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

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

Cuốn sách này thuộc về ông/bà Tra My Dang. Chỉ có ông/bà Tra My Dang và thân
hệ trực tiếp là được in ấn, sử dụng cuốn sách này.
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Nguồn gốc của mối huyết hải thâm thù giữa quân đội Mông-Nguyên và
Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn.
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Nguồn gốc của mối huyết hải thâm thù giữa quân đội
Mông-Nguyên và Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn.

Hình 1. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Khi Mông Kha hãy còn, Hốt Tất Liệt còn chưa lên ngôi nhà Nguyên, có sai sứ
sang gặp nhà Trần bên nước Việt ta, bảo nhà Trần triều cống.
Vua Trần Thái Tông không chịu, lại bắt giam sứ thần Mông Cổ, và còn sai Trần
Quốc Tuấn đem binh lên giữ phía Bắc. Trần Quốc Tuấn hồi đó chỉ là một cậu bé
so với các bậc kỳ cựu như thái sư Trần Thủ Độ.
Sử cũ chép Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn như một vị thiên binh thiên
tướng. Đó là chuyện về sau, khi quân bị đã ổn định. Ngày trước, Hưng Đạo Đại
Vương thua ở sông Thao Giang, tỉnh Hưng Hoá. Nhờ trận thua này mà sau đại
vương khôn ra. Hơn nữa, hồi ấy, thái sư Trần Thủ Độ còn chưa mất, nên một trận
thua của Trần Quốc Tuấn cũng chẳng nhằm nhò gì. Trận thua năm 1257 là đợt
thực tập cho “chàng sinh viên” Trần Quốc Tuấn. Bài hịch năm 1284 là một bài
hịch khủng khiếp, cho đến nay bên nước Tàu vẫn chưa có một bản hùng ca nào
như vậy.
Nhà Trần cũng gặp may mắn khi nhà Lý, có hoàng tử Lý Long Tường đã chạy
trốn được sang Cao Ly (Hàn Quốc-Triều Tiên) không có ý định trả thù. Với lại,
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sau khi đánh nhau kịch liệt với nhà Tống, dầu có thắng thì đoàn quân nhà Nguyên
cũng là đoàn quân mệt mỏi, đói khát, dễ đánh bằng lòng.
Ngày đó, khi nước Nguyên và nước Tống đang đánh nhau, nếu vua Trần Thái
Tông cống nạp cho nước Nguyên thì hai nước kết tình bang giao và không gặp
phải chiến tranh. Đó là mong ước. Thời ấy, diễn biến tin tức chưa được cập nhật
như thời điện thoại thông minh, máy tính bảng hôm nay. Thành Cát Tư Hãn chiếm
cả Trung Á, Ba Tư, vùng Đông Bắc châu Âu…người nước Đại Việt cũng không
ai biết.
Nước Đại Việt giam giữ 03 vị sứ giả của nhà Nguyên trói vào đại lao. Luật bang
giao quốc tế là hai nước giao tranh, không được giết hay giam giữ sứ giả.
Trần Thái Tông và Trần Thủ Độ lần lượt mất. Bên Tàu, nhà Nguyên đánh xong
nhà Tống. Cớ vì ngày trước nhà Trần không chịu cống nạp nhà Nguyên cho nên
nay nhà Nguyên sang đập.
Năm Giáp Thân (1284), quân Nguyên sang một lần xong thua về.
Năm Mậu Tý (1288), quân Nguyên sang đánh An Nam một lần nữa, xong cũng
thua, về.
Bây giờ chúng ta vui mừng vì có một hoàng đế nhà Trần.
Ở bên Cao Ly, đương thời, hoàng tử Lý Long Tường đánh cho quân Nguyên chạy
mất dép. Cho thấy quân Mông-Nguyên sáng đến Nam Á chỉ có đông chứ không
có mạnh. Bên Miến Điện, quân đội hoàng gia cũng đánh lui được Nguyên binh.
Xét theo cách hiểu địa lý thì quân Đại Việt thắng, đuổi được quân Mông-Nguyên
ra ngoài. Nhưng xét theo nhiều mặt, quân Mông Nguyên đã đốt phá nhiều văn
thư, tư liệu cổ lắm. Ngay cả sang thế kỷ XXI ngày nay, nước Tàu vẫn còn chính
sách phá hoại văn hoá nước Đại Việt, làm cho một xã hội rối bời, anh em chém
giết lẫn nhau, ấy là họ thành công. Cứ mỗi lần nước An Nam có biến loạn, chế độ
mới lên ngôi lại dâng một ít đất cho thiên triều Trung Hoa, trừ chế độ Ngô Đình
Diệm. Thiên triều Mỹ thì khác thiên triều Trung Hoa. Thiên triều Mỹ không xâm
lược, không cần đất.
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Họ chỉ cần giao thương tự do, giao lưu văn hoá và hình thành thế quốc tế dựa trên
tổng tuyển cử khoáng đại.
Tại sao nhà Trần mất ngôi về tay nhà Hồ quá ư dễ dàng? Tại vì ngân sách chi cho
quốc phòng quá cao, ngân sách chi cho giáo dục và y tế quá thấp, dẫn đến một
tay có tài kinh bang tế thế là Hồ Quý Ly đã lên sửa lại văn hoá, giáo dục và kinh
tế.
Trong con mắt của thiên triều Trung Hoa thì Việt, Lào, Thái, Cam luôn chỉ là đàn
em. Thời cơ giới đánh không được, sang thời cơ khí, người Tàu đóng/mở nguồn
nước sông Mê-kông. Các nước như Lào không còn cách nào khác, phải quy hàng
nước Tàu. Nước nào không quy phục thì họ sử dụng chính sách lừa dối, nhục mạ
sĩ phu nước ấy (“Đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ.”)
Ngày trước người Việt thắng vì lòng người như một. Thái sư Trần Thủ Độ, rồi
đến Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn đều là những tay tướng tài. Giặc MôngNguyên đi đường xa, gặp phải lam sơn chướng khí nên đủ chết chứ chưa nói gì
đến gặp phải chính sách “Tiêu thổ kháng chiến” của ta.
Ngày nay, thiên triều Trung Hoa gần như đã cầm chắc cả Á Đông. Họ dùng đúng
chính sách mà ông Nguyễn Cư Trinh đã dùng để lấy nước Chân Lạp ngày trước,
chính sách “tàm thực”. Con tằm ăn lá, ăn dần dần. Tìm cho được hậu duệ của
Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Đứa nào ham sắc thì cho gái đẹp, đứa nào
ham tiền thì cho nhà lầu, đứa nào thông minh thì vô hiệu hoá hoặc khủng bố, đứa
nào có chân mệnh làm hoàng đế thì phải giết đi cho được.
Cho nên, người ta nói: “Đạo mất trước, nước mất sau.” Bài thơ Thuật Hoài của
Phạm Ngũ Lão dạy vua chúa đời sau rằng phải chăm lo cho văn hoá thì mới giữ
được nước. Không chỉ là một tuỳ tướng quân sự, Phạm Ngũ Lão còn chăm lo cho
đạo của nước nhà. Đó là đạo Việt Nho của mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân. Vào
lúc đạo tạp nham, vận nước bắt đầu suy yếu.
Trên đây là mối thâm thù giữa quân Mông-Nguyên và dòng dõi của Hưng Đạo
Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Đây là mối huyết hải thâm thù mà chúng ta sẽ
được thấy trong những ngày sắp tới.
Quận 7, Sài Gòn, ngày 21 tháng 09 năm 2022.
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Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.
Trợ lý: doanh@dslextreme.com.
Phone, WhatsApp, Signal: +84344331741.
4 comments

Trần Thanh Sơn

1.

SEPTEMBER 21, 2022 AT 16:12 EDIT
Có chỗ nhầm cái năm.
Năm Giáp Thân 1284 lại viết là 1884 tác giả ạ.

Vinh Lê Văn

2.

SEPTEMBER 21, 2022 AT 16:13 EDIT
Xem ra cái ngu thường trực của tên chóp bu gây ra thảm họa cho cả cộng
đồng

o

Tôn Phi
SEPTEMBER 21, 2022 AT 16:19 EDIT
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Trần Thanh SơnCám ơn bác. Cháu đã chỉnh sửa lại ngày thánh
cho đúng hơn.

3.

Cindy Phan
SEPTEMBER 21, 2022 AT 16:18 EDIT
Ton Phi is a scholar, professor, academic researcher and
author of numerous books on many subjects.
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“Đầu voi phất ngọn cờ vàng, Đạp con sóng
dữ tan tành giặc Ngô.”

Image 1. Ảnh: Nhã Nam văn học.

Chuyện xảy ra vào khoảng thế kỷ thứ III sau Công Nguyên. Một người đàn bà Việt tên là Triệu
Ẩu (tên đẹp hơn là Triệu Thị Trinh) đánh cho quan quân nước Tàu chạy tán loạn.
Vì sao quân Ngô đánh thua Triệu Ẩu? Vì Triệu Ẩu có voi. Voi to gấp 3 lần ngựa, đạp cái là ngựa
chết. Thế cho nên quân Ngô bỏ chạy tán loạn.
Đặc sản của văn minh Đông Nam Á xích đạo là voi. Chúng ta xem trong phim Thái Lan, hai tướng
đánh nhau cũng có hai con voi. Voi nào thắng coi như đội quân của tướng đó thắng.
Đại Nam Quốc sử Diễn ca (chữ Nho: 大南國史演歌) là một tác phẩm văn vần bằng chữ Nômsáng
tác vào khoảng triều Tự Đức thời nhà Nguyễn.
Viện Nghiên cứu Hán Nôm là ấn bản do hiệu sách Trí Trung Đường in năm 1870 với Phạm Đình
Toái biên soạn, Phan Đình Thực nhuận chính và Đặng Huy Trứ là người đem in.
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Tác phẩm này theo lời bạt của bản in năm 1870 thì tác giả nguyên thủy là Lê Ngô Cát làm với
1887 câu lục bát (3774 dòng), được án sát tỉnh Bình Định Phạm Đình Toái sửa lại thành 1027 câu.

Image 2. Ảnh bìa sách Đại Nam Quốc sử diễn ca của tác giả Lê Ngô Cát và Tôn Phi (biên soạn). Bản quyền ảnh Charlie.

Bản chữ Quốc ngữ đầu tiên cũng xuất hiện năm 1870 do Trương Vĩnh Ký diễn âm.
Sau 1975, nhà xuất bản Sống Mới của triết gia Tôn Phi là đơn vị đầu tiên phục chế
và cho in khắp toàn cầu.
Tương truyền, sau khi thấy bà Triệu đánh thắng quân Ngô, đàn ông nước Đại Việt
mới dám lòi mặt ra. Các bà làm câu hát thơ chế nhạo các ông chồng rằng: “Lồn vợ
cao hơn mả tổ.”
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Image 3. Một phụ nữ đang đọc sách Đại Nam quốc sử diễn ca của tác giả Tôn Phi.

Chuyện kể rằng nhà Hán suy vi. Nước Tàu chia thành 3 nước Nguỵ-Thục-Ngô như
trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Quận Cửu Chân (Giao Chỉ) thuộc Ngô và phải cống
nạp cho Ngô. Phụ nữ miền Bắc lấy phải chồng và làm dâu nhà phong kiến có câu:
“Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”.
Nước Việt, sau khi Hai Bà Trưng bị Mã Viện đại tướng quân giết, tiếp tục kiếp lầm
than, nói lệ cho Tàu khoảng 800 năm Bắc thuộc. Gọi là Bắc thuộc song nhiều làng
ở Bắc Bộ vẫn tự trị nhờ lũy tre làng.
Mùa xuân năm Mậu Thìn (248), thấy quan lại nhà Đông Ngô (Trung Quốc) tàn ác,
dân khổ sở, Bà Triệu Ẩu bèn bàn với anh việc khởi binh chống lại. Anh thấy thế mới
can bà, thì bà bảo rằng “Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém
cá trường kình ở biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ
không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!”
1600 năm sau, thi sĩ Lê Ngô Cát làm câu thơ:
“Đầu voi phất ngọn cờ vàng,
Đạp con sóng dữ tan tành giặc Ngô.”
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8 comments

Ngô Thuận
SEPTEMBER 19, 2022 AT 14:43

Theo Google thì bà Triệu vú dài 3 thước tức gần 1 mét Tây.

Võ Hải Yến
SEPTEMBER 19, 2022 AT 14:44

Phụ nữ Việt Nam đánh giặc giỏi quá ha.

Hân Lê
SEPTEMBER 19, 2022 AT 15:11

ĐA TẠ NHÀ VĂN & TRIẾT GIA TÔN PHI CHIA SẺ
TRỌNG KÍNH
SA CHI LỆ

Vinh Lê Văn
SEPTEMBER 19, 2022 AT 19:26
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Trời đất ơi tả con voi to 3 lần con ngựa. Thực tế voi lớn gấp 20-30 lần con ngựa ông triết gia ơi.

Du Ca
SEPTEMBER 19, 2022 AT 19:27

Giờ mới hỉu câu :… Phụ khoa vj cao hơ mả Tổ ! Ha ha ha !

Vinh Lê Văn
SEPTEMBER 19, 2022 AT 19:27

Cuộc khởi nghĩa hai bà trưng năm 40 sau công nguyên nghĩa là nhà Hán đang cường thịnh rồi
đến 208 sau công nguyên nhà Hán tiêu vong tạo ra tam quốc.

Dát Vàng Nam Việt
SEPTEMBER 19, 2022 AT 19:28

Dùng từ con đàn bà nghe nó ngáo ngáo kiểu gì ấy chiết gia ah

Tôn Phi
SEPTEMBER 19, 2022 AT 19:28

Dát Vàng Nam Việtđã sửa lại: một người đàn bà. Cám ơn anh thợ khắc chữ chỉ dạy.
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Kieu My Duyen is a very legendary name
in the Vietnamese newspaper industry

Kieu My Duyen is a very legendary name in the Vietnamese newspaper
industry before and after Black April 1975.
On December 26, 2021, Kieu My Duyen gave me an autographed copy of
Hoa Co Ben Duong “Flowers on the side of the road”,
I stopped by her office very often when we went to Westminster from Los
Angeles, where we live for many years.
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Kieu My Duyen is a very legendary name in the Vietnamese newspaper
industry before and after Black April 1975. Renowned as an excellent female
war correspondent in the National-Communist war for more than 20 years
in South Vietnam, she was a special reporter for many periodicals. Kieu My
Duyen is the author of world-famous “Chinh Chien Dieu Linh”. In addition,
she is the CEO of Ana Real Estate & Ana Funding Inc., Board of Directors of
YCMA Orange County. Furthemore, Kieu My Duyen associates with
numerous newspapers (Viet Bao, Thang Mo, Tre, Nguoi Viet, …..), TV
stations SBTN, SET, VNAT, and many overseas radio stations. SBS (Australia)
also honors her as a dynamic newscaster. Her dream was to be a journalist
for American newspapers. She has achieved it and now is a celebrity
worldwide.
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She visited and worked in an American prison, tirelessly participated in
charity activities through the Y.M.C.A organization operating in many third
countries around the world. Kieu My Duyen is enthusiastic always. She
interviewed high-ranking Catholic dignitaries in the United States and
Vietnam; She is also present in the interview programs with the Most
Venerable Monks, the Unified Buddhist Church of Vietnam.
Internationally, she asked former Russian President Gorbachev, a question
that all of us Vietnamese need to hear: When will Vietnam get rid of the
communist yoke? “When did communist China fall” was Mr. Gorbachev’s
succinct reply.
“Flowers on the side of the road” is listed in Amazon with the price of
$36.49.
We encourage all of you to order Hoa Co Ben Duong “Flowers on the side
of the road”.
It has 496 pages with many interesting and community subjects.
Liên lạc mua sách: tonphi2021@hotmail.com
Điện thoại hỗ trợ: +84344331741 (Phone, Whatsapp, Signal, Telegram, Zalo)
An Nguyen kieumyduyen1@yahoo.com
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Cuộc đời bất hấnh của Lý Tiểu Long.

Lý Tiểu Long “cầm nhầm” Vịnh Xuân Quyền của sư phụ Diệp Vấn, sửa
thêm ít chỗ nữa và trở thành nhà sáng lập Tiệt Quyền Đạo.

Khi Lý Tiểu Long về lại Hồng Kông, các sư huynh sư đệ không tiếp anh
nữa, dù lúc đó anh đã là võ sĩ, minh tinh màn bạc nổi tiếng thế giới.
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Ngày nay, đi rong chời giữa đường Hà Nội và giữa đường Sài Gòn, chúng
ta vẫn có thể bắt gặp đệ tử của Vịnh Xuân Quyền, nhưng tuyệt nhiên
không thấy ai nhận mình là đệ tử của Tiệt Quyền Đạo bởi thứ võ thuật này
lấy mạng con người quá nhanh.

Diệp Vấn tôn sư là một nhà nho, một người thầy lớn của dân tộc Hồng
Kông. Cuộc đời và sự nghiệp của ông quá ư vĩ đại, và sẽ lại càng vĩ đại hờn
nữa, nếu Lý Tiểu Long ở lại Hồng Kông để truyền nghề.
7 comments

1.

Nguyễn Tình
SEPTEMBER 20, 2022 AT 14:33 EDIT
Nếu Lý Tiểu Long ở lại HK để truyền nghề thì con cháu của ông đã
thành người của TQ L Đ đỏ rồi ?

2.

Phan Vân Bách
SEPTEMBER 20, 2022 AT 14:33 EDIT
Tiệt hay Triệt em ?
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3.

Nguyen Duy Khoa
SEPTEMBER 20, 2022 AT 14:33 EDIT
Triết gia luyện bế tinh đại pháp tới level thứ mấy rồi

4.

Hoàng Kim Bảo
SEPTEMBER 20, 2022 AT 14:34 EDIT
Võ hiệp hành tẩu k0 giúp đời mà biểu diễn thi đấu giết người tất sẽ
bị quả báo. Những anh hùng thi triển tài năng k0 vì lý tưởng cao cả
mà vì tiền bạc & danh vọng k0 thể nào k0 bi thảm

5.

Đoàn Ngọc Hưởng
SEPTEMBER 20, 2022 AT 14:34 EDIT
Viết linh tinh nhảm nhí

6.

Hoàng Kim Bảo
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SEPTEMBER 20, 2022 AT 14:34 EDIT
Ngày nay không thấy ai nhận mình là đệ tử của Tiệt Quyền Đạo là
đúng vì ngày nay võ thuật đã trở thành 1 môn thể thao đòi hỏi thi
đấu theo tinh thần thượng võ (tất nhiên k0 loại trừ cá biệt có
những trận đấu đến chết của giới võ sĩ giang hồ)

7.

Thiện Hạnh
SEPTEMBER 21, 2022 AT 16:27 EDIT
Giờ võ tổng hợp “nửa Vịnh Xuân nửa Tiệt Quyền Đạo” ở Việt Nam
nhiều lắm, triết gia Tôn Phi – nhà ngoại đạo võ thuật thử lý giải.
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Phân tích bài thơ “Cái cò cái vạc cái nông”
trong ca dao Việt Nam.

Hình 2. Tranh minh họa tư liệu: Cái vì cái vạc cái nông.

Phân tích bài thơ “Cái cò cái vạc cái nông” trong ca dao Việt Nam.
Trong kho tàng ca dao, tục ngữ Việt Nam có bài thơ “Cái cò cái vạc cái nông” đã
được phổ nhạc. Lời bài thơ như thế này:
“Cái cò, cái vạc cái nông
Sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò?
Không, không tôi đứng trên bờ,
Mẹ con nhà nó đổ ngờ cho tôi.”
Người Bắc Bộ ai cũng biết bài này, vì lúc còn nhỏ, được nghe mẹ hát dân ca ru em
bé ngủ. Song, ẩn sâu trong đó là cả một câu chuyện vĩ đại.
Sau khi Hiên Viên Hoàng Đế xâm lược được miền nam nước Tàu, người Việt khăn
gói chạy vào Nam. Thủ lĩnh Suy Vưu bị giết, con dân Việt tan nát. Người Tàu tranh
đất của người Việt. Có những mảnh đất nông nghiệp, người Việt đang cày cấy dở,
người Tàu vào cướp luôn.
Xót của, nông dân Việt ra thăm ruộng cũ. Nhân lúc chủ người Tàu (đây là bọn cướp
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chính quyền bất hợp pháp) lơ chỗ khác, người Việt lấy liềm bứt lúa. Chủ người Tàu
trông thấy, đòi đánh người Việt:
“Cái cò, cái vạc cái nông
Sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò?”
Người Việt phân trần:
“Không, không tôi đứng trên bờ
Mẹ con nhà nó đổ ngờ cho tôi.”
Bài ca dao ẩn chứa một mật ngữ. Và mật ngữ đó đã được giải. Hy vọng lời giải này
là món quà tinh thần cho quý vị vào buổi sáng hôm nay.
Vùng đất Quảng Đông, Quảng Tây là của người Việt. Song, chú cò đi đòi lại đất, có
ai nghe cho chú không? Tất nhiên là không. Nỗi oan này giống nỗi oan của chàng
Thạch Sanh, bị Lý Thông cướp mất công giải cứu con vua:
“Đàn kêu tích tịch tình tang,
Ai mang công chúa dưới hang trở về.”
Hình thức đối đáp theo thể thơ lục bát 6-8 này vẫn có trong dân ca quan họ Bắc Ninh.
Xem người mẫu ảnh đang mặc bộ áo quần quan họ Bắc Ninh.
Bất kỳ ai muốn sao chép điều kể trên cho hoạt động in sách thương mại, hoặc hoạt
động giảng dạy, phải xin phép Hội An Việt toàn cầu, mà đại diện là ông Tôn Phi tại
Sài Gòn, nếu không sẽ bị coi là đạo văn và bị phạt rất nặng.
Đến bây giờ, bạn biết, tại sao sách của Tôn Phi rất đắt, mà người ta vẫn tranh nhau
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mua. Các cô giáo dạy văn ở Việt Nam không bao giờ biết câu chuyện gốc này. Có
chất xám, tự dưng sẽ bán được tiền.
Không chỉ cướp lãnh thổ của người Việt, mà người Tàu còn cướp triết Nho, tức là
cướp luôn văn hóa của Việt, sao chép lại thành văn hóa phong kiến bây giờ. Người
đời rất ác ý gọi đó là đạo Khổng, mà không biết công lao thầy Khổng đã vun trồng
văn hóa Việt Nho ngay trên đất thiên triều.
Khoảng 100 năm qua, ở nước ngoài, và ngay cả trong nước, có những tổ chức chống
phá triết Nho rất mạnh, tiếp tay cho các ý hệ ngoại lai băm vằm nước ta. Họ không
hề hay biết đó là nền chủ đạo của đất nước. Tiêu biểu trong số đó có Tự Lực Văn
Đoàn của nhà văn Nhất Linh. Nhất Linh bị Ngô Đình Diệm ép đến nỗi trầm cảm
chết, e rằng không có gì sai. Đó là chưa kể, sách giáo khoa văn học từ lớp 1 đến lớp
12 do các tác giả Hà Nội biên soạn làm cho học sinh bị nhầm lẫn vấn đề. May mà
trường Văn Khoa Sài Gòn có giáo sư Kim Định khảo cứu được.
Xin tặng cô Thuận Lê, cô giáo dạy văn hồi cấp II của tác giả.
Quận 7, Sài Gòn, ngày 19 tháng 09 năm 2021
Tôn Phi
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.
Trợ lý: tonthanck@gmail.com.
Paypal: teacherkimngan@hotmail.com.

Bài viết đã được đưa vào sách Giáo trình văn học dân gian của tác giả Tôn Phi, đã phát hành trên
Amazon.
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6 BÌNH LUẬN VỀ “PHÂN TÍCH BÀI THƠ “CÁI CÒ CÁI VẠC CÁI NÔNG”
TRONG CA DAO VIỆT NAM.”

1.

Ban Mai Tỏa Hương
19 THÁNG CHÍN 2021 LÚC 2:09 CHIỀU
Thật vinh hạnh khi triết gia Tôn Phi sử dụng hình ảnh của em.

2.

Đặng Phước
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19 THÁNG CHÍN 2021 LÚC 2:11 CHIỀU
Ca dao lục – bát được soạn nhiều thể loại dân ca vùng miền các điệu hò, điệu lý (hò Huế, hò bài
Chòi, hò Nam bộ, lý Huế, lý Nam bộ, lý Gò công…) chứ không riêng chỉ có hát Quan họ đâu, tác
giả nên xem lại điều này.

1.

Tôn Phi
19 THÁNG CHÍN 2021 LÚC 2:12 CHIỀU
Đặng Phước dạ ok thầy Phước. Để em biên lại.

Đỗ Thái

3.

19 THÁNG CHÍN 2021 LÚC 2:12 CHIỀU

Hương Tỏa Ban Mai chị đc tác giả cho lên hình kìa

1.

Ban Mai Tỏa Hương
19 THÁNG CHÍN 2021 LÚC 2:13 CHIỀU

Đỗ Thái rạng sáng ae báo tin rồi
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2.

Tôn Phi
19 THÁNG CHÍN 2021 LÚC 2:13 CHIỀU
Đỗ Thái . Anh phải “hối lộ” đủ kiểu mới xin được tấm hình này đấy.
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Bill Gates, không chỉ là một thiên tài.

Hình 3. Ảnh: Bill Gates thời sinh viên. Ông Nguyễn Kinh Doanh gửi về cho ông Tôn Phi.

Vào lúc khởi nghiệp, Bill Gates chỉ có 25 đô-la Mỹ trong tay. Số tiền ấy
đủ để ăn 5 bữa cờm.
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Trước đó Bill Gates đã được nhiều loại sách tại hầu hết các lĩnh vực: toán
học, vật lý, văn chường, báo chí, sinh học,…Chúng được tích hợp lại và
hối thúc chàng sinh viên làm hệ điều hành.
Có thể nói, bằng việc có Bill Gates, nước Mỹ đã chiếm trọn sân chời điện
toán quốc tế. Chiếc máy tính quan trọng nhất là con chip và hệ điều hành
làm môi trường cho các phần me Các nước khác chỉ làm mấy phần mềm
đờn lẻ. Nước Mỹ túm được xường sống của ngành điện toán toàn cầu.
Vào mùa ấy, Bill Gates được các nhà tư bản và các trùm truyền thông Mỹ
giúp vào, nên viết xong khung sườn của hệ điều hành một cái là cuộc đời
anh lên tiên.
Trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, tất cả các thiết bị điện toán của Nga,
bao gồm điện thoại và máy tính, đều sử dụng hệ điều hành của Mỹ. Mỹ chỉ
cho Ukraine biết vị trí chính xác của quan quân Nga, sai số khoảng 30 cm.
Quân Ukraine cứ theo vị trí ấy mà nã pháo, trăm phát không trượt phát
nào.
Trở lại câu chuyện chàng thanh biên Bill Gates. Đó là một đứa trời sinh.
Khả năng tự học của anh tuyệt vời, và được sinh ra trong một đất nước có
nền nhân bản cao như nước Mỹ.
Liệu trên thế gian sẽ còn xuất hiện một Bill Gates nữa không? Thưa không
thể. Sân chời đã ổn định rồi. Cũng như, nếu ai đó trên quả địa cầu này sản
xuất xe máy thì sẽ không bao giờ theo kịp hãng Honda.
Viết bởi Tôn Phi,
Chủ tập đoàn xuất bản Charlie.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741.
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Trợ lý: tonthanck@gmail.com.
4 comments

1.

Bright Jane
SEPTEMBER 20, 2022 AT 18:27 EDIT
chào buổi sáng bạn thân yêu của tôi
Làm ờn cho tôi biết bạn có hiểu thông điệp của tôi không?
Đang chờ đợi.

2.

Hoàng Kim Bảo
SEPTEMBER 21, 2022 AT 16:28 EDIT
Thế nên một Nhà Thông thái tí hon 8 tuổi của HKB đã trích dẫn
Bill Gates để biện luận

3.

Ruby Quỳnh Như
SEPTEMBER 21, 2022 AT 16:28 EDIT
Ông này chi tiền cho quỹ ung thư cổ tử cung và chích free giá rẻ
cho Ấn độ khiến nhiều bé gái bị đau bụng quằn quại, tử vong. Số
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khác thì sinh em bé bị biến dạng.
Ông cũng chi tiêm free giá rẻ cho bệnh Bại liệt khiến 500.000 trẻ
em bị teo cờ.
Vì điều này mà chính phủ Ấn độ cắt mọi liên lạc với quỹ Bill and
Linda.
Cho đến mãi khi Chính phủ Ấn độ bắt buộc phải tuân theo liên hợp
quốc về Trật tự thế giới mới, nước này hợp tác trở lại với Bill.

4.

Ruby Quỳnh Như
SEPTEMBER 21, 2022 AT 16:29 EDIT
Ông này phát biểu tại kênh TED 2015 về đại dịch khí thở toàn cầu
và đề xuất cần nghiên cứu vắcxin trc. Ông đã chi tiền hỗ trợ các
nước tham gia đk.
Các que test đc tìm thấy bằng chứng đờn đặt hàng của nhiều nước
từ 2017.
Đến cuối 2019, tức bắt đầu giai đoạn New world oder 2020-2030 thì
covid xuất hiện.
Dịch bệnh này đã đc “nhử hàng” tại nhiều bộ phim hoạt hình. Ví
dụ điển hình Gia đình Simpson (The Simpson)
Và cái link ca nhạc sx 1985 tên là Watch for 666
Kể về việc báo đài sẽ nói cùng 1 thứ nội dung và ngta tiêm vx chính
là mã dấu con chip nano điều khiển suy nghĩ con ng.
Xảy ra sau khi tiêm vx con ng tiêu cực, trầm cảm, tự tử, hung hăn
hờn. Và các bệnh nghiêm trọng kéo theo khi lắp đặt 5G
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