyên học).

11/ Hướng dẫn sư dung Paypal cho người Viêt. Dùng để nhận tiền thanh toán khách mua
hàng nước ngoài.

Tôn Phi chủ biên.

12/ Chính tả, viêt sao cho đúng.

Tôn Phi chủ biên.

13/ Nguồn gốc của bênh tật-Nguyễn Viêt Nho.
(Sách đươc hội An Viêt toàn câu bảo lãnh và trơ giá).

14/ Bình giảng các tác phẩm trong văn học nhà trường.
(Sách trơ giá).
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15/ Bảng chuẩn hóa ngữ âm- Nguyễn Tư Quyêt Thắng.

16/ Tiểu thuyêt: Bố và con gái.

17/ Tiểu thuyêt: Cô hàng xóm.
18/ Tiểu thuyêt: Cảnh sát trưởng New York.
Cuộc đời và sư nghiêp của trung uý cảnh sát Jefferson Smith và Anne Susan.

20/ Lịch sư văn minh thê giới.

21/ Triển vọng của nông nghiêp xanh. (Tôn Phi chủ biên)
(Sách khuyên nông)

22/ Luật bản quyền – Tôn Phi.

23/ Chiêc đồng hồ của dương-Tiểu thuyêt-Tôn Phi.
24/ Biên đổi khí hậu- Nhiều tác giả- Tôn Phi chủ biên
25/ Nghiêp vu ngành xuất bản. (Tôn Phi chủ biên).

26/ Ngữ pháp tiêng Viêt. (Tôn Phi chủ biên).

27/ 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).

28/ Người Nam Đảo ở Nam Dương.
Y Jao Buôn Ya chủ biên, Tôn Phi biên tập.

29/ Nghiêp vu ngân hàng. (Viêt chung với kỹ sư Nguyễn Hữu Quý. Tôn Phi chủ biên).

30/ Hướng dẫn nuôi cá lồng bè. (Hoàng Văn Thân chủ biên, Tôn Phi biên tập).

31/ Nghiêp vu báo chí quốc tê. Tôn Phi chủ biên, cố vấn Lê Phú Khải.

32/ Văn hóa doanh nghiêp. Tôn Phi chủ biên

33/ Biên khảo về William Shakespeare.

34/ Hành trang thời kinh tê số- Triêt giả Lê Minh Phi và ký sư Hoàng Văn Thoả.

35/ Lịch sư Viêt Nam thời nhà Lê. Nguyễn Thái Sơn chủ biên, Lê Minh Tôn chấp bút.



Page 244 of 313
Triết lý giáo dục. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2021.

Page 244 of 313

36/ Sáng tác kịch bản điên ảnh.
Sách hỏng, sách kém chất lương đươc đổi, trả.

37/ Cẩm nang hành nghề freelancer.
38/ Phương pháp học toán học 8.

39/ Tiểu thuyêt: Liên bang Đông Dương.

40/ Cơ sở văn hóa Viêt Nam

Sơ hữu trí tuệ sẽ được định giá rất cao tại Việt Nam, những ngày tháng sắp tới.
Chung tôi đi trước, để mơ con đường sống cho cử nhân khoa học văn chương và khối

ngành văn-sử-triết tại Việt Nam.
Kính mời các bạn đọc sách.

Địa chi thanh toán tiền sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chi nhánh Nguyên Phong Sắc,
tinh Nghệ An.

Liên lạc góp ý các tác giả: tonphi2021@hotmail.com
Cám ơn quý vị.
Tôn Phi.

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

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

13 comments

Nguyễn Hữu Quý

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
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OCTOBER 14, 2021 AT 06:43

Tôn Phi trẻ tuổi nhưng rất tài năng, cân phát huy!

Gam Ngo

OCTOBER 14, 2021 AT 06:43

Chúc mừng em

Đặng Phước

OCTOBER 14, 2021 AT 06:44

Chúc mừng em! Cố lên nhé!

https://shop-charlie.com/2021/10/12/cho-ra-doi-cuon-sach-cua-rieng-ban/
https://shop-charlie.com/2021/10/12/cho-ra-doi-cuon-sach-cua-rieng-ban/
https://shop-charlie.com/2021/10/12/cho-ra-doi-cuon-sach-cua-rieng-ban/
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Lê Viêt Hà

OCTOBER 14, 2021 AT 06:44

Chúc mừng tôn phi

Nguyễn Trúc

OCTOBER 14, 2021 AT 06:44

Giỏi quá cháu
Chúc mừng cháu nha

Maria Hiên Tôn

OCTOBER 14, 2021 AT 06:44

Mua sách để hiểu biêt và nâng cao kiên thức và trí tuê

https://shop-charlie.com/2021/10/12/cho-ra-doi-cuon-sach-cua-rieng-ban/
https://shop-charlie.com/2021/10/12/cho-ra-doi-cuon-sach-cua-rieng-ban/
https://shop-charlie.com/2021/10/12/cho-ra-doi-cuon-sach-cua-rieng-ban/
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Phạm Hồng Thơm

OCTOBER 14, 2021 AT 06:45

Một tài năng trẻ xuất hiên sẽ làm nên lịch sư đây rồi chăng .

Ngô Thị Hồng Lâm

OCTOBER 14, 2021 AT 06:45

Chúc mừng Tôn Phi tiêp tuc cố gắng nhé

Thao Dang

OCTOBER 14, 2021 AT 06:47

https://shop-charlie.com/2021/10/12/cho-ra-doi-cuon-sach-cua-rieng-ban/
https://shop-charlie.com/2021/10/12/cho-ra-doi-cuon-sach-cua-rieng-ban/
https://shop-charlie.com/2021/10/12/cho-ra-doi-cuon-sach-cua-rieng-ban/?like_comment=35&_wpnonce=031e86e85d
https://shop-charlie.com/2021/10/12/cho-ra-doi-cuon-sach-cua-rieng-ban/
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Hấp dẫn qua !
Muốn mua sách thi đạt mua như the bao ?
.tôi song o Duc
Nguồn gốc bênh tật
Nhưng bai học trong sách chăm ngôn

Thuân Lê

OCTOBER 14, 2021 AT 06:47

Chúc mừng e. Chúc e thành công hơn nữa nhé

Phạm Huyền Vy

NOVEMBER 5, 2021 AT 12:56

Mua sách đọc đi mn
có nhiều kinh nghiêm lắm

https://shop-charlie.com/2021/10/12/cho-ra-doi-cuon-sach-cua-rieng-ban/
https://shop-charlie.com/2021/10/12/cho-ra-doi-cuon-sach-cua-rieng-ban/
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Nguyễn Làm Clon

NOVEMBER 5, 2021 AT 12:56

Hay quá chỉ sơ ít trình độ không biêt đọc thôi. Nhưng nhất định đón đọc muc 8

Nguyen Duy Khoa

JUNE 15, 2022 AT 08:04

Hay quá, em gái có chồng chưa?

https://shop-charlie.com/2021/10/12/cho-ra-doi-cuon-sach-cua-rieng-ban/
https://shop-charlie.com/2021/10/12/cho-ra-doi-cuon-sach-cua-rieng-ban/
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Ngày của Cha, nhớ về nhà giáo Hà Mai Anh & tác phẩm “Tâm
hồn cao thương”

Nhà văn Vương Trùng Dương từHoa Kỳ gửi về cho Trung tâm Văn Bút
Việt Nam.

Figure 19. Nhà giáo Hà Mai Anh

Nhân ngày Father’s Day, tặng quý vị để biết ơn bậc sinh thành và tưởng nhớ đến
bậc sinh thành quá vãng.

Lời Ngỏ: Bài viết về nhà giáo Hà Mai Anh & tác phẩm Tâm hồn cao thượng trong
mục “Tiếng Việt Mến Yêu” năm 2004, có trích vài bài tiêu biểu để con em đang theo
học tiếng Việt ở các Trung Tâm, Trường Việt Ngữ học hỏi thêm…
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Trong đêm hội ngộ kỷ niệm 50 năm Ngày Ra Trường của Khóa Nguyễn Trãi I,
Trường Đại Học CTCT vào cuối tháng 5, 2019. Tôi gặp anh Hà Mai Khuê (Thiếu Tá
Thiết Giáp, bạn học với Nguyễn Lương Tâm thời trung học ở Đà Lạt và cũng là bạn
cùng khóa NT I của chúng tôi). Anh Khuê nhắc lại bài viết của tôi cách nay 15 năm
khi được tin nhà giáo Hà Mai Anh (bác của anh Hà Mai Khuê) qua đời ngày 20 tháng
8 năm 1975 tại San Bernadino, Hoa Kỳ.

Nhà giáo Hà Mai Anh, thân phụ của Đại Tá Kỵ Binh Hà Mai Việt (1933), tác giả Thép
& Máu, Việt Nam Cội Nguồn Cuộc Chiến, Việt Nam & Hoa Kỳ Trong Chiến Tranh
Lạnh… GS Hà Mai Phương (1939-2009) với nhiều tác phẩm biên khảo rất giá trị.

Nhà giáo Hà Mai Anh là vị thầy đáng kính trong những thập niên trước năm 1975,
những tác phẩm của nhà giáo hầu hết chọn lọc nội dung hướng thượng Chân, Thiện,
Mỹ như những lời dạy bảo của bậc sinh thành hướng dẫn con cái mang tâm hồn
nhân bản.

Trong thời gian qua, nhiều bài viết nói về nền giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa với
chăm ngôn: Đức Dục, Trí Dục, Thể Dục. Nền giáo dục đó từ bậc tiểu học đã dạy dỗ,
hướng dẫn trẻ thơ học hỏi hầu khi lớn lên làm con người lương thiện, tâm hồn trong
sáng để phục vụ cho đất nước.

Năm 1938 cuốn Công Dân Giáo Dục của nhà giáo Hà Mai Anh đã được xuất bản tại
Nam Định được chấp thuận dùng làm sách giáo khoa. Quyển Tâm Hồn Cao Thượng,
bản dịch của nhà giáo Hà Mai Anh đoạt Giải Thưởng Văn Chương của Hội Alexandre
de Rhodes Hà Nội năm 1943, cuốn sách nầy được xem như cuốn Luân Lý Giáo Khoa
Thư của thế kỷ 20 và trở thành “kim chỉ nam” cho thế hệ thiếu niên trong nhiều
thập niên. Sách được tái bản nhiều lần.

Bậc sinh thành lúc nào cũng quan tâm dạy dỗ con cái với tình thương cao cả. Người
cha thường nghiêm khắc, người mẹ nhẹ nhàng, trìu mến… Hình ảnh đó trong tác
phẩm Tâm Hồn Cao Thượng thể hiện trong đời sống xưa nay.

Sau năm 1975, Tâm Hồn Cao Thượng của dịch giả Hà Mai Anh được tái bản rất
nhiều lần tại Việt Nam, nhưng chưa lần nào thực hiện đúng trong nguyên tác, các
nhà xuất bản thiếu tôn trọng tác quyền!. Lời NXB Thanh Niên ghi: “Chúng tôi cũng
có thay đổi, sửa chữa một vài chi tiết của bản dịch nầy cho phù hợp với tình hình
hiện nay…”. Thật khó hiểu “tình hình hiện nay” qua tác phẩm văn học, giáo dục như
thế nào mà tự ý làm giảm giá trị nguyên bản được trích giảng ở nhà trường qua
nhiều thập niên.



Page 252 of 313
Triết lý giáo dục. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2021.

Page 252 of 313

Bản dịch khác là Những Tấm Lòng Cao Cả do Hoàng Thiếu Sơn dịch, nhưng lối hành
văn không hay như Tâm hồn cao thượng – Vương Trùng Dương

*

Vào đầu thế kỷ XVIII, nữ sĩ Đoàn Thị Điểm đã dịch thi phẩm Chinh Phụ Ngâm của
danh sĩ Đặng Trần Côn đã lưu lại trong văn đàn Việt Nam áng thơ tuyệt tác. Thi
phẩm Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn viết bằng Hán văn, vào niên hiệu Cảnh
Hưng đời Lê Trung Hưng, năm 1741, gồm 483 câu, theo thể thơ cổ phong trường
đoản cú, câu dài đến 13 chữ, câu ngắn có 3 chữ. Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm đã chuyển dịch
sang quốc âm, thể thơ song thất lục bát, dài 412 câu (theo bản của Văn Bình Tôn
Thất Lương, năm 1950, sách Giáo Khoa Tân Việt) được giảng dạy ở học đường. Qua
bản dịch Chinh Phụ Ngâm của Đoàn Thị Điểm, Đặng Tân Côn đưa cho danh sĩ Ngô
Thời Sĩ xem và ông ta ngỏ lời thán phục: “Văn chương tới mức nầy thì Lão Ngô tôi
chỉ còn biết bái phục mà thôi”.

Nhờ bản dịch bằng quốc âm của Đoàn Thị Điểm, tác phẩm Chinh Phụ Ngâm của
Đặng Trần Côn mới được lưu truyền và áng thơ Chinh Phụ Ngâm gắn liền với tên
tuổi nhà thơ Đoàn Thị Điểm.

Vì vậy có những tác phẩm mà bản dịch lột tả văn phong lẫn nội dung, thể hiện tinh
hoa của nguyên tác cũng được nổi danh và lưu truyền qua nhiều thạp niên; điển hình
như tác phẩm của Edmondo De Amicis qua bản dịch của Hà Mai Anh.

Nhà giáo Hà Mai Anh (1905-1975), bút hiệu Mai Tuyết và Như Sơn, tác giả của nhiều
sách giáo khoa và dịch giả nhiều cuốn sách phổ biến trong thập niên 50, 60 và giữa
thập niên 70 ở Sài Gòn.

Năm 1954 cụ di cư vào Nam làm hiệu trưởng trường tiểu học Trần Quý Cáp ở góc
đường Trần Quý Cáp và Pasteur, Sài Gòn (nay là trường Trần Quốc Thảo) rồi chuyển
sang làm việc trong Ban Tu Thư và Học Liệu thuộc Bộ Quốc Gia Giáo Dục của Việt
Nam Cộng Hòa.

Nhà giáo Hà Mai Anh được trao tặng Giáo Dục Bội Tinh VNCH, Giải Nhất Giải Dịch
Thuật Pháp Văn của Phủ Quốc Vụ Khanh đặc trách Văn Hóa năm 1970. Cụ đã dịch
những danh phẩm hầu như chúng ta đều biết: Vô Gia Đình (Sans Famille của Hector
Malot), Trong Gia Đình (En Famille của Hecotr Malot), Về Với Gia Đình (Romain
Kalbris của Hector Malot), 80 Ngày Vòng Quanh Thế Giới (La Tour du Monde en
Quartre-vingt Jours của Jules Verne), Guy-Li-Ve Du Ký (Gulliver’s Travels của J.
Swiff), Em Bé Bơ Vơ (Charles Dickens), Chuyện Trẻ Em (Contes de Perrault của
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Charles Perraul), Thuyền Trưởng 15 Tuổi (Un Capitaine de 15 Ans của Jules Verne)…
Hầu hết các tác phẩm chọn dịch đều có nội dung trong sáng, hướng thượng để học
hỏi.

Tác phẩm Cuore của nhà văn Ý Edmondo De Amicis (1846-1908) ấn hành năm 1886,
được nhà văn A. Pazzi chuyển sang Pháp ngữ Les Grand Coeurs và nhà giáo Hà Mai
Anh dựa vào bản Pháp ngữ nầy dịch Tâm Hồn Cao Thượng.

(Nhân đây, đề cập bài viết “Vũ Hạnh, Chim Cút & Hoạt Đầu Văn Nghệ” của tôi trên
tờ Saigon Times năm 1993. Tên tuổi nhà văn A. Pazzi được mọi người ái mộ qua bản
dịch Les Grand Coeurs nên Vũ Hạnh láu cá mạo danh cho rằng nguyên tác tiếng Ý là
“Per Comporedere Vietnam Il Vietnamila”, tác giả A. Pazzi. Tác phẩm Người Việt
Cao Quý do Hồng Cúc dịch từ tác phẩm của A. Pazzi, nhà xuất bản Cảo Thơm 1965.
Lời nói đầu ghi: “… chúng tôi đã có sửa chữa cho bản dịch này được đầy đủ hơn, và
lần này đem in thành tác phẩm với cái đầu đề Người Việt Cao Quý là những tiếng
được trích dịch từ trong nguyên tác, có lẽ phản ảnh trung thực hơn hết chủ đích của
chính tác giả…” (Sài Gòn, 15 tháng 6 năm 1965 – Hồng Cúc)
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Tôi viết chim cút vì Vũ Hạnh cùng với đám mánh mung, lừa vụ chim cút đã một thời
gây xôn xao trong làng báo Sài Gòn.

Sau năm 1975, với tác phẩm Người Việt Cao Quý, Vũ Hạnh (bút hiệu Hồng Cúc)
vênh váo: “Tôi phải phịa ra tên tác giả là một người ngoại quốc, một người Ý để
người ta khó truy tìm tông tích thật hư… Thế thôi! Khi quyển sách tung ra, bán rất
chạy. Với mấy chữ “không ai biết là mình bị lừa cả”, tư cách của nhà giáo, nhà văn
hoạt động nằm vùng thật đểu, lố bịch.

Bài viết khá dài, sau nầy đã phổ biến trên các website, trong đó trang web của Hưng
Việt https://hung-viet.org/a347/vu-hanh-chim-cut-hoat-dau-van-nghe)

Tác giả Edmondo De Amicis viết về tác phẩm cho trẻ thơ, viết theo hình thức nhật ký
của Enrico Bottini (là An Di trong bản dịch của Hà Mai Anh), cậu học trò 11 tuổi, học
tiểu học. Câu chuyện dẫn dắt từ Ngày Khai Trường tại thành Torino, thành phố ở
Tây Bắc nước Ý, vào thứ Hai ngày 17 tháng Mười đến Trang Cuối Cùng Của Mẹ Tôi
vào thứ Bảy, ngày 1 tháng Bảy. Tác phẩm tuy mỏng, gồm 60 “tiểu mục” ngắn từ (1
Ngày Khai Trường) “Hôm nay tôi đi học…” đến (60 Trang Cuối Cùng Của Mẹ Tôi)
với dòng kết “Mẹ tôi tin rằng hình ảnh trường cũ sẽ in vào ký ức của con cho đến lúc
tàn hơi thở cuối cùng như không bao giờ mẹ quên được bóng dáng của nhà cũ kỹ
mà ở đó mẹ đã nghe tiếng nói ban đầu của con – Mẹ con”.

http://server1.kproxy.com/servlet/redirect.srv/slxv/scoth-ucky/p2/a347/vu-hanh-chim-cut-hoat-dau-van-nghe
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Từng mẩu chuyện ngắn ghi lại trong lớp học vui, buồn… tinh nghịch, an ủi, chia sẻ
cho nhau, hình ảnh đó trong tuổi học trò đã từng trải qua.

Tâm hồn trẻ thơ như trang giấy trắng, khi cha mẹ, thầy cô tô điểm những bông hoa
tươi đẹp sẽ ảnh hưởng vô cùng. Và, trong tác phẩm nầy đã nói lên điều đó. Từ những
ghi nhận của cậu bé, lời nhắn nhủ của cha mẹ được diễn đạt qua dòng nhật ký trong
suốt niên học được kết thúc lúc chia tay.

(Thuở còn cắp sách đi học, chị Sáu tôi cho quyển sách nầy, tôi chưa cảm nhận được
nhưng khi về già sống ở hải ngoại cảm thấy tuyệt vời ở trong lòng con người mất
nơi chôn rau cắt rốn!).

Tác phẩm Tâm Hồn Cao Thượng được nhà giáo Hà Mai Anh chuyển ngữ với lời văn
trong sáng, nhẹ nhàng, giản dị, khi đọc cảm tưởng như những lời tâm tình của cậu bé
học lớp Ba với bậc sinh thành, với thầy cô và cả bạn bè. Lời thầy cô, cha mẹ nhắn nhủ,
khuyên bảo từ những cử chỉ, hành động nhỏ nhặt trong nhà, trong lớp… đến ý thức
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và trách nhiệm người con của đất nước. Có thể nói Tâm Hồn Cao Thượng là “sách
gối đầu giường” cho tuổi trẻ để hiểu biết những điều cao quý.

Trong bài viết Một ThuởHọc Trò, GS Nguyễn Xuân Vinh ghi nhận:

“… Những câu chuyện ở học đường, và trong gia đình, về các thầy giáo, cô giáo và bè
bạn của An-Di, những mẩu chuyện vui hay buồn đã xảy ra trong thành phố cổ xưa
này đã được kể lại trong sách bằng một văn phong giản dị và trong sáng, thắm đặm
tình người…. đặc biệt là cuốn truyện đầu tiên bằng tiếng Việt tôi được đọc, tả cuộc
đời của cậu bé An-Di trong một năm học ở lớp Ba, đã cho tôi nhiều bài học về lòng
thương người, phương cách cư xử chung thủy với bè bạn, và hiếu kính với mẹ cha…

… Từ ngày lên học trường trung học ở Hà Nội, và sau này ở bậc đại học, theo học ở
Pháp hay ởMỹ, tôi phải tự mình mua lấy sách vở giấy bút, nhưng bao giờ vào những
dịp khai trường, vào thăm những hiệu sách và đi quanh quẩn ở giữa những chồng
sách vở, thơm mùi giấy mới, tôi lại nhớ đến thời thơ ấu, nhớ những kỷ niệm xa xưa,
cho đến năm học lớp Ba, bao giờ mẹ tôi cũng đưa tôi đến tận lớp vào ngày tựu
trường…
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Cuốn truyện đầu tiên bằng tiếng Việt tôi đọc là cuốn Tâm Hồn Cao Thượng của dịch
giả Hà Mai Anh. Đó là những cuốn sách Pháp và Việt tôi đọc đầu tiên, và là những
cuốn sách hay đã xâm nhập vào tiềm thức của tôi, để sau này dù có tạo ra được một
văn phong riêng cho mình, tôi vẫn chỉ có thể viết được những câu chuyện tình cảm
nhẹ nhàng giống như trong những cuốn sách đầu đời tôi đã đọc mà thôi…”.

Hình ảnh vị thầy qua bài ký của Lưu An viết từ Thụy Sĩ, thể hiện sự trong sáng, cao
quý của nhà giáo đã tận tâm đem cả tấm lòng của mình dạy dỗ học trò:

“… Nếu kể cả vị thầy giáo già cả nghèo khổ đầu tiên của đời tôi tại một ngôi nhà tồi
tàn trong một xó xỉnh nào đó của thành phố Hà Nội. Người thầy đã dậy tôi đọc và
viết vần ABC trong hai tháng ngắn ngủi trước ngày tôi di cư vào Nam năm 1954, khi
đó tôi đã 8 tuổi! Thì thầy Hà Mai Anh là vị thầy giáo thứ tư của đời tôi, thầy đã dậy
tôi năm lớp Nhì tiểu học, khi tôi 12 tuổi.

Sau khi vào Nam, việc học của tôi lại bị gián đoạn khoảng hơn một năm. Vì bốmẹ và
anh em chúng tôi cùng với ông nội tôi phải theo gia đình chủ nhân ông đi lên Đà Lạt
làm rẫy, lập trang trại. Những sự giúp đỡ, cứu trợ của các cơ quan từ thiện và chính
phủ cho người di cư, đã được chủ nhân khéo léo nuốt trọn. Mãi đến năm 1955, khi sự
tham nhũng, lường đảo tiền cứu trợ của người di cư bị khám phá, chủ nhân ông thất
thế. Gia đình tôi mới trở về Sài Gòn, hòa nhập với đời sống bình thường của những
người nghèo khổ trong xã hội.

Lúc di chuyển về Sài Gòn, vì thấy tuổi tôi đã lớn, ba tôi đã xin ngang cho tôi vào lớp
Tư trường Tiểu Học Chí Hòa. Nhờ đó tôi đã có một may mắn đầu tiên trong đời, năm
1967 khi lên lớp Nhì, lớp của thầy Hà Mai Anh. Vị thầy kính yêu và cũng là vị thầy đã
ảnh hưởng rất nhiều đến bản chất, hướng đi suốt cuộc đời tôi. Có lẽ đến nay, ở cái
tuổi xế chiều, khi mà những ước muốn đã được coi là ảo vọng, dang dở, muộn màng.
Khi mà sự nồng nàn, hăng say của tuổi thanh niên đã chớmmàu buồn bã. Tôi tự cảm
thấy lương tâm mình không bị ray rứt, xấu hổ với những tháng năm học hành và làm
việc của mình. Phần lớn nhờ vào những bài học Đạo Đức, cũng như lời khuyên nhủ
mà tôi đã thấm nhuần từ vị thầy kính yêu này.

Với thầy, tôi biết được ý nghĩa của lá cờ vàng ba sọc đỏ. Lá cờ biểu tượng cho những
ước mơ được phục vụ suốt đời và được chết cho nó như một người ái quốc. Tôi cũng
đã lịm người đứng nghiêm trang kính cẩn, hát vang những câu hào hùng của bản
Quốc Ca mỗi buổi sáng chào cờ ở sân trường trước khi vào lớp học…

… Rồi với những bài học Lịch Sử, thầy dẫn tôi vào những cảm giác ngất ngây, đầy
hào khí bằng với những chiến công vĩ đại của các vị anh hùng của quê hương. Lý
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Thường Kiệt phạt Tống, bình Chiêm. Trần Hưng Đạo sau Hội Nghị Diên Hồng là bản
Hịch Tướng Sĩ oai hùng sát đuổi quân Nguyên. Rồi Nguyễn Trãi, khóc tiễn cha bên ải
Nam Quan, gạt nước mắt trở về cuộc chiến chống quân Minh với Lê Lợi. Sau 10 năm
nếmmật nằm gai, ông lưu truyền lại muôn thu bản Bình Ngô Đại Cáo. Cuối thế kỷ 18,
đúng mùa Xuân Kỷ Dậu 1789, cùng với năm Cách Mạng dân quyền tại Pháp vua
Quang Trung với chiếc áo ngự bào thấm đen thuốc súng đánh đuổi quân Thanh như
lũ chuột đồng. Tất cả những âm thanh oai hùng của Tổ quốc ngàn năm đó đã được
thầy êm ả đưa vào tâm tư non nớt của hơn 50 đứa học trò lớp Nhì hơn 40 năm về
trước, chẳng bao giờ tôi quên!

… Rồi những bài Đức Dục, Cách Trí, Vệ Sinh, và cả trong giờ Toán với giọng nói ấm
cúng hiền hòa. Thầy gọi trò bằng con và xưng thầy (lúc đó ởmiền Nam, thầy giáo gọi
trò bằng em!) đã làm cho tình thầy trò gần gũi, thân tình hơn. Hình dáng thầy cao và
hơi ốm, mái tóc muối tiêu, rẽ ngôi ở giữa trán (có lẽ lúc đó thầy khoảng trên 50
tuổi ?), da rất trắng, nét mặt hiền hòa thân ái. Trang phục của thầy đơn sơ, luôn luôn
dưới chiếc áo sơ mi dài tay mầu trắng bỏ trong gọn ghẽ, có chiếc cà vạt lủng lẳng
trước ngực. Hình ảnh người thầy nghiêm trang đã làm cho hơn 50 đứa học trò chúng
tôi kính nể, nghe lời chỉ dạy.

Với vị thầy yêu kính này, ký ức tôi vẫn còn ghi đậm khá nhiều kỷ niệm, mà có lẽ trọn
đời tôi chẳng bao giờ quên. Đến nay đã hơn nhiều thập niên rời xa sự dạy dỗ của
thầy, tôi có cảm tưởng thầy vẫn còn là một biểu tượng trong ký ức, làm khuôn mẫu
cho tôi suy nghĩ và học hỏi. Để dành riêng cho vị thầy muôn thuở, một nhà giáo dục
gương mẫu đó. Tôi xin đề cập đến vài chi tiết như là sự tôn vinh một người đã trọn
đời tận tụy đóng góp cho nền giáo dục của đất nước.

Thỉnh thoảng trong những giờ dậy học liên quan đến lịch sử địa lý, thầy thường nhắc
nhở học trò về đất nước Việt Nam lấy sự phát triển nông nghiệp làm căn bản. Thầy
khuyên chúng tôi nên hướng sự học mình vào kỹ thuật và nhất là về nông nghiệp.
Với hướng đó, sự đóng góp vào quốc gia tích cực và thực tiễn nhất. Tôi không biết lời
khuyên đó của thầy có ảnh hưởng nhiều đến các bạn bè khác của lớp không. Nhưng
với tôi nó đã đi vào trí nhớ của tôi, chi phối sự ước mơ và nghề nghiệp sau này của
tôi một cách quá sâu đậm…

… Khi tôi học với thầy, hình như tác phong trong sáng của thầy đã là chiếc chìa khóa
đầu tiên mở cửa tâm hồn tôi. Cho vào đó những lời chỉ dạy như là dòng chữ đầu tiên
trong sáng! Tôi ôm ấp những ước mơ từ đó, tôi đã hướng tất cả đam mê của đời
mình vào ngành nông nghiệp. Trong mấy chục năm làm việc ở Việt Nam cũng như ở
ngoại quốc. Tôi cố dành tất cả sự thông cảm và giúp đỡ cho những thành phần lao
động, đói khổ dưới quyền mình.
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Tôi biết rất kỹ giá trị của sự nhọc nhằn, của những giọt mồ hôi. Tôi chưa một lần nào
có những câu nói tỏ vẻ khinh rẻ đối với những người ít học, thua kém tôi. Rất có thể
sự thông hiểu đó cũng được đến với con người tôi, vì tôi tìm thấy trong sự cực nhọc,
nghèo túng của người khác là hình ảnh của bốmẹ và cũng chính cá nhân tôi.

Tôi còn nhớ rất rõ, trong một giờ Đức Dục và buổi sáng. Thầy dạy chúng tôi về bài
học thương người tàn tật, nghèo khổ, và già lão. Thầy đọc cho chúng tôi nghe một
truyện về lòng nhân đạo, rồi thầy kể chuyện vua Lý Thánh Tông (1054-1072) lấy áo
ngự bào đắp cho một người ăn mày trên đường đi tuần vào một ngày mùa đông lạnh
giá. Cả lớp hơn 50 đứa học trò im lặng nghe thầy kể chuyện trong sự say mê và cảm
động bởi lòng từ ái của vịminh quân trong thời thịnh trị!…

Với những làn khói tỏa mùi thơm của tình thầy trò, với tâm tư cảm động của những
bài học xưa đã hun đúc tôi nên người có chút khả năng và lý tưởng (dù nó chưa làm
gì tạm gọi là hợp với ước mơ của mình) Tôi xin gửi đến thầy Hà Mai Anh, người thầy
mà tôi muôn đời kính nhớ và biết ơn.”

(Lưu An, Thụy Sĩ)
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Qua những dòng của Lưu An viết về nhà giáo Hà Mai Anh nói lên cái đạo thầy trò dù
thời gian và không gian có đổi thay nhưng đạo nghĩa Đông Phương như ánh mặt trời
soi sáng trong tâm tư, tình cảm con người. Người bạn đồng môn Khóa Nguyễn Trãi I
CTCT với tôi – Nguyễn Xuân Trung – cũng học với thầy Hà Mai Anh trong thời
điểm đó cũng nói về hình ảnh vị thầy khả kính đầu tiên khi vừa di cư vào Nam chia sẻ
là vị thấy thay người cha dạy dỗ con cái. Bạn hỏi tôi, có học chung với nhau với thầy
Hà Mai Anh không?. Tôi nói, lúc đó ở phố cổ Hội An, cũng giống như thành phố
Torino trong Tâm Hồn Cao Thượng, học sinh cả nước có đọc sách đều coi như hình
ảnh tiêu biểu vị thầy.

Ngày trước, nữ sĩ Đoàn Thị Điểm mang tâm trạng của người chinh phụ khi chồng là
Nguyễn Kiều đi sứ sang Trung Hoa, vì giặc giã, giao thông cách trơ, ngày đêm mong
chờ nên đem tâm tư, tình cảm của bà để dệt thành áng thơ bất hủ. Sau hai thế kỷ,
nhà giáo Hà Mai Anh cảm nhận được sự cao quý trong tâm hồn nên chọn tác phẩm
Les Grandes Coeurs của nhà văn Ý Edmondo De Amicis để gởi gắm niềm ước mong
của mình cho tâm hồn trẻ thơ làm hành trang vào đời.

An-Di ơi,

“Mỗi khi bất đắc dĩ cha phải phạt con thì lòng cha đau đớn hơn con và chỉmuốn cho
con sửa lỗi nên cha mới phải làm cho con khóc”… “Lòng cha vẫn yêu con, vì con là
niềm hy vọng quí báu nhất đời của cha”… “Con nên nhớ rằng lòng hiếu thảo là một
bổn phận thiêng liêng của con người”.

Công cha, nghĩa mẹmuôn đời còn ghi.

Vương Trùng Dương

Little Saigon 12/2004, viết lại nhân ngày Father’s Day 2020

Liên lạc tác giả: vuongtrungduong20@gmail.com

mailto:vuongtrungduong20@gmail.com


Page 261 of 313
Triết lý giáo dục. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2021.

Page 261 of 313

Thư cám ơn anh Tôn Phi.

Image 55. Ảnh bìa sách Tự điển danh ngôn thế giới của Xuân Tước và Bằng Giang.

Cô bé nhờ Tôn Phi tìm sách cho bố. Sách Tư điển danh ngôn thê giới, bố cô bé đi khắp
Sài Gòn tìm mà không có.

“Chào ad. Mình có đang tìm quyển sách này: Tư điển danh ngôn thê giới. Nêu đúng y
chang thì tốt quá. Vì bố mình đã tìm quyển này mấy năm rồi. Cho mình xem quyển sách
đc k ạ. B chup mình xem sách nhé. Nêu đúng mình chuyển khoản luôn.”

“Mình muốn tặng bố mình ấy. Mình ở sg chứ k ở nhà (Lâm Đồng) để nhận sách. Nên
muốn ck trc ạ. “

“Dạ tốt quá ạ. Sao bạn tìm thấy chúng mình? Ai giới thiêu với bạn phải không?”
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“Dạ không đâu. Mình nhìn thấy tên nhà xuất bản trên sách. Nên tìm theo để hỏi sách. Bạn
có thể chup mình xem sách để xác nhận trước không? Dạ nêu đươc thì cho em chuyển
khoản trước nhé. Em cảm ơn ạ.”

Tôn Phi gưi file PDF cho cô bé, xem có đúng sách cô bé cân không. Cô bé xem đi xem lại
một hồi, đúng hàng.

Cô bé mừng rỡ, gọi điên thoại số thường cho Tôn Phi. Sau khi a-lô cho Tôn Phi xong cái,
45 phút sau cô bé nhận sách. Càm cuốn sách trên tay, cô bé rưng rưng cảm động, có quà
tặng cha rồi. Cả hai cha con đều cô bé rất ngạc nhiên trước sức làm viêc kinh hoàng của
ông Tôn Phi và Tập đoàn xuất bản Charlie.

“Tổng phí cộng cả ship nữa của em là bao nhiêu ạ. Dạ em cảm ơn. Em chuyển khoản rồi
ạ.”

Ông Tôn Phi ship sách cho khách. Nhanh hơn khách đặt sách.
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Image 56. Ông Tôn Phi ship sách cho khách. Nhanh hơn khách đặt sách.

Ông Tôn Phi, giám đốc nhà xuất bản Sống Mới.

Image 57. cuốn Tự điển danh ngôn thế giới. Mới buổi sáng đặt, buổi chiều đã có sách rồi.

Cô bé cầm trên tay
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Mình nhận đươc rồi ạ. Cảm ơn Tôn Phi nhé!

Nêu đươc, em nhờ anh Tôn Phi ký vào mặt trong của bìa sách để tặng cho bố em đươc
không?

Dạ chúc nhà xuất bản ngày càng phát triển.

Tôi là nhánh văn gia. Nhánh văn gia là nhánh thông thường, nhánh đạo gia mới là nhánh
nguy hiểm. Họ nói:

“Như một cành hoa dại
Lặng lẽ đi vào đời
Đâu cân đên ngôn lời
Vẫn nhẹ nhàng tải đạo”

Người thật sư Thấy Biêt thì thường tĩnh lặng như không biêt gì. Người không thật Thấy
Biêt thì lại muốn tỏ ra mình hiểu biêt nhiều. Người làm thây chính mình, thì luôn làm
thây người khác. Nhưng người làm thây người khác, chưa hẳn biêt làm thây chính mình.

Vì sao nhà xuất bản Sống Mới ngày càng đông người mua? Nơi đâu có chánh đạo, nơi đó
số đông đươc nương nhờ. Nhưng nơi nào có số đông nương nhờ, nơi đó chưa hẳn là có
chánh đạo.

Người có lòng tri ân, thì biêt tri ân ngay cả những bất như ý, khổ đau. Người không có
lòng tri ân, thì dù ở trong hạnh phúc đủ đây cũng thường trách móc, oán thán.

Người có tâm thiên, dù có thất bại thì cũng thất bại trong điều thiên. Người không có tâm
thiên, dù thành công thì cũng chỉ thành công trong sư bất thiên.

Đã là vàng thì không phải là sắt, nhưng đã là sắt thì có mạ vàng cũng là vàng giả. Cũng
vậy, người giác ngộ thì làm gì cũng giác, người chưa giác ngộ thì dù có nói về pháp giác
ngộ cũng đang mê.

Người có pháp, thì im lặng cũng đang nói pháp. Người không có pháp, dù biêt hêt tam
tạng kinh điển cũng như chiêc máy computer.

Người xuất gia, không hẳn ai cũng là người tu. Nhưng người tu thì không phải ai cũng
xuất gia. Cạo trọc bôi vôi chỉ gây nhâm lẫn cho thê gian. Người ta lươm lặt những hiểu
biêt của kẻ khác về làm trí tuê thông minh của mình, còn trong đạo chúng ta loại bỏ hêt
những lăng xăng của tâm thức.
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Ngày nay nêu biêt trở lại sống với cái chân thật của mình thì những sư tranh cãi về tôn
giáo ngang đây chấm dứt.

Văn tức là học.
Học cái gì? Học những lời chân thật, Thương Đê chỉ dạy lý thật của con người, lý thật của
cuộc đời. Chúng ta học để thấy đươc chân lý của con người và của muôn vật. Đó là Văn.

Vì bỏ quên nên ta trở thành kẻ khờ dại ngu si, đi trong khó nhọc cho đên chêt. Làm thê
nào, để những người ít có điều kiên nhất, cũng phát sáng trí tuê sẵn có của mình. Trí tuê
sẵn nơi mình đã tư sáng rồi, Chúa ở trong ta và ta ở trong Chúa (sách Giăng). Tôi thích
phác thảo chứ không thích trích dẫn chi tiêt.

Vì sao tôi đặt tên cho nhà xuất bản là nhà xuất bản Sống Mới? Tất cả những sư dung đó
đều nhắm vào điều kiên vật chất, lo cho thân này cảnh này mỗi ngày mỗi sung túc, mỗi
tốt đẹp, mỗi giàu có hơn.

Bộ giáo duc Hà Nội sai ở chỗ, đào tạo con người thành những nhà trí thức, học giả và bác
học là nhắm thẳng vào ý thức sinh diêt, tìm tòi lươm lặt bên ngoài, chứa nhóm lại thành
kiên thức của mình, rồi sư dung trở lại kiên thức ấy. Qúa trình này không bao giờ dứt, gây
mêt mỏi cho nhân sinh. Theo đà này, học sinh Viêt Nam sẽ trở thành học giả, tức là lươm
lặt những hiểu biêt của người khác, những cái hay, cái lạ góp nhặt về chứa đưng rồi cho
đó là kiên thức của mình.

Những nhà bác học nghiền ngẫm, tìm kiêm rộng rãi trong các ngành triêt học, khoa học…
nghiên cứu phát minh thêm những sáng tạo mới, không thỏa mãn đủ nhu câu của con
người. Nhân duc vô nhai (lòng tham không đáy).

Chúng ta sắp tiên tới một xã hội mới. Trí thức là trí do ý thức nhanh nhẹn khéo léo, so
sánh phân biêt, đối chiêu rành rõ, khiên người nghe dễ nhận dễ hiểu.

Nên chuyển trọng điểm của học vấn từ “tri chi” thành “lạc chi”. Tức là, nền giáo duc mới
không chú trọng trí thức mà chú trọng trí tuê, không nói học giả mà nói hành giả, không
nói nhà bác học mà nói người đươc trí tuê vô lậu.

Liên lạc tác giả:

tonphi2021@hotmail.com.

Trơ lý: tonthanck@gmail.com.
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Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741.

3 comments
.

Võ Ánh Nắng

JUNE 17, 2022 AT 19:41

.

Thương hiêu sách của nhà xuất bản TÔN PHI đã và đang phủ sóng khắp toàn câu.. Từ thành thị đên tận
vùng sâu vùng xa… đâu đâu cũng có ….mại zô mại zô…

Tôn Phi

JUNE 18, 2022 AT 03:33

Võ Ánh Nắng OK bác Nắng.

Phù Thủy

JUNE 18, 2022 AT 03:35

gưi mình 1 cuốn nhé

https://shop-charlie.com/2022/06/17/cam-on-anh-ton-phi/
https://shop-charlie.com/2022/06/17/cam-on-anh-ton-phi/
https://shop-charlie.com/2022/06/17/cam-on-anh-ton-phi/


Page 267 of 313
Triết lý giáo dục. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2021.

Page 267 of 313

Cambridge, đại học tốt nhất thế giới về văn
chương hiện nay.

Image 58. CHụp đại học Cambridge từ trên cao. Ảnh tư liệu.

Về văn chương, khoảng 200 năm trở lại đây, đại học tốt nhất thê giới hẳn là đại học
Cambridge của nước Anh.

Đại học Harvard không có thê mạnh về văn chương. Harvard chỉ có thê mạnh về toán học,
kinh tê học, kinh doanh quốc tê.

Bên Trung Quốc, học viên ngôn ngữ Bắc Kinh mới nâng cấp lên thành đại học ngôn ngữ
Bắc Kinh. Tại Viêt Nam, nhiều trường chỉ đạt trình độ cao đẳng nhưng đã thậm xưng lên
thành đại học. Ví du, đại học…à mà thôi, xúc phạm. Nhiều trường ở Viêt Nam nên hạ
xuống (down-grade) thành bậc cao đẳng, còn hơn là đại học dở dang, không hội nhập
đươc với quốc tê. Thành thưc mà nói, Harvard cũng không thể bằng Cambridge đươc.
Một ông nhà giàu ở Trung Đông có thể dùng tiền để chạy cho con cái vào học Harvard,
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song có tiền chưa chắc đã vào đươc Cambridge. Trường này chỉ có người Anh mới đủ sức
theo học. Ngành văn chương của đại học Cambridge không tuyển sinh viên ngoại quốc.

Trở lại câu chuyên của đại học Cambridge. Trường đươc thành lập vào năm 1209, và
đươc vua Henry III ban đặt quyền hoàng gia năm 1231. Nhà toán học Sir Isaac Newton
trưởng thành từ đại học Cambridge. Charles Darwin trong cổ sinh vật học, Stephen
Hawking trong thiên văn học đều do Cambridge đào tạo ra. Tất nhiên phân tư học của
những người này là rất lớn, song nêu không có nền tảng do Cambridge cung cấp thì họ
khó đạt đươc thành tưu. Ernest Rutherford, đươc xem là cha đẻ của ngành vật lý nguyên
tư, dành gân trọn đời mình ở Cambridge. Nhà kinh tê học John Maynard Keynes. Nhà lập
quốc, thủ tướng Singapore Lý Quang Diêu là sinh viên đại học Cambrige, làm nên một
Singapore lẫy lừng cho đên ngày nay, chỉ thua trước phát xít Nhật.

Một trường, để đươc gọi là đại học, thì phải tròn đây. Nguyên chữ của “university” trong
tiêng Anh hay chữ “đại học” của tiêng Tàu thời Khổng Phu Tư đều nói về mức độ hình
nhi thương học của bậc đại học. Xét theo nghĩa đó, Cambridge là một đại học. Còn các
trường Công nghê thông tin ở Hàn Quốc chỉ mới là trường nghề, hoặc trường cao đẳng.
Các trường đại học lâu đời ở châu Âu có khoa văn học phát triển. John Fletcher, người
cộng tác với Shakespeare cũng xuất thân từ Cambridge. Mấy trường mới nổi như Yale,
RMIT quảng cáo cho râm rộ, song về thưc chất muôn đời không bao giờ sánh kịp
Cambridge, một trường có bề dày lâu đời. Hiêu trưởng đại học Cambridge thường là công
tước, nghĩa là người có huyêt thống của hoàng gia Anh. Do đó, văn hóa của đại học
Cambridge là văn hóa quý tộc Cơ-đốc giáo. Trường có phát minh, sáng chê âm âm, vì là
trường thiêt kê theo nền kinh tê tri thức. Không tính phân bất động sản, không tính
chuyên buôn bán bằng cấp, doanh thu lời ròng từ viêc bán phát minh của đại học
Cambridge nằm ở khoảng 4,3 tỉ bảng Anh.

Sinh viên Cambridge vào trường có bể bơi, không gian thể thao, nghê thuật,…mới đươc
công nhận là đại học, chứ không phải đại học cóc như ở Viêt Nam. Bên Cam-pu-chia,
năm 2018 tôi viêng thăm, có đại học Kingston. Hoàng gia Cam-pu-chia mời hãng công
nghê Kingston sang thiêt kê trường đạt chuẩn đại học. Ở Đông Dương chưa có trường nào
đạt đẳng cấp như đại học Kingston bên Cam-pu-chia. Trường Kingston ở Cam-pu-chia rất
tốt, chi phí lại rất rẻ, không có tiền sang Anh thì các bạn Viêt Nam nên ghi danh sang đó
học.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 27 tháng 04 năm 2022.

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

mailto:tonphi2021@gmail.com
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Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Bài viêt đã đươc đưa vào sách Những trường đại học nổi tiêng thê giới của tác giả Tôn
Phi.

Giá sách: PDF: 230 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

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

Trân trọng cám ơn quý vị.

Đặt mua tại cưa hàng sách-máy tính Charlie Sài Gòn:

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

One comment
.

The-Hung Nguyen
.

APRIL 29, 2022 AT 06:44
.

Thân gưi em Tôn Phi,

Bài này Em viêt rất hay!

.

Chúng ta biêt rằng nước Anh là một siêu cường ở thê kỷ 19; mặt khác nước Anh ở ngoài
Đảo nên sư độc lập của Quốc gia này có đươc trong một khoảng thời gian rất dài nên
Quốc gia này đã đào tạo đươc những nhà chính trị kiêt xuất lãnh đạo đất nước, từ đó nước
Anh mới có đươc những đại học hàng đâu thê giới như Cambridge.

.

Thân mên
Thê Hùng

.

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2022/04/27/19511/
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Quyền đươc giả định trong nghiên cứu khoa học.

Trong vu án Người lái buôn thành Venice, chủ tiêm câm đồ đòi xư phạt chàng trai bằng
cách cắt 1 kg thịt từ cánh tay của chàng. Cô người yêu, đóng vai luật sư, biên hộ bằng
cách, yêu câu tên tiêm câm đồ cắt cánh tay nhưng không đươc làm chảy máu.

Người luật sư đã dùng thao tác giả định trong nghiên cứu khoa học. Gỉa định rằng anh cắt
cánh tay của nó, thì anh phải, bảo toàn từng giọt máu trong cánh tay của nó. Tên chủ tiêm
câm đồ xanh mặt, vì y không thể làm đươc điều này.

Giả định một sư viêc chưa xảy ra. Phép giả định này không bị tính là lừa đảo, mà là thao
tác mô hình hóa sư viêc và đươc chấp nhận. Thiên tài William Shakespeare cao siêu
không những trong văn chương mà còn cả trong toán học khi ủng hộ thao tác giả định đó.
Nhà khoa học có quyền giả định.

Bài viêt đã đươc đưa vào sách Giáo trình Văn học Tây Âu I của nhà văn Tôn Phi.
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Figure 20. Một bạn đang đọc sách Giáo trình văn học Tây Âu I của tác giả Tôn Phi.
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Giới thiệu sách Nhà khoa học Việt Nam của soạn giả Tôn Phi.

Sách kể về các nhà khoa học hàng đâu của đất nước Viêt Nam. Trong sách nói về những
nhà khoa học đâu ngành.

Kèm theo lời khuyên của họ cho sư nghiêp học hành, làm viêc của bạn.

Đây không phải là sách sắp xuất bản. Sách này đã xuất bản tháng 04 năm 2022. Tháng 06
mới ra mắt công chúng.

Giá sách: PDF: 250 000 vnđ.

Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- ACB-Tôn Phi. Email đặt sách:
tonphi2021@hotmail.com.

Paypal: teacherkimngan@hotmail.com.

Chúng tôi là đội ngũ Charlie.

Chúng tôi muốn tuyển dung đội ngũ ngành tái chê thông tin.

Information recycling.

Liên lạc:

Nguyễn kINH DOANH: doanh@dslextreme.com.
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Giới thiệu sách “Đánh thức giá tri tiếng Việt” của tác giả
Quân Trường và Tôn Phi, tái bản lần thứ 02.

Image 59. Ảnh: Tôn Phi và một bạn nữ người Cam ở Ph-nôm-pênh, tháng 12 năm 2017.

Tôn Phi và Quân Trường.

Chữ “Chí” đánh vân là Chờ-i-chi-sắc-chí. Nó bao gồm chờ và ý. Vậy, người có chí, phải
chờ, và đơi ý tưởng đên, sẽ thành công.
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Chữ “nhân” đánh vân là nhờ-ân-nhân. Con người sống là nhờ ân. Phải có ân, thì ta mới
sống đươc. Sư kỳ diêu của tiêng Viêt là, cách đánh vân, đã là cách chiêt tư, và lại với ý
nghĩa đúng.

Vấn đề linh tư này lân đâu tiên đươc triêt khoa Lương Kim Định đưa ra vào quãng năm
1965, tại trường đại học Văn Khoa Sài Gòn. Hồi đó thu hút đươc mối quan tâm lớn, cho
đên khi có cuộc tản cư.

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

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

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

Tư Mã Ý, cái tên thật là hay.

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

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

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

Tại sao lại là Tương ?

Quân tại Tương giang đâu,

Thiêp tại Tương giang vĩ.

Tương cố bất tương kiên

Đồng ẩm Tương giang thủy.

Dịch:

Chàng sống ở đâu sông Tương,

Thiêp sống ở cuối sông Tương,

Cùng tưởng đên nhau nhưng không đươc gặp.

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

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

“Cùng quay lại mà cùng chẳng thấy

Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu

Ngàn dâu xanh ngắt một màu

Lòng chàng ý thiêp ai sâu hơn ai?”

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

Giá trị của kinh điển dân tộc trong cuộc sống hôm nay.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 06 tháng Ba năm 2022.
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Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn) , dưới sư góp ý của Quân Trường.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Trơ lý: tonthanck@gmail.com.

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

One comment
.

Ngọc Diêu

MAY 23, 2022 AT 20:27

Anh Tôn Phi hào phóng quá, cảm ơn anh rất nhiều

Chúc anh buổi tối ấm áp bên gia đình và người thân nhé

mailto:tonthanck@gmail.com
https://shop-charlie.com/2022/03/06/danh-thuc-gia-tri-tieng-viet/
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Nhìn về các băng đảng cho vay nặng lãi ở Việt Nam, nghĩ
đến thiên tài William Shakespeare của nước Anh.

Image 60. Đôi bạn cùng trường đọc sách Shakespeare và chúng ta.
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Image 61. Đôi bạn cùng trường đọc sách Shakespeare và chúng ta.
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Image 62. Đôi bạn cùng trường đọc sách Shakespeare và chúng ta.
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Image 63. Đôi bạn cùng trường đọc sách Shakespeare và chúng ta.

Ngày tôi ra đươc bộ giáo trình ngành văn học, bạn bè cả trường gọi điên, nhắn tin
đên chúc mừng.

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 trâm hơn tôi.

Ngày xưa, ở nước Ý, thành phố Venice, có chàng trai phải vay nơ của tên câm đồ. Đên
hạn chàng không có trả. Tên câm 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 câu 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”.
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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.

Trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giê-su dạy rằng: Hãy câu 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.
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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.

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.

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

One comment

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/author/tructhanhtruc877/
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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Nền kinh tế tri thức, hành trang vào đời bắt buộc dành cho
học sinh, sinh viên.

Image 64. Hai bạn nữ đang đọc sách Nền kinh tế tri thức của tác giả Tôn Phi trong cà phê Highlands.

Kính thưa quý vị,

Cuốn sách thứ hai tôi biêt sau cuốn sách thứ nhất là cuốn Nền kinh tê tri thức. (A
knowledge economy).

Các bạn cân phân biêt bằng cấp cao và văn hoá cao. Một người bằng cấp cao vẫn có thể
có văn hoá thấp. Nhưng một người có văn hoá cao thì chắc chắn bằng cấp cũng cao.
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Trong xã hội có 2 loại tư duy: tư duy sản xuất (tập đoàn Charlie của chúng tôi là một tiêu
biểu), và tư duy chiêm đoạt. Loại tư duy chiêm đoạt ở quê tôi rất nhiều.

Nơi nào có tư duy chiêm đoạt, nơi đó có nạn bân cùng, cho dù chúng có tước đoạt đươc
nhiều tài nguyên đi chăng nữa. Vì vậy phải thay thê bằng tư duy sản xuất.

Image 65. Ảnh bìa sách Nền kinh tế tri thức của Tôn Phi và Trần Nhật Vy.

Các em nhỏ ở quê đặt mua cuốn Nền kinh tê tri thức. Hỏi đặt mua để làm gì? Nêu để ủng
hộ chị Trân Nhật Vy và anh Tôn Phi thì anh chị không cân. Hai anh chị chỉ bán sách cho
những em nào nhận biêt đươc giá trị của nền kinh tê tri thức, của tư duy sản xuất, chứ
không cân các em ủng hộ. Ai cân sản phẩm sáng tạo thì hãy mua sách Nền kinh tê tri thức
này.

Chị bảo vê cấp trên của tôi đọc sách thì rất thích, nói: “Con gái chị học 4 năm (mà) không
có sản phẩm sáng tạo thì vứt.”

Hai cô bạn lạ, khi câm trên tay cuốn sách này, ngạc nhiên:
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“Sao chúng em chưa thấy sách có tên như vậy bao giờ nhỉ?”

Thưa, vì Viêt Nam không phải là nền kinh tê tri thức.

Trân trọng,

Tôn Phi và Trân Nhật Vy.

Sài Gòn, ngày 17 tháng Hai năm 2022.

Nền kinh tê tri thức. Số trang: 278 trang khổ A4. Giá bìa: 450 000 VNĐ/cuốn.

Liên lạc mua sách: tonphi2021@gmail.com. Trơ lý: tonthanck@gmail.com

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

P/s: Sách PDF chỉ 250 000 VNĐ

2 comments

Thanh Sớm Mai
FEBRUARY 18, 2022 AT 04:39

Chúc cho nền kinh tê tri thức của viêt nam ngày càng mở rộng và phát triển…

https://shop-charlie.com/2022/02/17/nen-kinh-te-tri-thuc-hanh-trang-vao-doi-bat-buoc-danh-cho-hoc-sinh-sinh-vien/
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Nhan Nguyen Dinh
FEBRUARY 18, 2022 AT 10:27

Cảm ơn Tin Tin
N

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

https://shop-charlie.com/2022/02/17/nen-kinh-te-tri-thuc-hanh-trang-vao-doi-bat-buoc-danh-cho-hoc-sinh-sinh-vien/
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Hinh 2. Tác giả và môt bạn nữ cung lớp. Ảnh chụp tại trường đại học khoa học xã hôi và nhân văn (Đại học Văn Khoa Sài Gòn cũ) năm
2016.

Báo giá bộ sách của nhóm tác giả Tôn Phi đã phát hành trên Amazon:
Find and read the book of author Ton Phi publishing on Amazon:

1. Cơ học lương tư và mạng Internet
(Viêt chung với bác sỹ Nguyễn Đan Quê).
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2. Nền kinh tê tri thức
(Viêt chung với Trân 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 thân của chủ nghĩa Tư Bản.

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

(Viêt chung với thây 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

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

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

Văn học, Khóa 2014-2018 trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.)
13.Văn học Cơ-đốc giáo, những vấn đề chính yêu.
14.Viêt một bài văn như thê nào?

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

(Sách khuyên học).
16.Hướng dẫn sư dung Paypal cho người Viêt. Dùng để nhận tiền thanh toán khách

mua hàng nước ngoài.
Tôn Phi chủ biên.

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

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

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

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

Tôn Phi biên tập.) ( Sách đang ở dạng bản thảo).
33.Người Nam Đảo ở Nam Dương. Y Jao Buồn Ya chủ biên, Tôn Phi biên tập.
34.Nghiêp vu ngân hàng. (Viêt chung với kỹ sư Nguyễn Hữu Quý. Tôn Phi chủ biên).
35.Hướng dẫn nuôi cá lồng bè. (Hoàng Văn Thân chủ biên, Tôn Phi biên tập).
36.Nghiêp vu báo chí quốc tê. Tôn Phi chủ biên, cố vấn Lê Phú Khải.
37.Văn hóa doanh nghiêp. Tôn Phi chủ biên
38.Nền nhân bản Nho giáo. Tôn Phi.
39.Ăn uống mạnh khỏe. Hoàng Diêu.
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
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48.Giáo trình văn học cổ điển Viêt Nam 1 By Tôn Phi
49.Giáo trình văn học Ân Độ
50.Giáo trình văn học Triều Tiên
51.Giáo trình văn học cổ điển Viêt Nam 2
52.Chính sách tài chính của vua Sa-lô-môn
53.Phát minh xây nhà không khói bui-Cao Văn Viêt
54.Phân tích truyên Kiều-Tôn Phi
55.Triêt lý giáo duc- Tôn Phi (chủ biên).
56.Hành trang vào đời thời kinh tê số.
57.Quân phân ruộng đất.
58.Trơ cấp xã hội phổ biên. Tác giả: Xuân Nguyễn.
59.Cùng học để giáo duc con trẻ-Tác giả: giáo sư Nguyễn Đình Cống.
60.Đường vào triêt học của tôi- Tôn Phi chủ biên.
61.Cùng học làm người- Nguyễn Đình Cống.
62.Giáo trình ngành tái chê thông tin-Tôn Phi.
63.Để trở thành nhà khoa học. Tôn Phi.
64.Hữu thể và thời gian-Nguyễn Huy Canh
65.Sáng tạo bậc đại học-Tôn Phi
66.Cuộc kháng chiên của nhân dân Ukraine. Tôn Phi chủ biên.
67.Tham nhũng, căm giận và bất bình. Lê Minh Tôn.
68.Truyên cười ý nhị của người Mỹ, tác giả Vương Đằng.
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 lân. 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.
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Chúng tôi đi trước, để mở con đường sống cho cư nhân khoa học văn chương và khối
ngành văn-sư-triêt tại Viêt Nam.
Kính mời các bạn đọc sách.
Liên lạc góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com
Cám ơn quý vị.
Tôn Phi.
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

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

Cuốn 59 giá 1100 000 VNĐ.

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

Cuốn số 6, 8, 12, 28 giá 800 000 VNĐ.

Cuốn số 54, 57, 68 giá 700 000 VNĐ

Cuốn số 41, 66 giá 700 000 VNĐ.

Cuốn số 40, 67 giá 600 000 VNĐ.

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

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.
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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 cân ghi thêm swift code: ASCB VNVX.

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

Paypal: teacherkimngan@hotmail.com

Trân trọng cám ơn quý vị.

Published by Charlie Saigon

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

7 comments

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


Page 295 of 313
Triết lý giáo dục. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2021.

Page 295 of 313

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

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

Chúc em luôn bình an vui vẻ và thành công!

4. Điêp Mỹ Linh
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/
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 !

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

https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/
https://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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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/
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Lá thư từ một người bạn đại học Văn Khoa Sài Gòn cám ơn ông Tôn Phi.

Lời giới thiêu: 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:

Cám ơn Mr. Tôn Phi.

Tôi có đọc bài viêt của anh, giới thiêu đên vị thây 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.

Image 66. Đại học Văn Khoa Sài Gòn cũ. Ảnh tư liệu.

Hiên nay Tôn Phi vẫn đang giúp đỡ mọi người đưa sách lên Amazon cách miễn phí (chỉ
cân đãi một ly cà phê).

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.
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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
câu ).

Học gân thi năm thứ 3 thì bị động viên bởi chính phủ Nguyễn Văn Thiêu thiêu lính đánh
giặc…

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 gân 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).

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…

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.

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 tuân thì tôi
về quê nhà ở Lái Thiêu Saigon…
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Image 67. Ảnh chụp ngày tốt nghiệp cùng các giám khảo.

Image 68. Ông Phượng Hoàng tại sạp ghi danh kỹ sư, kỹ thuật gia người Việt trên đất Mỹ.

Image 69. Chứng chỉ tốt nghiệp của ông Phượng Hoàng.
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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 câu.

Image 70. Triết gia, giáo sư triết Lương Kim Định.

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

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

Bức thư đã đươc đưa vào sách Mái trường yêu dấu của nhà văn Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn các bạn.

3 comments

John Bão Tố.

mailto:tonphi2021@gmail.com
mailto:beauteme@gmail.com
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APRIL 30, 2022 AT 04:18

Đừng đánh bóng mình bằng cách khoe khoang học vị hay trường
nọ trường kia; hay ông này bà nọ … không tốt đâu ! Đất nước bị Tàu
chiêm hêt, VC tàn ác không lo cứu dân, cứu nước … cứ ngồi gõ phím
khoe khoang có ích gì ???

4-29-2022

Phuong Hoang
APRIL 30, 2022 AT 08:01

À ! Cám ơn anh Tôn Phi…
Lân trước tôi có nhắc đên tên một chị sinh viên xưa của Giáo sư linh muc Kim Định.
Vì vội viêt , nên quên bẳng mất tên của chị.
Hôm nay nhớ lại , chị ấy tên là ” Mai Ly ” ( tôi quên mất họ của chị rồi )
Hiên chị quanh quẩn Nam Cali , trong đoàn viên của đảng Cộng Hòa tại Nam Cali.
Còn giáo sư linh muc Kim Định , khi định cư tại Dòng Đồng Công ở Missouri, thì giáo sư
đươc
một ngân khoản của cơ quan Rockerfeller dành cho những học giả nổi tiêng trong và
ngoài nước.
Tiền ngân khoản đó hình như giáo sư Kim Định dùng để in ấn lại những sách mà giáo sư
viêt tại Saigon.
Thuyêt ” An Vi ” của giáo sư làm nức lòng những học giã miền Bắc khá nhiều.

https://shop-charlie.com/2022/04/29/la-thu-tu-mot-nguoi-ban-o-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-cam-on-ong-ton-phi/
https://shop-charlie.com/2022/04/29/la-thu-tu-mot-nguoi-ban-o-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-cam-on-ong-ton-phi/
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.

Giá tri của kinh điển dân tộc trong cuộc sống hôm nay.

Image 71. Nhân vật Môi-se, tổ phụ của dân Do Thái trong Kinh Thánh.

Bên Do Thái, người ta đọc kinh điển dân tộc, nên sư học của người Do Thái là sư học thật.
Mỗi người Do Thái khi sinh ra đều đươc cha mẹ dạy kỹ về Kinh Thánh Cưu ước. Đên độ,
nhiều em thuộc bộ sách ấy thuộc lòng.

Khi lớn lên chúng sẽ là các chuyên gia, có đây đủ tài năng trách nhiêm và đạo đức.

Viêt Nam chúng ta, ngày càng nhiều người tìm về với kinh điển dân tộc. Chẳng hạn, bạn
khoa học của tôi, kỹ sư Phương Hoàng, thích kể câu chuyên về các vị vua Hùng Vương.
Triều đại Hùng Vương là triều đại chiêt trung giữa truyền tư và truyền hiền: Trong các
con trai (hoàng tư), vua chọn ra Lang Liêu là người tài giỏi (hiền nhân) nhất. Văn hóa
Viêt rất khác với văn hóa Hán-chỉ truyền cho con trưởng.

Nhà xuất bản Sống Mới thư nghiêm dư án sách nói. Kho tàng văn học dân gian Viêt Nam
thật phong phú, và đang thiêu người khai quật. Món quà lớn nhất là niềm đam mê đọc
sách và các bậc cha mẹ cân chọn đúng loại sách cho con. “The greatest gift is a passion
for reading.”

Văn phong của giặc là làm sao cho dân ta chán kinh điển dân tộc, mà vọng ngoại, đi theo
nước ngoài. Chiên dịch ” văn hóa địch vận ” của chúng đã thắng cuộc trên đất nước ta.
Bằng chứng là dân ta không còn mặc trang phuc truyền thống quân lĩnh, áo the nữa.
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Chúng ta ca ngơi Ukraine và tuyên bố tất cà những lãnh tu thê giới bảo vê tổ quốc của họ
đều tốt. Nga dàn dưng , bôi xấu hình ảnh hòa bình của Ukraine. Dân Viêt đừng mắc mưu
bọn Tâm lý chiên Nga tung ra cả gân thê kỷ nay. Đên năm 2022 này, tập đoàn xâm lươc
ấy lòi ra cả. Chúng đạp lên hiêp ước Budapest mà chúng đã ký kêt.

Tác phẩm Cuộc kháng chiên của Nhân dân Ukraine, hâu hêt chúng tôi đem tặng. Bạn tôi
đã đem tặng nguyêt san nây cho Tòa đại sứ Ukraine tại Hà Nội…Trong nguyêt san nây,
chúng tôi chứng minh rằng nước Nga vi phạm bản ghi nhớ Budapest mà họ đã ký kêt.
Quân Nga là giặc ác độc, xâm lăng xứ Ukraine, giêt hại biêt bao nhiêu dân lành Ukraine
vô tội. Cội nguồn tại sao Nga động binh sang Ukraine là chiên tranh tôn giáo, Đức
Thương Phu (Nga) đánh nhau với Đức Giáo Hoàng ( La Mã).

Lúc đâu, khi thấy chúng tôi viêt sư về Hai Bà Trưng, câm gươm giữ ải, để chống lại bọn
giặc Tàu đang tung hoành, thì có những người chưi triêt gia Lê Minh Tôn thậm tê. Họ còn
chưi những bậc nữ nhi anh hùng. Hai Bà Trưng đã hy sinh mà giữ quốc Tổ Hùng Vương:

“Đâu voi phất ngọn cờ vàng,

Đạp con sóng dữ tan tành giặc Ngô.”

Khi chúng ta tìm kiêm Google Search “Lương Kim Định ” thì thấy toàn là nhóm Công
giáo Viêt tại quốc nội và ngoại quốc chủ biên …Các bạn đừng nhâm. Hãy tìm Kim Định
trên trang Trung tâm Văn Bút Viêt Nam, do triêt gia Lê Minh Tôn tại Sài Gòn và các Nho
gia Viêt Nam làm chủ bút.

Quý bạn vào Google Search mà đánh cum từ ” Lương Kim Định ” hay Bộ sách ” An Vi ”
+ ” Viêt Nho ” thì thấy hàng hà sa số những links trong Google Search đưa ra…gân
100 %, chỉ có Hội An Viêt toàn câu của chúng tôi nắm bản quyền các sách.

Đức Chúa Trời Tổ thư thách Abraham bằng cách bảo ông Abraham giêt con ruột. Ông
vâng lênh Chúa làm theo. Chúa thương và bảo thiên sứ ngăn Abraham tra tay vào con trẻ.
Hai cha con đươc lòng tin của Đức Chúa Trời. Con trai Y-sác sống đên trăm tuổi.

Tổ Abraham đang đứng chờ chúng ta lên núi Sinai Egypt , của giáo điều Jehowa Thiên
Chúa là đấng Toàn năng…Ngài ngư trị trong trái tim mọi người Amen. Ngài chính là
Thương Đê mà Đức Khổng Tư bên Trung Hoa mong câu.

Hồng Bàng Thị, rồi đên vua Hùng, rồi đên các chúa Nguyễn đã có công dưng nước.
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Dân Viêt chúng ta rất anh hùng. Về quân sư có thể thua Trung Hoa, bị đẩy lùi xuống
phương Nam, song về văn hóa, Viêt Nam đã vươt trên văn hóa Trung Hoa.

Về kinh điển dân tộc, không ai phân tích hay bằng bộ sách đồ sộ của Lương Kim Định, là
bộ sách An Vi + Viêt Nho …

Bạn đọc cân bộ sách ấy, gưi thư cho chúng tôi.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 27 tháng 06 năm 2022.

Tôn Phi (Lê Minh Tôn)

Email: tonphi2021@hotmail.com.

tonphi20@gmail.com.

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 (gặp ông Tôn Phi)

Trơ lý: hoenguyen1943@yahoo.com.
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Người Trung Quốc làm sách giáo khoa như thế nào?

Image 72. Ảnh: Đôi bạn đọc sách ở SC VIVO CITY. Ảnh chống trôi bài.
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Người Trung Quốc đã làm một định chê, một cơ cấu để sao cho lên nắm đươc các chức
vu trong xã hội nhất định phải là người giỏi.

Trong giáo duc Trung Quốc, chỉ những tác phẩm đỉnh cao mới đươc vào sách giáo khoa.
Sách giáo khoa của Trung Quốc không cân phải cập nhật theo thời gian.

Hàn Quốc, họ viêt sách nhiều. Viêt Nam làm soạn giả không xong. Đội ngũ làm sách giáo
khoa của Trung Quốc là những người còn trẻ, nhưng là một đội ngũ đẳng cấp quốc tê.

Trong sách giáo khoa Trung Quốc không có những bài thơ củ chuối như thơ Xuân Diêu
bên Viêt Nam. Không nên giao cho người miền Bắc làm sách giáo khoa. Cô giáo Hoàng
Kim Bảo bất lưc: “Mình là thạc sĩ, cưu Chuyên viên nghiên cứu sư phạm, viên Khoa Học
Giáo Duc Viêt Nam, từng là giảng viên Cao Đẳng Sư Phạm. Mình nói họ không nghe đâu,
họ điêc rồi”.
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Người Miền Trung nói ngắn gọn xúc tích vì mang trong mình dòng máu Chăm. Miền
Nam lại mang văn hóa của người Phù Nam, Chân Lạp. Hai miền này có tố chất làm sách
giáo khoa hơn người miền Bắc. Người miền Bắc làm đâu lỗ đó.

Chúng ta khoan đổ lỗi cho thể chê chính trị, bởi, cùng một thể chê, muc sư Tàu giỏi hơn
muc sư Viêt Nam. Ở Viêt Nam, giới muc sư ít có người viêt đươc sách. Đào tạo thân học
của Viêt Nam thua xa Trung Hoa. Nên để đánh giá 1 trường thân học…thì người ta phải
tính đâu sách tại thư viên của trường đó…

Nói chung, văn minh Tàu cao hơn văn minh Viêt Nam rất nhiều. Người Tàu đã thay đổi
bằng con đường giáo duc. Để thay đổi một dân tộc tính, thói quen vùng miền, hãy dạy
trong tất cả các chương trình sư tư tê, nhân ái, lòng dũng cảm, sư kiên nhẫn, bản lĩnh luật
nhân quả & tính cao thương.

Điều này tạo nên một Trung Quốc hùng mạnh, như chúng ta đang thấy ngày hôm nay.

Hôm nào có những buổi nói chuyên như vậy, tôi sẽ thông báo để các bạn tham gia.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 20 tháng 07 năm 2022.

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

tonphi2021@hotmail.com.

Phone, Whatsapp, Telegram: +84344331741
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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

5 comments

Đỗ Như Ly

JULY 20, 2022 AT 18:40

Sơ lươc và không sâu. Trên Phây không thể đề cập đên một vấn đề quá lớn . Trung cộng
chì như cây gạo to ; nhưng trong thân rỗng dân; không đặc chắc như cây Sưa.

Văn Phạm Hùng

JULY 20, 2022 AT 18:41

Vấn đề quá rộng, dài của lịch sư. Sao chỉ có mấy dòng mà kêt luận đây???

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2022/07/20/nguoi-trung-quoc-lam-sach-giao-khoa-nhu-the-nao/comment-page-1/
https://shop-charlie.com/2022/07/20/nguoi-trung-quoc-lam-sach-giao-khoa-nhu-the-nao/comment-page-1/
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Nguyen van Dinh
JULY 20, 2022 AT 18:42

Nhảm nhí. Nên biêt rằng trong XH này có nhiều người am hiểu uyên bác về nhiều vấn đề
đươc đề cập ở trên đây.

Hoàng Kim Bảo
JULY 20, 2022 AT 18:43

“Trong giáo duc Trung Quốc, chỉ những tác phẩm đỉnh cao mới đươc vào sách giáo
khoa”. Chưa rõ ý “Sách giáo khoa của Trung Quốc không cân phải cập nhật theo thời
gian”? Xin giải thích.

Nguyen Duy Khoa

JULY 20, 2022 AT 18:44

tuyêt vời

https://shop-charlie.com/2022/07/20/nguoi-trung-quoc-lam-sach-giao-khoa-nhu-the-nao/comment-page-1/
https://shop-charlie.com/2022/07/20/nguoi-trung-quoc-lam-sach-giao-khoa-nhu-the-nao/comment-page-1/
https://shop-charlie.com/2022/07/20/nguoi-trung-quoc-lam-sach-giao-khoa-nhu-the-nao/comment-page-1/
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Nhìn về nền giáo dục Nho giáo, tiếc về nền giáo dục hiện tại.

Image 73. Sĩ tử Trung Hoa. Ảnh tư liệu.

Trong nền giáo duc Nho giáo, một người không cân biêt học ở đâu (học ở trường, ở thây
hay là tư học) đều đươc dư kỳ thi. Đề thi thường là một vài bài luận. Làm xong bài luận,
ai đạt điểm cao nhất, người đó ra làm quan.

Nhờ vậy, Lương Thê Vinh mới đỗ trạng nguyên kỳ thi. Vua không tin, cho về nhà, sau
này mới gọi ra làm quan.

Nền giáo duc Nho giáo hay ở chỗ, sư học của con người không bị gián đoạn. Bỏ học năm
18 tuổi, 40 tuổi đi học trở lại cũng đươc. Năm 36 ra làm kỳ thi đỗ trạng nguyên. Nói
chung, không bó buộc thời gian.

Băn khoăn vu nam sinh giỏi bị 0 điểm tiêng Anh vì ngủ quên. Chẳng lẽ thây cô và bạn bè
không ai nhắc nhở nó? Không phải là họ không quan tâm, mà là họ sơ phạm quy. Luật
pháp quá nhiều mà không có tính nương tay nên ai ai cũng sơ. Ở quê tôi có chuyên như
sau: Có em nọ câm điên thoại vào phòng thi, bỏ trong túi quân. Thi xong, em lên nộp bài.
Điên thoại reo, em móc điên thoại ra nghe xem ai gọi. Giám thị lập biên bản.

Nêu là văn hóa Do Thái, người ta bỏ qua cho nhau. Song văn hóa Viêt Nam, sẽ lập biên
bản nhau, mưc đen giấy trắng, án tại hồ sơ. Cũng thấy mạng kêu âm lên trách giám thị,
nhỡ em ấy đột quỵ thì sao nhỉ?

Văn hóa Viêt Nam, lúc đi thi các cu thường cho ngậm sâm cho tỉnh. Giám thị, những
người sinh trưởng trong bâu văn hóa đó, cứng ngắc, cũng không đánh thức thí sinh dậy



Page 312 of 313
Triết lý giáo dục. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2021.

Page 312 of 313

làm bài. Thấy tai nạn ngoài đường cũng không dám đưa bênh nhân vào viên, vì sơ người
nhà bênh nhân tưởng mình là người gây tai nạn và hành hung mình.

3 comments

Phạm Thu Hương
AUGUST 4, 2022 AT 10:24

Thí sinh môn Tiêng Anh ngủ quên, giám thị sơ rất nhiều:
– Họ sơ động chạm lơi ích nhóm
– Họ sơ áp lưc bị kiểm điểm, nghị quyêt… bằng văn bản hành chính vi Hiên Điều 119
Hiên pháp năm 2013.
Thưc tê không có bất cứ một cơ quan Tư pháp nào bảo vê quyền viêc làm hơp Hiên của
giám thị tại Khoản 1 Điều 14, Điều 35 Hiên pháp năm 2013.

Ong Nghê
AUGUST 4, 2022 AT 10:25

Tôn Phi trên đời vẫn có người tốt anh ạ, ko nên bi quan. Bố chồng em ko nhờ người dân
họ thấy họ gọi công an đên giữ thì giờ đi lạc ko biêt kẻ xấu làm gì rồi, vẫn phải hy vọng
có người có tâm thôi
Chị chúc em may mắn trong cuộc sống nha.

Mỹ Dung

AUGUST 4, 2022 AT 10:50

https://shop-charlie.com/2022/08/04/nhin-ve-nen-giao-duc-nho-giao-tiec-ve-nen-giao-duc-hien-tai/
https://shop-charlie.com/2022/08/04/nhin-ve-nen-giao-duc-nho-giao-tiec-ve-nen-giao-duc-hien-tai/
https://shop-charlie.com/2022/08/04/nhin-ve-nen-giao-duc-nho-giao-tiec-ve-nen-giao-duc-hien-tai/comment-page-1/
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Em rất thích ạ.
Dạ đơi e ck.đi. Anh gưi cho em 1 cuốn ạ.
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