
 

   

 

 

  

(Bản quyền của Trung Nguyên Legend) 



   

 

 

  



 

 

  

 

 

NHÀ SÁNG LẬP – CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN LEGEND 

ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ 

 

 

Tủ sách nền tảng đổi đời – Tủ sách hợp nhất tinh hoa của nhân loại do CHỦ TỊCH 

Tập đoàn Trung Nguyên Legend ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ tâm huyết, cẩn trọng 

tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách, từ ngàn tấm gương danh vĩ nhân thành công 

nhất của nhân loại. Tủ sách nền tảng đổi đời với hơn 100 đầu sách quý thấm đẫm tư 

duy biện chứng, tuần hoàn liên thông từ lập thuyết đến thực hành về 12 lĩnh vực căn cốt 

nhất của đời sống bao gồm: Huyền học, Triết học, Khoa học, Chính trị học, Kinh tài học, 

Tâm lý học, Xã hội học, Đạo đức học, Nghệ thuật – Mỹ học, Âm thanh – Ngôn ngữ học, 

Y học và Võ học nhằm cung cấp nền tảng tri thức đúng đắn và hiểu biết toàn diện 

cho 30 triệu thanh niên Việt. Từ đó, khuyến khích thế hệ thanh niên Việt cùng nhau nỗ 

lực học tập không ngừng nghỉ, cùng nhau nỗ lực luyện rèn, chuyển hóa từ sức mạnh 

tri thức, sức mạnh tinh thần thành sức mạnh thể chất, sức mạnh vật chất giúp mỗi 

cá nhân rút ngắn con đường đến thành công và hạnh phúc đích thực, tạo nên một 

dân tộc vĩ đại và trường tồn.   

 

TRI THỨC LÀ ÁNH SÁNG! 

TRI THỨC LÀ SỨC MẠNH CỦA DÂN TỘC! 
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Bài 1: Cuốn sách đem lại khát vọng để thành công 

Không phải cẩm nang làm giàu với bộ nguyên tắc cứng nhắc, “Nghĩ giàu làm giàu” là cuốn 

sách thay đổi tư duy để đạt được thành công. 

Nghĩ giàu làm giàu là cuốn cẩm nang về bí quyết trở nên vượt trội và được xã hội nể trọng của tác 

giả Napoleon Hill (1883-1970). Ông là tác giả người Mỹ, nghiên cứu những nguyên lý phổ quát 

giúp con người đạt thành công trong cuộc sống. 

 

Công trình 30 năm nghiên cứu bí quyết thành đạt 

Với Nghĩ giàu làm giàu, Napoleon Hill được mệnh danh là “người tạo ra các triệu phú”, bởi đã 

truyền nguồn cảm hứng và triết lý thành công dựa trên phương pháp tư duy tích cực, hiệu quả cùng 

những phẩm chất tốt đẹp cho nhiều người trên thế giới. 

Napoleon Hill dành thời gian và công sức gần 30 năm để phỏng vấn hơn 500 người nổi tiếng và 

thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau, cùng hàng nghìn doanh nhân khác, kể cả những người 

thất bại. Vì vậy, Nghĩ giàu làm giàu không chỉ dừng lại ở một cuốn cẩm nang làm giàu, mà còn là 

tác phẩm có sức ảnh hưởng lớn. Trong 70 năm qua, hơn 100 triệu bản sách được bán cho độc giả 

trên toàn cầu. 

 



   

 

Nghèo khó hay giàu sang đều là sản phẩm của tư duy 

Trong Nghĩ giàu làm giàu, Napoleon Hill nhấn mạnh rằng cuộc sống của chúng ta chỉ thay đổi khi 

tư duy thay đổi: “Hãy luôn nhớ rằng sự giàu có thực sự không được đo bằng những gì bạn đang 

có mà bằng những gì bạn mong muốn trở thành”. 

Tất cả bí mật làm giàu được Napoleon Hill chuyển tải thông qua 13 nguyên tắc quan trọng, được 

ông đúc kết xuyên suốt gần 30 năm. 13 nguyên tắc này như một kim chỉ nam được trình bày theo 

sự phát triển từ cao tới thấp, tương ứng quá trình khai sáng trong nhận thức của con người. Mỗi 

nguyên tắc, tác giả lại trình bày, chỉ dẫn phương thức tiến hành cụ thể. 

Đây cũng là cuốn sách đầu tiên đưa ra một triết lý đầy đủ và toàn diện về thành công của cá nhân, 

đồng thời cung cấp những phương pháp tạo một ý thức thành công, cũng như lập kế hoạch chi tiết 

để đạt được thành công đó. 

Các bí quyết thành công được đề cập trong Nghĩ giàu làm giàu có thể được đúc kết ngắn gọn: Tất 

cả bắt nguồn từ cách nghĩ. Do đó, Nghĩ giàu làm giàu không chỉ thay đổi những điều bạn nghĩ, mà 

còn thay đổi cả cách nghĩ của bạn. Nó không dừng lại ở việc chỉ ra bạn phải làm gì, mà còn cho 

biết phải làm điều đó như thế nào để đạt được khát vọng của mình. 

Nghĩ giàu Làm giàu cùng Đắc nhân tâm, Khuyến học, Quốc gia khởi nghiệp, Không bao giờ là 

thất bại, tất cả chỉ là thử thách là 5 cuốn sách đầu tiên trong Tủ sách Nền tảng đổi đời được Nhà 

sáng lập - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ cẩn trọng tuyển chọn, 



 

 

trao tặng cho thế hệ thanh niên Việt trong gần 10 năm qua với mong muốn tạo dựng sức mạnh tri 

thức đúng đắn và toàn diện cho mỗi bạn trẻ, để từ đó chuyển hóa thành sức mạnh của quốc gia. 

Độc giả có thể tìm đọc những cuốn sách quý tại các không gian Trung Nguyên Legend, Trung 

Nguyên E-Coffee và theo dõi thông tin trao tặng sách tại website: https://www.hanhtrinh 

lapchividai.com/ và Facebook: https://www.facebook.com/lapchividai.  



   

Bài 2: Cẩm nang kinh điển về kết nối và thuyết phục lòng 

người 

Với những nguyên tắc giao tiếp dựa trên nền tảng nghiên cứu sâu sắc về tâm lý học, “Đắc 

nhân tâm” là cẩm nang về nghệ thuật thuyết phục lòng người dễ ứng dụng, thực hành. 

Đắc nhân tâm là cuốn sách đem lại những lời khuyên bổ ích về cách ứng xử trong cuộc sống hàng 

ngày. Suốt 85 năm qua, cuốn sách không ngừng lan tỏa giá trị tới nhiều tầng lớp, đối tượng bạn 

đọc. 

 

Cuốn sách tạo động lực liên tục đứng đầu danh mục bán chạy 

Dale Carnegie (1888-1945) là nhà văn, nhà thuyết trình người Mỹ. Trong suốt sự nghiệp của mình, 

Dale Carnegie không ngừng nghiên cứu bí quyết của thành công và cho ra đời những cuốn sách 

giúp cải thiện kỹ năng sống để có được cuộc sống dễ dàng hơn. 

Những cuốn sách của ông đều gây được tiếng vang đối với công chúng, thậm chí còn mang đến 

cho ông danh hiệu “nhà thành công học”. Trong đó, cuốn sách thành công vang dội nhất và gắn 

liền với tên tuổi của ông chính là Đắc nhân tâm. 

Sau hơn 15 năm dành thời gian nghiên cứu về tâm lý, thu thập tài liệu và trải nghiệm chính những 

nguyên tắc giao tiếp mà ông đúc rút, Dale Carnegie đã dần hoàn thiện cuốn sách Đắc nhân tâm. 



 

 

Được xuất bản năm 1936, với tổng lượng sách bán ra hơn 90 triệu bản trên toàn cầu, Đắc nhân 

tâm là cuốn sách thể loại “tạo động lực” liên tục đứng đầu danh mục sách bán chạy nhất do báo The 

New York Times bình chọn. 

 

Khi giao tiếp trở thành nghệ thuật, khi khôn khéo trở thành đời thường 

Trong Đắc nhân tâm, giao tiếp được nâng tầm trở thành một nghệ thuật, còn người giao tiếp chính 

là một nghệ sĩ. Không dừng lại ở những chỉ dẫn chung, Đắc nhân tâm đưa ra những nguyên tắc 

cùng minh họa cụ thể từ cách gây thiện cảm cho đến dẫn dắt người khác theo ý mình. 

Dale Carnegie nhấn mạnh mọi nguyên tắc đều phải xuất phát từ tình yêu thương và sự chân thành. 

Ông viết: “Sự quan tâm chân thành đến người khác sẽ tạo ra phép màu. Phép màu ấy không chỉ 

dành cho người khác mà còn dành cho chính bạn”. 

Đắc nhân tâm không phải là cuốn cẩm nang tập hợp những nguyên tắc cứng nhắc mà triết lý sâu 

xa mà tác giả muốn truyền tải chính là hiểu và thành thật với chính bản thân, từ đó biết cách quan 

tâm, dẫn dắt cảm xúc của người khác. 

Sự thấu hiểu để từ đó dẫn dắt nhân tâm chính là yếu tố quan trọng giúp chúng ta kết nối thông 

minh và thuyết phục hiệu quả các nguồn lực. 



   

Đắc nhân tâm cùng với Nghĩ giàu Làm giàu, Khuyến học, Quốc gia khởi nghiệp, Không bao giờ 

là thất bại Tất cả là thử thách là năm cuốn sách đầu tiên trong Tủ sách Nền tảng Đổi đời được 

Nhà sáng lập - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ cẩn trọng tuyển 

chọn, trao tặng cho thế hệ thanh niên Việt trong gần 10 năm qua với mong muốn tạo dựng sức 

mạnh tri thức đúng đắn và toàn diện cho mỗi thanh niên Việt, để từ đó chuyển hóa thành sức mạnh 

của quốc gia. 

Độc giả có thể tìm đọc những cuốn sách quý đổi đời tại các không gian Trung Nguyên Legend, 

Trung Nguyên E-Coffee và đăng ký nhận sách tặng tại website: hanhtrinhlapchividai.com và 

Facebook facebook.com/lapchividai.  



 

 

Bài 3: Cuốn sách giải mã thành công của Israel 

“Quốc gia khởi nghiệp” là câu chuyện về nền kinh tế Israel, sức mạnh của sự sáng tạo và 

khát vọng lớn của mỗi con người tạo nên sức mạnh xây dựng quốc gia, dân tộc. 

Israel là quốc gia không được thiên nhiên ưu ái, sống giữa nguy cơ xung đột với các nước lân bang 

nhưng lại sản sinh vô số chủ nhân Nobel, những nhà khoa học lỗi lạc và những nhà chính trị - kỹ 

nghệ đại tài kiểm soát các lĩnh vực then chốt của thế giới. Điều gì đã làm nên kỳ tích đó? 

 

Giải mã quốc gia nhỏ bé trở thành siêu cường công nghệ 

Cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp với những luận điểm vô cùng sắc bén, những câu chuyện kỳ thú 

về phẩm tính vượt trội của con người và đất nước Israel đã phần nào giải mã về “hiện tượng Israel”. 

Đây là công trình nghiên cứu lịch sử và văn hóa Israel của nhóm tác giả Dan Senor và Saul Singer, 

chắt lọc những câu chuyện về công ty khởi nghiệp để tìm hiểu cội nguồn năng lượng sáng tạo của 

dân tộc Do Thái. 

Thậm chí, Quốc gia khởi nghiệp còn mở rộng nghiên cứu các lĩnh vực lịch sử, kinh doanh và địa 

chính trị, làm sáng tỏ phần nào thành công của đất nước này. 

Cốt lõi trong câu chuyện Quốc gia khởi nghiệp chính là khả năng biến nghịch cảnh thành nguồn 

năng lượng sáng tạo đa diện. Đây chính là nền tảng làm nên thành công cho Israel. 



   

 

Bài học cho các quốc gia khởi nghiệp 

Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ cũng có diện tích không quá rộng lớn như Hàn Quốc, Singapore, 

Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Ireland đã phát triển một cách ấn tượng. Điểm đặc biệt của Israel 

là sản sinh ra “văn hóa kinh doanh” riêng. 

Thiên hướng tư duy đa nhiệm của người Israel về công nghệ không chỉ là tính ham hiểu biết; nó 

là một đặc điểm văn hóa nằm trong cốt tuỷ. 

Người Israel có cách tư duy tự do mà những xã hội có nền văn hóa cứng nhắc, bao gồm cả các 

nước dường như đang ở giai đoạn cực thịnh về phát triển thương mại, khó có được. 

Họ đã gộp tinh thần tiên phong và sáng tạo thành một để trở thành một trong những quốc gia sáng 

tạo hàng đầu thế giới, cung cấp đầu mối cho các siêu ý tưởng của tương lai. 

Nói ngắn gọn, Israel là đất nước của sự cách tân và óc sáng tạo, bởi họ hiểu được nguồn năng 

lượng khởi nghiệp bắt nguồn từ đâu, sẽ đi về đâu, làm sao để có được nó. 

Quốc gia khởi nghiệp - cuốn sách giải mã kỳ tích Israel - đã được dịch sang tiếng Trung, Hàn 

Quốc, Nga, Bồ Đào Nha, Đức, Pháp, Italy, Bulgaria, Séc, Do Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Ả-

rập... Điều này cho thấy sự quan tâm của quốc tế đối với mô hình kinh tế của Israel. Tầm quan 

trọng của sự sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp không chỉ rất lớn, mà còn đang là bài học cấp thiết 

trong thời đại ngày nay. 



 

 

Quốc gia khởi nghiệp là một trong 5 cuốn sách đầu tiên trong tủ sách Nền tảng đổi đời do Nhà 

sáng lập - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn, trao tặng cho thế hệ 

thanh niên Việt, nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong gần 10 năm qua. 

Quốc Gia Khởi Nghiệp cũng là cuốn sách đầu tiên thuộc lĩnh vực Kinh tài học trong tủ sách Nền 

tảng đổi đời phiên bản online được thực hiện số hóa E-book và Audio book.  

Độc giả có thể tìm đọc những cuốn sách quý đổi đời tại các không gian Trung Nguyên Legend, 

Trung Nguyên E-Coffee và đăng ký nhận sách tặng tại website: 

https://www.hanhtrinhlapchividai.com/ và Facebook: https://www.facebook.com/lapchividai  



   

Bài 4: Cuốn sách thức tỉnh hàng triệu người dân Nhật 

Nước Nhật không giàu tài nguyên nhưng đã chuyển mình thành cường quốc. Sức mạnh chấn 

hưng Nhật Bản chính là phát triển trí đức, học hỏi và sáng tạo. 

Khuyến học bàn về những yếu tố cơ bản khi xây dựng quốc gia hưng thịnh, về tinh thần học tập 

để quốc dân tự cường. Khuyến học là cuốn sách gối đầu giường của nhiều người Nhật và đến nay 

còn được tái bản như bài học nền tảng xuyên suốt qua các thế hệ người Nhật. 

 

 

Sách chứa khát vọng kiến tạo quốc gia hùng cường 

Thế kỷ 19, Nhật Bản là nước phong kiến lạc hậu, bế quan tỏa cảng với thế giới. Những luật lệ, tập 

quán phong kiến khiến nhiều người dân nhu nhược. Fukuzawa Yukichi (1835-1901) - nhà tư tưởng 

có ảnh hưởng sâu rộng nhất đối với xã hội Nhật Bản thời cận đại - than rằng: “Nước Nhật chỉ có 

người Nhật mà không có quốc dân Nhật”. 

Fukuzawa Yukichi được tôn vinh là bậc “khai quốc công thần” của Nhật Bản. Ông sáng lập Đại 

học Keio - một trong những cơ sở giáo dục bậc cao lâu đời nhất Nhật Bản và là thành viên hội trí 

thức Meirokusha. 



 

 

Ông viết nhiều tác phẩm đóng vai trò quan trọng, mang lại linh hồn và nền tảng tinh thần cho công 

cuộc thay đổi vận mệnh Nhật Bản, giúp đất nước này vươn lên vị thế cường quốc như ngày nay. 

Đặc biệt, cuốn Khuyến học được ông viết trong thời gian từ năm 1872 đến 1876 gây chấn động và 

được cho là đã thức tỉnh hàng triệu người dân Nhật Bản. Tư tưởng vượt trội của ông đóng góp hữu 

hiệu trong việc khai hóa văn minh, nâng cao dân trí, làm thay đổi thế giới quan của người Nhật. 

Từ đó, toàn thể quốc dân Nhật ý thức được tinh thần độc lập và tự do, trên dưới một lòng, coi vận 

mệnh tổ quốc như vận mệnh của bản thân, đem hết tinh thần và trách nhiệm với tư cách là quốc 

dân Nhật ra phụng sự để xây dựng một quốc gia hùng mạnh. 

 

Giá trị tư tưởng vượt thời gian 

Fukuzawa Yukichi dẫn minh chứng từ hiện thực xã hội phương Đông lẫn phương Tây để khẳng 

định: “Những tiến bộ của văn minh đều ra đời từ sự phát hiện chân lý trong quá trình nghiên cứu 

mọi sự vật tự nhiên xung quanh ta”. 

Thay đổi vận mệnh của quốc gia phải giáo dục tri thức toàn diện cho nhân dân. Một dân tộc thượng 

tôn tri thức, quốc gia mới có thể ngang hàng sánh vai với nền văn minh của các cường quốc toàn 

cầu. 



   

Khuyến học soi sáng, hun đúc nên chí khí và tinh thần quốc dân để Nhật Bản chuyển mình từ một 

quốc gia lạc hậu thành cường quốc kinh tế, người Nhật tự hào trở thành dân tộc hình mẫu. 

Không chỉ học tập chọn lọc mọi thành tựu của phương Tây, trong Khuyến học, Fukuzawa Yukichi 

nêu lên tinh thần dám đua tranh với các nước phương Tây về kinh tế, khoa học kỹ thuật. Điều này 

đã hun đúc cho người dân Nhật tinh thần doanh thương ngạo khí, tạo nên loạt tập đoàn hùng mạnh 

quy mô trên toàn cầu. 

Tinh thần ấy cũng là động lực để thúc đẩy kinh tế, khoa học kỹ thuật Nhật Bản phát triển thành 

một cường quốc. 

Đối mặt thảm họa bởi thiên tai, thế giới lại được nhìn thấy tầm vóc, bản lĩnh dân tộc Nhật qua tinh 

thần tự cường, bình tĩnh đối diện với thiên tai, việc trật tự xếp hàng rất kỷ luật, nhường nhịn đùm 

bọc lẫn nhau cùng vượt qua nghịch cảnh... 

Nước Nhật đã nhận được sự nể trọng của cộng đồng thế giới về tinh thần dân tộc, sự trưởng thành 

trong tính cách của một dân tộc vĩ đại. Nhật Bản giờ đây là cường quốc lớn trên thế giới, dẫn đầu 

ở nhiều lĩnh vực, sở hữu sức mạnh kinh tế và sức mạnh khoa học kỹ thuật vượt trội, những thương 

hiệu đi khắp toàn cầu không hề thua kém phương Tây. Hàng hóa của Nhật hiện diện trong nhiều 

gia đình ở mọi nơi trên thế giới. 

Nhật Bản có thể nghèo tài nguyên, bị chiến tranh tàn phá nhưng một dân tộc có tinh thần khuyến 

học sẽ luôn tìm thấy con đường đi đến sự thịnh vượng. Chí khí, tinh thần quốc dân Nhật được cả 

thế giới học tập. 

Khuyến học cùng Đắc nhân tâm, Nghĩ giàu làm giàu, Quốc gia khởi nghiệp, Không bao giờ là thất 

bại, tất cả là thử thách là 5 cuốn sách đầu tiên trong Tủ sách Nền tảng đổi đời được Nhà sáng lập 

- Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn, trao tặng cho thế hệ 

thanh niên Việt trong gần 10 năm qua với mong muốn tạo dựng sức mạnh tri thức đúng đắn và 

toàn diện cho mỗi thanh niên Việt, từ đó chuyển hóa thành sức mạnh của thế hệ trẻ. 

Độc giả có thể tìm đọc những cuốn sách quý đổi đời tại các không gian Trung Nguyên Legend, 

Trung Nguyên E-Coffee và đăng ký nhận sách tặng tại website: 

https://www.hanhtrinhlapchividai.com/ và Facebook: https://www.facebook.com/lapchividai  



 

 

Bài 5: Muốn thành công hãy dám thách thức thất bại 

“Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách” - cuốn tự truyện kể về hành trình xây dựng 

doanh nghiệp vững mạnh của ông Chung Ju Yung, nhà sáng lập tập đoàn Hyundai. 

Chung Ju Yung (1915-2001) là nhà tư bản công nghiệp, doanh nhân, tỷ phú, nhà từ thiện người 

Hàn Quốc, và là nhà sáng lập, chủ tịch tập đoàn Hyundai. 

Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách đã tái hiện sâu sắc cuộc đời của Chung Ju Yung với 

những biến cố, thăng trầm cùng nỗ lực không ngừng để gây dựng Hyundai - thương hiệu nổi tiếng 

thế giới, góp phần đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia hùng mạnh. 

 

 

Tinh thần dám thách thức thất bại của cậu bé nông dân nghèo 

Những chương đầu tiên của cuốn sách Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách kể lại hành 

trình khát vọng đổi đời của cậu bé nông dân nghèo Chung Ju Yung. 

Phải nghỉ học từ sớm để phụ giúp cha mẹ nhưng tinh thần ham học hỏi, giàu nghị lực, không chịu 

khuất phục số phận đã giúp ông gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng và trở thành tấm gương 

vượt khó để khởi nghiệp thành công. 

Chung Ju Yung từng trải qua nhiều biến cố trong sự nghiệp kinh doanh, từ dịch vụ sửa chữa ôtô, 

sản xuất ôtô cho đến xây dựng nhà ở, cầu đường, đóng tàu… Khi vừa có chút thành tựu thì biến 

cố ập đến khiến Chung Ju Yung phải quay về vạch xuất phát, nhưng ông chưa bao giờ nghĩ mình 

thất bại. 



   

Xuyên suốt nội dung cuốn sách Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách là tinh thần chiến 

đấu bền bỉ đã giúp Chung Ju Yung vượt qua mọi nghịch cảnh để đạt được thành công. Ông đã viết: 

“Mọi thứ đều quân bình, vận may rủi đều đến với con người như nhau. Quan trọng nhất là phải nỗ 

lực, nỗ lực không ngừng và biết chớp thời cơ”. 

 

 

 

Niềm tin chính là “chìa khóa” tạo nên kỳ tích 

Ngay khi mới xuất bản, tự truyện của Chung Ju Yung đã nhận được sự quan tâm, trở thành cuốn 

sách gối đầu giường của nhiều thế hệ doanh nhân không chỉ ở Hàn Quốc mà còn nhiều quốc gia 

trên thế giới. 

Trong Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách, Chung Ju Yung đã chia sẻ những triết lý, bài 

học xương máu cùng bí quyết kinh doanh được đúc kết từ trải nghiệm của chính mình để thế hệ 

thanh niên không ngừng học hỏi. 

Khi đối mặt thách thức, điều đầu tiên Chung Ju Yung thường làm đó chính là củng cố tinh thần 

không bao giờ bỏ cuộc, luôn giữ niềm tin vững vàng, phấn đấu một cách bất khuất và toàn tâm, 

toàn ý dốc sức để hoàn thành công việc. 

Ở Chung Ju Yung, “uy tín” luôn được đặt lên hàng đầu, bởi nó quan trọng hơn cả tiền bạc - đó là 

nguyên tắc mà ông theo đuổi suốt cuộc đời mình. 



 

 

Cuốn sách của Chung Ju Yung còn phản chiếu “Khát vọng Đại Hàn” cháy bỏng. Hàn Quốc với 

xuất phát điểm là nền kinh tế nghèo nàn, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, đã vươn lên mạnh mẽ, 

tạo nên kỳ tích nhờ những con người có khát vọng lớn như Chung Ju Yung. 

Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách cùng Khuyến học, Đắc nhân tâm, Nghĩ giàu làm 

giàu, Quốc gia khởi nghiệp là 5 cuốn sách đầu tiên trong Tủ sách Nền tảng Đổi đời được Nhà sáng 

lập - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ cẩn trọng tuyển chọn, trao 

tặng cho thế hệ thanh niên Việt trong gần 10 năm qua với mong muốn tạo dựng sức mạnh tri thức 

đúng đắn và toàn diện cho mỗi thanh niên Việt, để từ đó chuyển hóa thành sức mạnh của quốc gia. 

Độc giả có thể tìm đọc những cuốn sách quý đổi đời tại các không gian Trung Nguyên Legend, 

Trung Nguyên E-Coffee và đăng ký nhận sách tặng tại website: 

https://www.hanhtrinhlapchividai.com/ và Facebook: facebook.com/lapchividai  



   

Bài 6: Cuốn sách của những suy niệm vượt thời gian 

“Suy niệm mỗi ngày” là công trình trọng yếu trong sự nghiệp văn học và triết học của Lev 

Tolstoy. Tác phẩm xuất phát từ mong muốn hạnh phúc cho mỗi người của đại văn hào Nga. 

 

Lev Tolstoy (1828-1910) là một trong những tiểu thuyết gia thành công nhất nước Nga. Ông được 

cả thế giới công nhận tài năng qua những tác phẩm có giá trị như: Chiến tranh và Hòa bình, Anna 

Karenina, Đường sống, Phục sinh… 

Cuốn sách hội tụ nhiều nền văn hóa 

Cho đến cuối đời, khi đã sáng tỏ ý nghĩa của cuộc sống, Lev Tolstoy ấp ủ ý tưởng viết nên tác 

phẩm “cần thiết cho mọi người”, giúp người đọc nuôi dưỡng đạo đức, tâm hồn để sống yêu thương 

và hạnh phúc hơn. 

Thư viện riêng của Lev Tolstoy có trên 22.000 đầu sách. Trong hơn 17 năm, ông đã đọc và chọn 

lọc kỹ càng hơn 450 đầu sách của những nhà tư tưởng, những nhà văn vĩ đại nhất mọi thời đại. 



 

 

 

Ông thu góp tài liệu từ những hệ thống triết học lớn, những tôn giáo chủ chốt. Và sau đó, ông tiếp 

tục dành 8 năm để thực hiện kiệt tác Suy niệm mỗi ngày. Cuốn sách được chính Lev Tolstoy xem 

là đóng góp quan trọng nhất của ông cho nhân loại. 

Chiều sâu minh triết và những tư tưởng từ cuốn sách có thể cung cấp cho người đọc nguồn cảm 

hứng “tự giúp mình trở nên vĩ đại” như ông khao khát. 

Suy niệm cùng những danh nhân, vĩ nhân 

Cuốn sách Suy niệm mỗi ngày tạo ra một “quỹ đạo đọc”, bao gồm 30 chủ đề, ngụ ý về 30 ngày 

trong tháng, được giảng giải, phân tích dưới dạng những đoạn văn ngắn. 

Các chủ để được lặp đi lặp lại theo chu kỳ, được sắp xếp theo trình tự logic, giúp độc giả thuận 

tiện theo dõi, lật giở và suy ngẫm mỗi ngày như một cuốn lịch để mỗi người tự hoàn thiện bản thân 

về nhân cách và đạo đức. 

Mỗi trang sách là sự kết hợp hài hòa giữa tư tưởng Đông - Tây, như: Tư tưởng Lão Tử, minh triết 

Phật giáo, các triết gia Ralph Waldo Emerson, Pascal, tục ngữ Ba Tư, The Talmud (được xem như 

"Kinh Thánh" của người Do Thái) ... 



   

 

Bên cạnh đó là những suy tưởng của chính Tolstoy vừa thử thách vừa an ủi, vừa truyền cảm hứng 

vừa vỗ về. Cuốn sách là một tham khảo cho những ai tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống, truy cầu sự 

bình yên và hạnh phúc. 

Cuốn sách Suy niệm mỗi ngày được Nhà sáng lập - Chủ Tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend 

Đặng Lê Nguyên Vũ cẩn trọng tuyển chọn thuộc lĩnh vực Huyền học trong Tủ sách Nền tảng đổi 

đời. Độc giả có thể tìm đọc và chọn mua sách tại các không gian Trung Nguyên Legend, Trung 

Nguyên E-Coffee trên toàn quốc hoặc tại App Trung Nguyên Legend Café cho phiên bản in và 

ebook.  



 

 

Bài 7: 'Quân vương' và nghệ thuật lãnh đạo 

Được xuất bản lần đầu năm 1532, đến nay, cuốn sách “Quân vương” vẫn là tác phẩm không 

thể thiếu khi bàn đến nghệ thuật lãnh đạo. 

 

Niccolò Machiavelli là một trong những nhà tư tưởng chính trị quan trọng nhất châu Âu thời kỳ 

đầu hiện đại, người đầu tiên nghiên cứu chính trị dựa trên lý luận thực tiễn hơn là lý thuyết giáo 

điều. 

Bất kể sau bao nhiêu thế kỷ, triết học chính trị của Niccolò Machiavelli chưa bao giờ mất đi tính 

thời sự, vì nó đề cập vấn đề được quan tâm nhất nhưng không phải ai cũng có thể giải quyết một 

cách triệt để. 

Cuốn sách nhỏ giải quyết vấn đề lớn 

Quân vương là tuyệt tác nổi tiếng của Niccolò Machiavelli, là văn bản được nhiều nhà chính trị tư 

tưởng phương Tây sử dụng. Quân vương chắt lọc những nhìn nhận của ông về bản tính con người, 

nghệ thuật lãnh đạo, cũng như chính sách ngoại giao trên cơ sở những sự việc diễn ra như là bức 

tranh chính xác về tính chất thực tế của quyền lực. 



   

 
Trong phần lớn nội dung tác phẩm Quân Vương, Niccolò Machiavelli dựa vào những sự kiện lịch 

sử để khái quát từng cách thức vận dụng các nguồn lực, những thuận lợi và khó khăn khác nhau 

phải đương đầu và những phẩm chất đạo đức mà một con người cần hun đúc để đạt mục tiêu vang 

dội. 

Khi mới ra đời, Quân vương gây tranh luận dữ dội. Bất chấp những ý kiến trái chiều, tác phẩm vẫn 

được đọc, tham chiếu và ứng dụng trong gần 500 năm qua. 

Những con người nhỏ làm nên nghiệp lớn 

Ferdinand II xứ Aragon (1452-1516) từ một nhân vật bình thường trở thành vị cứu tinh của các 

vương quốc Tây Ban Nha. Francois Sforza (1401-1466) xuất thân thấp kém nhưng với tài năng và 

cách thức sử dụng nguồn lực tối ưu đã trở thành công tước cai trị Milan. Hay như Giáo hoàng 

Julius II (1443-1513) luôn hành động rất táo bạo trong mọi việc làm, ngài được biết đến như “giáo 

hoàng chiến binh” và đạt được quyền lực cùng sức ảnh hưởng lớn về chính trị lẫn tôn giáo… 

Cuộc đời của những bậc anh hùng được Niccolò Machiavelli nhắc đến trong Quân vương mặc dù 

tài ba xuất chúng, đều trưởng thành trong điều kiện bất lợi. Điểm chung của họ là những phẩm 

tính và hành động khác biệt, phi thường để bước đến tột đỉnh vinh quang. 



 

 

 
 

Chỉ trong một cuốn sách nhỏ, Quân vương đã hội tụ những nguyên tắc làm nền móng tìm ra chân 

dung bậc quân vương, chính khách hình mẫu nhằm tạo dựng một đất nước ổn định và vững mạnh. 

Quân vương được Nhà sáng lập - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ 

cẩn trọng, tuyển chọn thuộc lĩnh vực Chính trị - Ngoại giao - Quân sự trong Tủ sách Nền tảng đổi 

đời. 

Sách phát hành với tên Quân vương - Thuật cai trị. Độc giả có thể tìm đọc và chọn mua sách tại 

các không gian Trung Nguyên Legend, Trung Nguyên E-Coffee trên toàn quốc hoặc tại App Trung 

Nguyên Legend Café cho phiên bản in và ebook.  



   

Bài 8: Văn minh nhân loại bắt nguồn từ đâu? 

 

Không dừng lại ở tường thuật quá khứ, lịch sử văn minh cần được nhận diện như một khoa 

học. Đây cũng là điều cuốn sách “Nguồn gốc văn minh” của tác giả Will Durant muốn truyền 

tải. 

Trân trọng những giá trị từ quá khứ 

Văn minh vẫn thường được hiểu là di sản tích lũy tri thức, tinh thần và vật chất của con người gắn 

liền lịch sử hình thành, phát triển của nhân loại. Dưới góc nhìn của triết gia, sử gia người Mỹ gốc 

Pháp, Will Durant (1885-1981), nguồn gốc văn minh được cụ thể hóa qua các phương diện: Kinh 

tế, chính trị, lý luận, tinh thần. Đi sâu vào mỗi khía cạnh, ông giúp người đọc hình dung một cách 

bao quát lịch sử văn minh thế giới từ thuở sơ khai đến thời kỳ phát triển rực rỡ. 

Will Durant đồng thời được biết đến là tác giả của bộ sách sử nổi tiếng Lịch sử văn minh với mong 

muốn tìm hiểu năng lực sáng tạo của loài người trong lịch sử và đúc rút những bước tiến của văn 

minh nhân loại. 



 

 

 

Đây cũng là bộ sách sử đưa tên tuổi Will Durant đến với đông đảo bạn đọc khắp thế giới. Ông 

được đánh giá là một trong hai sử gia lớn nhất cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, bên cạnh Arnold J. 

Toynbee. Ông có những đóng góp đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của lịch sử đại chúng. 

Nằm trong công trình đồ sộ này, Nguồn gốc văn minh có chung sứ mệnh giúp nhân loại nhìn về 

quá khứ, hiểu sự quý báu của văn minh, ý thức rằng nó là di sản chung chứ không riêng gì dân tộc 

nào. 

Trong cuốn Nguồn gốc văn minh, Will Durant đã tổng kết lại: “Chúng ta như một đứa trẻ may mắn 

và có lẽ hư hỏng, được hưởng nền văn hóa, sự an toàn và hạnh phúc mà tổ tiên đã tốn bao công 

khó nhọc và lưu truyền lại cho nó”. 

 

Thấu hiểu nguồn gốc văn minh để tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững 

Không chỉ nghiên cứu lịch sử đơn thuần, Will Durant giúp chúng ta nhận thức được tầm quan 

trọng của khoa học lịch sử và chức năng dự đoán tương lai của nó dựa trên những dữ kiện quá khứ. 



   

 

Khi mỗi người có nền tảng và góc nhìn tổng quát về văn minh một cách khoa học, có hệ thống, 

nhân loại sẽ có thêm kiến thức, kinh nghiệm, tự tin để quyết định những vấn đề quan trọng cho 

tương lai. 

Giống việc hiểu được sự biến chuyển của kinh tế trên thế giới sẽ giúp chúng ta hạn chế yếu tố dẫn 

đến khủng hoảng; nắm bắt các quy luật của tự nhiên giúp chúng ta tận dụng được thế mạnh… thì 

hiểu về lịch sử văn minh cũng vậy. Đây sẽ là nền tảng cho sự phát triển bền vững của nhân loại 

trong tương lai. 



 

 

 

Với độ dài gần 200 trang và 5 chương, Nguồn gốc văn minh đã tóm lược lịch sử loài người một 

cách cô đọng, khoa học và dễ dàng tiếp cận. Nguồn gốc văn minh là cuốn sách dành cho những 

bạn đọc yêu thích tìm hiểu về lịch sử, văn hóa thế giới. 

Tác phẩm thuộc lĩnh vực chính trị - ngoại giao - quân sự trong tủ sách Nền tảng Đổi đời do Nhà 

sáng lập - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ cẩn trọng tuyển chọn. 

Độc giả có thể tìm đọc và chọn mua sách tại các không gian Trung Nguyên Legend, Trung Nguyên 

E-Coffee trên toàn quốc hoặc tại App Trung Nguyên Legend Café cho phiên bản in và ebook.  



   

Bài 9: Nền văn minh rực rỡ giữa sa mạc 

Sách “Lịch sử văn minh Ả Rập” kiến giải sâu sắc, toàn diện về sự phát triển của Ả Rập, từ 

những bộ lạc du mục gây dựng nên nền văn minh rực rỡ. 

 

Cuốn sách Lịch sử văn minh Ả Rập của sử gia - triết gia Will Durant (dịch giả Nguyễn Hiến Lê) 

đi dọc lịch sử Ả Rập từ mông muội đến thời đại văn minh. 

Từ hệ tư tưởng đến lối sống văn minh 

Dấu ấn văn minh nhân loại thường liên quan những con sông. Văn minh Ai Cập có sông Nile. 

Văn minh Lưỡng Hà có sông Euphrates và Tigris. Văn minh Ấn Độ có sông Ấn và sông Hằng. 

Văn minh Trung Quốc có sông Hoàng Hà và Trường Giang. 

Trong khi đó, Ả Rập chỉ là bán đảo hoang mạc rộng lớn, mênh mông cát đá cháy khô dưới nắng. 

Một khu vực khắc nghiệt đến mức muốn tồn tại cũng phải nỗ lực hơn người. 



 

 

 

Nhưng, khi hợp nhất lại dưới hệ tư tưởng Hồi giáo, các bộ lạc du mục ở Ả Rập đã tạo ra thay đổi 

lớn. Một tôn giáo có ảnh hưởng trên toàn cầu. Một nền văn minh rực rỡ, từng dẫn đầu thế giới 

khoa học và để lại nhiều di sản có giá trị cho nhân loại. 

Sự xuất hiện của tư tưởng Hồi giáo đã tạo điều kiện cho việc hình thành hình thái chung của đời 

sống văn hóa các bộ lạc Ả Rập. Những “Ngôi nhà minh triết” được sáng lập để khám phá và phát 

triển tư tưởng tôn giáo, thành tựu khoa học, niêm luật thi ca, những kiểu mẫu của các công trình 

kiến trúc… 

Xây dựng nền văn minh rực rỡ nhờ trí tuệ 

Khi châu Âu còn đang vùi mình trong đêm trường Trung cổ, thì ở Ả Rập, trường học, viện hàn 

lâm, thư viện, đài thiên văn… xuất hiện ở nhiều nơi. Đầu thế kỷ IX, kinh đô Baghdad đã là trung 

tâm nghiên cứu lớn thế giới đương thời, đặc biệt trong lĩnh vực toán học, thiên văn, hoá học và y 

khoa. 

Một dân tộc khao khát khám phá tri thức đã xây dựng một nền văn minh huy hoàng, với sức ảnh 

hưởng lan rộng qua cả 3 châu lục Á - Âu - Phi. Sự phát triển của bán đảo Ả Rập lúc đó được xem 

là một trong những sự phát triển kỳ lạ nhất lịch sử thời Trung cổ. 



   

 

Cuốn sách Lịch sử văn minh Ả Rập là một phần trong đại công trình nghiên cứu suốt 40 năm của 

sử gia - triết gia Will Durant, được giới phê bình đánh giá là “Kiệt tác có thể nằm trên bất kỳ kệ 

sách gia đình nào”. 

Đây là công trình nghiên cứu đầy đủ về bản chất sự vận động hình thành văn hóa, văn minh nhân 

loại. Bất kỳ ai muốn hiểu rõ những di sản Ả Rập mà tới nay vẫn còn được ca tụng và ứng dụng, 

đều nên đọc Lịch sử văn minh Ả Rập. 

Lịch sử văn minh Ả Rập cũng là một trong những cuốn sách thuộc lĩnh vực Chính trị học trong 

Tủ sách Nền tảng đổi đời do Nhà sáng lập - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê 

Nguyên Vũ cẩn trọng tuyển chọn. Độc giả có thể tìm đọc và chọn mua sách tại các không gian 

Trung Nguyên Legend, Trung Nguyên E-Coffee trên toàn quốc hoặc tại App Trung Nguyên 

Legend Café cho phiên bản in và ebook.  



 

 

Bài 10: Giải mã những bí ẩn về lịch sử văn minh Ấn Độ 

“Lịch sử văn minh Ấn Độ” mang đến cái nhìn toàn diện về văn hóa và con người của quốc 

gia này trong suốt chiều dài lịch sử. Cho đến tận ngày nay, xứ Ấn vẫn không ngừng nỗ lực 

chứng minh cho phương Tây thấy một thế giới mới của trí tuệ. 

 

Nơi khởi phát của nền văn minh cổ 

Biết về lịch sử, văn minh nhân loại giúp ta có thêm sự hiểu biết về quá khứ và dự đoán những điều 

sẽ xảy ra trong tương lai. 

Will Durant (1885-1981), triết gia, sử gia người Mỹ gốc Pháp, cùng vợ mình là Ariel Durant, đã 

dành 40 năm hoàn thiện bộ Lịch sử Văn Minh bao gồm 11 tập. 

Trong tập một “Di sản phương Đông” - mở đầu của công trình đồ sộ Lịch sử Văn Minh, hai vợ 

chồng ông bà đã dành nhiều tâm huyết đi thực địa và tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, con người 

phương Đông, tiêu biểu là các công trình nghiên cứu Lịch sử văn minh Ấn Độ, Lịch sử văn minh 

Trung Hoa, Lịch sử văn minh Ả Rập. 

Ấn Độ là một trong những nền văn minh cổ thế giới. Các cuộc phát kiến đã phát hiện ra những 

chứng tích của buổi đầu văn minh bị chôn vùi dưới đất và trên bờ sông phía Tây Indus, nhiều di 

tích của một nền văn minh cổ hơn bất kỳ nền văn minh mà nhân loại từng biết đến và được tìm 

thấy. 



   

 

Trong cuốn sách Lịch sử văn minh Ấn Độ, Will Durant đã dẫn chứng những nỗ lực thuần hóa cây 

trồng từ giai đoạn khởi sinh văn minh lưu vực sông Ấn (2.800-1.800 TCN) đến văn hóa nông 

nghiệp toàn diện trong thời kỳ hoàng kim Gupta (năm 319-467) đưa Ấn Độ phát triển thành một 

trong những nền văn minh rực rỡ của nhân loại. 

Nền văn minh ấy đã tạo nên một dấu ấn khó phai mờ như Will Durant đã viết: “Không thể kết luận 

về lịch sử Ấn Độ như kết luận lịch sử Ai Cập, Babylone hoặc Assyrie được vì lịch sử Ấn Độ còn 

đương tiếp tục, nền văn minh ấy đang sáng tạo nữa”. 

Nền văn minh độc đáo của nhân loại 

Ấn Độ được biết đến là cái nôi của tôn giáo lớn trên thế giới như Ấn Độ giáo, Phật giáo, đạo Jain, 

đạo Sikh... Hầu hết, tôn giáo giữ vai trò trung tâm, có tầm ảnh hưởng rộng khắp và chi phối mọi 

mặt đời sống từ văn hóa, chính trị, đời sống của con người nơi đây. 

Đặc biệt, Ấn Độ là một trong những cái nôi của triết học phương Đông, khi triết học Ấn và tôn 

giáo đan xen với nhau, tạo nên vẻ đẹp thâm trầm và bí ẩn. 

Đời sống văn học, nghệ thuật của nền văn minh Ấn Độ phong phú thể hiện qua hai bộ sử 

thi Mahabharata và Ramayana - đại diện cho tư tưởng, sức sống tiềm tàng với những giá trị tinh 

thần, đạo đức của con người Ấn Độ đến nay vẫn được tìm tòi, khám phá. 



 

 

 

Bên cạnh đó, kiến trúc là một trong những thành tựu nổi bật nhất của lịch sử văn minh Ấn Độ. 

Kiến trúc Ấn mang sắc thái riêng độc đáo với các kiểu loại hình: Cột đá, mộ tháp, chùa chiền, hình 

tháp, cung điện… Điêu khắc Ấn Độ cũng mang đậm bản sắc dân tộc với việc khắc tượng Phật và 

các tượng thần của đạo Hindu. 

Những thành tựu rực rỡ ở nhiều lĩnh vực đã giúp Ấn Độ trở thành một trung tâm văn minh lớn của 

thế giới trong thời cổ trung đại, mà còn có những ảnh hưởng nhất định vào sự phát triển của xứ 

Ấn trong các giai đoạn tiếp theo. 

Trong Lịch sử văn minh Ấn Độ, Will Durant còn nhắc đến phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 

của Ấn Độ với dấu ấn của Mahatma Gandhi (1869-1948), vị lãnh đạo tinh thần của người dân Ấn 

Độ, cha đẻ của học thuyết Bất bạo động nổi tiếng đã giúp dân tộc Ấn thoát khỏi ách thống trị của 

thực dân Anh và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. 

Với độ dài hơn 400 trang và 9 chương, Lịch sử văn minh Ấn Độ đã mang đến cái nhìn rõ nét về xứ 

Ấn với những đóng góp riêng biệt cho sự phát triển của nhân loại. 

Nhà sáng lập - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ - đã cẩn trọng, 

tuyển chọn cuốn Lịch sử văn minh Ấn Độ thuộc lĩnh vực Chính trị học trong Tủ sách Nền tảng Đổi 

đời. Độc giả có thể tìm đọc và chọn mua sách tại các không gian Trung Nguyên Legend, Trung 

Nguyên E-Coffee trên toàn quốc hoặc tại App Trung Nguyên Legend Café cho phiên bản in và 

ebook.  



   

Bài 11: Lịch sử văn minh Trung Hoa - Cuốn sách mang lại 

góc nhìn trân trọng lịch sử phương Đông 

Giữa những năm 30 của thế kỷ 20, khi bản đồ Á Phi vẫn đang chịu ách thống trị trước đà 

cường thịnh của các đế quốc Âu Mỹ thì sử gia Will Durant đã đưa ra dự báo khó tin về sự 

dịch chuyển cán cân kinh tế nghiêng về châu Á. 

 

 

Đặt lại cán cân cân bằng lịch sử Đông - Tây 

Cùng với Nguồn gốc văn minh đã được giới thiệu, tác phẩm Lịch sử văn minh Trung Hoa thuộc 

công trình đồ sộ “Lịch sử văn minh” của tác giả Will Durant và vợ của mình là Ariel Durant. Will 

Durant sinh năm 1885, ở North Adams, tiểu bang Massachusettes. Ông cùng với vợ mình là Ariel 

Durant được biết là tác giả của công trình đồ sộ “Lịch sử văn minh” gồm 11 tập được tác giả 

nghiên cứu và hoàn thành trong vòng 40 năm (1935 - 1975) nhằm thực hiện hoài bão tìm hiểu tài 

năng, năng lực sáng tạo của con người đã đóng góp cho lịch sử văn minh nhân loại trên mọi lĩnh 

vực: chính trị, kinh tế, tôn giáo, đạo đức, văn học, khoa học, triết học, nghệ thuật.  



 

 

 

“Lịch sử văn minh Trung Hoa” thuộc phần A: Trung Hoa, cuốn III: Viễn Đông trong tập I: Di sản 

phương Đông của bộ sách “Lịch sử văn minh”. Trong đó, Will Durant cho rằng khuyết điểm lớn 

của các sử gia phương Tây đó là trước giờ rất ít chú trọng đến văn minh phương Đông. Bất chấp 

những quan điểm phê phán, bác bỏ từ giới sử gia phương Tây, Will Durant đã cùng vợ dành gần 

ba chục năm để đi thực địa, nghiên cứu các dân tộc châu Á và phương Đông và viết về các quốc 

gia này với thái độ công bằng, trân trọng. Phần Di sản phương Đông mở đầu công trình “Lịch sử 

văn minh” của ông bà Durant đã phá vỡ quan điểm coi nền văn minh châu Âu cùng văn minh Hy-

La là khởi nguyên của mọi nền văn minh khác, đem lại một tiếp cận mới nhìn nhận công bằng lịch 

sử Đông – Tây. 

Hơn một thế kỷ nhìn lại lời tiên tri về tương lai đất nước Trung Hoa 

Trong cuốn Viễn Đông của tập Di sản phương Đông, lịch sử Ấn Độ và Trung Hoa chiếm phần lớn 

bởi lẽ tác giả quan niệm rằng hai quốc gia này là nơi khởi sinh của hai nền văn minh lớn, có ảnh 

hưởng đến hai phía của lục địa châu Á. Trong đó, bề dày lịch sử Trung Hoa hơn 5000 năm đã được 

trình bày chi tiết từ thời thượng cổ gồm “tam hoàng” Phục Hy, Thần Nông và Hoàng Đế cho đến 

thời kỳ cận đại, đầu thế chiến I. Các dữ kiện lịch sử được vợ chồng Will Durant và Ariel Durant 

tham chiếu nhiều tài liệu và trực tiếp thu thập qua những chuyến đi thực địa tới Trung Hoa, Mãn 

Châu năm 1930, 1932. Do vậy, cuốn Lịch sử văn minh Trung Hoa được giới chuyên môn đánh giá 

là trình bày uyên bác với dẫn chứng tài liệu phong phú, phân tích xác đáng và đưa ra những dự 

đoán sáng suốt.  



   

 

 

Trong giai đoạn cận đại, sau khi triều đình phong kiến cuối cùng sụp đổ vào năm 1912, Trung 

Quốc phải đối mặt nhiều vấn nạn - môi trường sống ô nhiễm, nạn tham nhũng, đánh mất bản sắc 

dân tộc. Thế nhưng, dựa trên cơ sở sở hữu khoáng sản dồi dào, có tiềm năng để trở thành cường 

quốc công nghiệp, Will Durant đã nhận định rằng: “Trung Hoa lại sẽ thành một cường quốc và có 

thể “sống đời sống riêng của mình”. Quả thật, sau gần một thế kỷ, độc giả đã phải thán phục trước 

dự đoán sáng suốt quả ông về sự vươn lên thần kỳ của quốc gia này.  

 

Không chỉ là một cuốn sách chép sử thông thường, “Lịch sử văn minh Trung Hoa” còn là tư liệu 

giúp nghiên cứu phương Đông trong bức tranh toàn cảnh thế giới và những vấn đề thời đại. Cùng 

với Lịch sử văn minh Trung Hoa, các tác phẩm Nguồn gốc văn minh, Lịch sử văn minh Ấn Độ, 

Lịch sử văn minh Ả Rập thuộc lĩnh vực Chính trị học trong Tủ sách Nền tảng Đổi đời do Nhà sáng 

lập - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ cẩn trọng tuyển chọn. Độc 

giả có thể tìm đọc và chọn mua sách tại các không gian Trung Nguyên Legend, Trung Nguyên E-

Coffee trên toàn quốc hoặc tại App Trung Nguyên Legend Café cho phiên bản in và ebook.  



 

 

Bài 12: Sự thay đổi cán cân giữa các nền văn minh 

Cuốn sách “Sự va chạm giữa các nền văn minh và sự tái lập trật tự thế giới” mang đến cái 

nhìn tổng quát về thế giới đương đại với những vấn đề và thách thức. 

 

Samuel P. Huntington (1927-2008) là nhà nghiên cứu Mỹ, nổi tiếng với tác phẩm Sự va chạm 

giữa các nền văn minh và sự tái lập trật tự thế giới, xuất bản năm 1996. 

Sự bất hòa về văn hóa dẫn đến các xung đột 

Samuel P. Hungtington (1927-2008) là một nhà nghiên cứu chính trị xuất chúng của Hoa Kỳ, nổi 

tiếng khắp thế giới qua tác phẩm "Sự va chạm giữa các nền văn minh và sự tái lập trật tự thế giới" 

xuất bản năm 1996. Thông qua quyển sách, tác giả đưa người đọc mường tượng cụ thể bức tranh 

chung về các nền văn minh trên thế giới, khẳng định các xung đột sau giai đoạn Chiến tranh Lạnh 

sẽ xuất hiện thường xuyên và đầy bạo lực vì những khác biệt về văn hóa chứ không phải ý thức 

hệ. 

Những cuộc chiến giữa những nền văn minh lớn trên thế giới sẽ xảy ra, có thể là bảy hoặc tám 

cuộc xung đột giữa phương Tây, Hồi giáo, Khổng giáo, Ấn giáo, Chính thống giáo… Để đi sâu 

vào nghiên cứu các xung đột nghiêm trọng xảy ra trong hiện tại và tương lai, cần tập trung vào 

những bất hòa về văn hóa chứ không phải các thể chế. 



   

 

Dù được viết từ cách đây hơn 20 năm nhưng bản thân cuốn sách đã chứng tỏ sự đáng giá của nó 

về cả học thuật và giá trị thực tiễn. Những điều Samuel P. Hungtington phân tích, dự báo hơn 20 

năm trước thực sự ứng nghiệm với tình hình chính trị thế giới hiện tại. Sự kết thúc chiến tranh 

lạnh không phải là sự kết thúc của lịch sử. Sự mở rộng thương mại thông qua toàn cầu hóa không 

chắc đem lại hòa bình, ngược lại dẫn đến nhiều nguy cơ xung đột. Sự phục sinh của Hồi giáo và 

phát triển kinh tế ở châu Á (đặc biệt là Trung Quốc) là những nguy cơ chính gây xung đột. 

 

Bên cạnh đó, "Sự va chạm giữa các nền văn minh và sự tái lập trật tự thế giới" còn làm sáng tỏ 

những phức tạp trong tiến trình chính trị, mang lại một bệ phóng trí tuệ cho các chính sách, dẹp bỏ 

sự đầu hàng thụ động thiếu suy xét trước thuyết định mệnh lịch sử quá đỗi giản đơn, nhấn mạnh 

xung đột văn minh là sự cấp bách đạo đức không thể tránh khỏi được của thời đại. 

Trật tự quốc tế dựa trên nền văn minh là yếu tố quyết định ngăn ngừa xung đột 

Trong thế giới ngày nay, con người cần nhận thức trước những nhiệm vụ mà một số nền văn minh 

đòi hỏi, từ đó xây dựng liên minh dựa trên sự hiểu biết, tôn trọng và kiềm chế lẫn nhau để điều tiết 

các mối quan hệ. Trong cuốn sách này, Samuel P. Huntington cho rằng tương lai của cả hòa bình 

và văn minh đều phụ thuộc vào sự hiểu biết và hợp tác giữa các nhà lãnh đạo chính trị, tinh thần, 

tri thức của các nền văn minh lớn trên thế giới. 



 

 

 

Trong sự va chạm giữa các nền văn minh, châu Âu và Mỹ sẽ gắn kết với nhau hoặc đứng tách biệt. 

Trong sự va chạm lớn hơn - “va chạm thực sự” toàn cầu, giữa văn minh và man rợ, các nền văn 

minh vĩ đại của thế giới với những thành tựu phong phú về tôn giáo, nghệ thuật, văn học, triết học, 

khoa học, công nghệ, đạo đức và nhiệt huyết cũng sẽ gắn kết hoặc đứng tách biệt. Trong kỷ nguyên 

đang tới, những va chạm giữa các nền văn minh là vấn đề cần quan tâm để đảm bảo cho hòa bình 

thế giới. Một trật tự quốc tế dựa trên các nền văn minh là đảm bảo chắc chắn nhất để chống lại 

chiến tranh. Mỗi một cá nhân đều có vai trò quan trọng trong việc thấu hiểu sự khác biệt và ngăn 

chặn xung đột giữa các nền văn minh. 



   

 

Sự va chạm giữa các nền văn minh và sự tái lập trật tự thế giới mang tới cái nhìn thấu đáo về vai 

trò của bản thân với vận mệnh của mỗi quốc gia. Nhà sáng lập - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên 

Legend Đặng Lê Nguyên Vũ đã cẩn trọng, tuyển chọn cuốn sách này thuộc lĩnh vực Chính trị học 

trong Tủ sách Nền tảng Đổi đời. Độc giả có thể tìm đọc và chọn mua cuốn sách tại các không gian 

Trung Nguyên Legend, Trung Nguyên E-Coffee trên toàn quốc hoặc tại App Trung Nguyên 

Legend Café cho phiên bản in và ebook.  



 

 

Bài 13: Điều gì làm cho văn minh phương Tây vượt trội? 

Trong diễn trình lịch sử, văn minh phương Tây trỗi dậy mạnh mẽ, ảnh hưởng tới văn hóa 

của các quốc gia phương Đông trong nhiều thế kỷ. 

 

Niall Ferguson là nhà sử học, giáo sư lịch sử tại Đại học Harvard, thành viên cao cấp tại Viện 

Hoover, Đại học Stanford, Mỹ. Ông là người có ảnh hưởng với cuốn sách kinh điển Văn minh 

phương Tây và phần còn lại của thế giới. 

Lý do phương Tây trở nên khác biệt với phần còn lại của thế giới 

Trong cuốn sách Văn minh phương Tây và phần còn lại của thế giới, Niall Ferguson cho rằng 

phương Tây vượt xa phần còn lại dựa vào “6 ứng dụng sát thủ”: Cạnh tranh, khoa học, pháp quyền, 

y học hiện đại, chủ nghĩa tiêu dùng và đạo lý nghề nghiệp. Đó cũng chính là chìa khóa giúp phương 

Tây trỗi dậy mạnh mẽ và tạo ra ưu thế với phần còn lại của thế giới. 



   

 

Sự tranh chấp và cạnh tranh là một phần trong câu chuyện thống trị của phương Tây. Khi Tây Âu 

bắt kịp và vượt một số nền văn minh khác, một phần quan trọng là do phương Tây có nhiều sự 

cạnh tranh hơn cả. Đặc biệt, phương Tây luôn dẫn đầu trong việc phát triển con đường tìm kiếm 

tri thức với những phát kiến quan trọng cho nhân loại. 

Trong phần lớn nội dung cuốn sách, Niall Ferguson không chỉ lý giải điều đã khiến nền văn minh 

phương Tây vượt trội với phần còn lại của thế giới, mà còn chỉ ra những nghịch lý bên trong của 

nền văn minh này. 

Phần còn lại của thế giới trước ảnh hưởng của phương Tây 

Ngay từ khi xuất bản lần đầu vào năm 2011, Văn minh phương Tây và phần còn lại của thế giới 

của Niall Ferguson tạo nên tiếng vang lớn khi chỉ ra “6 ứng dụng sát thủ”, giúp phương Tây thống 

trị thế giới trong suốt 500 năm; cùng đó là sự trỗi dậy mạnh mẽ của những đại diện tiêu biểu của 

nền văn minh phương Đông, trước sự ảnh hưởng và thống thị của nền văn minh phương Tây. 



 

 

 

Trong nhiều cột mốc lịch sử, văn minh phương Tây vươn lên đóng vai trò trung tâm để tham chiếu 

với các nền văn minh khác, đồng thời trở thành hình mẫu lý tưởng mà phần còn lại của thế giới 

muốn học hỏi. Trong đó, điển hình là Nhật Bản. Họ đã nỗ lực tìm hiểu lý do khiến phương Tây 

giàu, mạnh hơn so với phần còn lại thế giới và vận dụng thành công các mô hình, thể chế của 

phương Tây để trở thành quốc gia giàu có như hiện tại. 

Phần cuối cuốn sách, Niall Ferguson nhìn nhận và đúc kết về mối đe đọa lớn nhất của văn minh 

phương Tây ngày nay chính bởi sự nhu nhược, yếu mềm và thiếu hiểu biết về lịch sử đã nuôi 

dưỡng nó, chứ không phải do các nền văn minh khác mang lại. 



   

 

Văn minh phương Tây và phần còn lại của thế giới - cuốn sách có ích với bạn đọc muốn tìm hiểu 

về văn minh phương Tây và những phát kiến quan trọng cho phần còn lại của thế giới. Tác phẩm 

thuộc lĩnh vực chính trị - ngoại giao - quân sự trong tủ sách Nền tảng đổi đời do Nhà sáng lập - 

Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn. Độc giả có thể tìm 

đọc và chọn mua sách tại các không gian Trung Nguyên Legend, Trung Nguyên E-Coffee trên 

toàn quốc hoặc tại App Trung Nguyên Legend Café cho phiên bản in và ebook.  



 

 

Bài 14: Sự vượt trội trong tầm nhìn phát triển của Dubai 

Cuốn sách mang đến câu trả lời từ chính Quốc vương Mohammed bin Rashid Al Maktoum 

(hay còn gọi là Sheikh Mohammed) về sự thay đổi của Dubai. 

 

Câu trả lời từ người trực tiếp đóng góp vào sự phát triển của Dubai 

Sinh năm 1949, Quốc vương Dubai, Sheikh Mohammed, từng có thời gian học tâp tại UAE và 

Scotland. Ông tốt nghiệp trường Mon Military Academy (hiện nay là trường The Royal Millitary 

Academy) tại Anh.  

Ông trở thành Tổng tư lệnh lực lượng cảnh sát Dubai năm 1968 và Bộ trưởng Quốc phòng UAE 

năm 1971. Năm 1995, ông đảm nhận vị trí thái tử Dubai và 7 năm sau, Sheikh Mohammed trở 

thành Phó tổng thống, Thủ tướng UAE và Quốc vương Dubai. 



   

 

Chính Sheikh Mohammed là người đề xướng các chương trình và cơ chế phát triển Dubai với mục 

tiêu đạt được sự phát triển vượt trội, nâng cao chất lượng quản lý. Ông được biết là người thành 

lập Giải thưởng The Mohammed bin Rashid Al Maktoum dành cho các nhà quản lý Ả Rập và đề 

xuất các chương trình khuyến khích doanh nghiệp trẻ, tiềm năng lãnh đạo của phụ nữ. 

Bên cạnh đó, Sheikh Mohammed còn là nhà sáng lập của hàng loạt tập đoàn lớn ở Trung Đông, 

trong đó phải kể đến Emirates Airlines (Hãng hàng không Emirates), Dubai Holding, Dubai World 

Ports, Emaar và Naklieel. 

Tác động của tầm nhìn đến sự thay đổi của một quốc gia 

Đúng như tên gọi cuốn sách, Tầm nhìn thay đổi quốc gia, Sheikh Mohammed đã lý giải tầm nhìn 

thúc đẩy Dubai từ một vùng đất có nền kinh tế nghèo nàn vươn lên mạnh mẽ. 

Chỉ trong 20 năm, người ta biết đến Dubai với danh xưng “thành phố toàn cầu”, trung tâm kinh 

tế, tài chính, du lịch, công nghệ thông tin, sở hữu cảng biển cùng những công trình đồ sộ bậc 

nhất thế giới. Dân số của quốc gia này khoảng 2 triệu người, diện tích 4.000 km2. 



 

 

 

“Tầm nhìn là con đường để phát triển thực sự, nó cũng là vấn đề của lòng can đảm và chinh phục 

những điều không thể. Đó là lòng tin vào khả năng đạt được mục tiêu, có mục tiêu rõ ràng và 

thực hiện chúng với sự quyết tâm, hiệu quả và tốc độ, không bao giờ dừng lại cho đến khi con 

cái chúng ta nhìn thấy quốc gia chúng ta cạnh tranh với các trung tâm kinh tế thành công nhất 

trên thế giới”, trích câu nói ấn tượng của Sheikh Mohammed trong cuốn sách. 

Với ý nghĩa thời đại về tầm nhìn phát triển đất nước, đây là một trong những cuốn trong tủ sách 

Nền tảng đổi đời do Nhà sáng lập - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên 

Vũ cẩn trọng tuyển chọn.Độc giả có thể tìm đọc và chọn mua quyển sách Tầm nhìn thay đổi 

quốc gia tại các không gian Trung Nguyên Legend, Trung Nguyên E-Coffee trên toàn quốc hoặc 

tại App Trung Nguyên Legend Café cho phiên bản in và ebook.  



   

Bài 15: Quyền lực nào sẽ thống trị tương lai? 

"Tương lai của quyền lực" là cuốn sách dành cho những người quan tâm đến thời cuộc quốc 

tế, do tác giả Joseph S. Nye Jr. biên soạn. 

 

Giáo sư Joseph S. Nye Jr. được mệnh danh là “cha đẻ" học thuyết Quyền lực mềm. Ông là chuyên 

gia trên nhiều lĩnh vực quan hệ quốc tế, người đi tiên phong, đặt nền móng cho học thuyết Quyền 

lực mềm. 

Ông nhận bằng cử nhân danh dự của Đại học Princeton, hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh 

tại Đại học Oxford với học bổng Rhodes và có bằng tiến sĩ ngành Khoa học Chính trị tại Đại học 

Harvard. Giáo sư Joseph S. Nye Jr. có thời gian giữ chức Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. 

Đặc biệt, Joseph S. Nye Jr cũng là tác giả của hàng loạt cuốn sách nổi tiếng: Quyền lực mềm: Các 

phương tiện để thành công trong nền chính trị thế giới, Tìm hiểu xung đột quốc tế, Trò chơi quyền 

lực: Cuốn tiểu thuyết của Washington… 

 

Quyền lực thông minh và “chủ nghĩa hiện thực tự do” 

Từ góc độ của một học giả, Joseph S. Nye Jr. đã đưa vào Tương lai của quyền lực các số liệu, dữ 

kiện, thông tin được chắt lọc từ quá trình phân tích tình hình thế giới một cách khách quan, trung 

thực, qua đó đúc kết bằng những nhận định vững vàng với tinh thần nhân bản và sự công tâm. 

 



 

 

Trong đó, Tương lai quyền lực đi sâu luận giải về định nghĩa của quyền lực và các loại quyền lực, 

bao gồm: Quyền lực quân sự, Quyền lực kinh tế, Quyền lực mềm cùng phương thức vận hành và 

tác động của mỗi loại quyền lực trong những hoàn cảnh cụ thể. 

 

Một quan điểm mới về “Quyền lực thông minh” cũng được phân tích bằng những sự kiện cụ thể. 

Đó là sự kết hợp giữa quyền lực cứng và quyền lực mềm thành những chiến lược hiệu quả để 

khuếch tán quyền lực trong bối cảnh khác nhau, đặc biệt là ở thời đại công nghệ thông tin toàn 

cầu, đến các chủ thể nhà nước và phi nhà nước (cá nhân, tổ chức tư nhân, công ty đa quốc gia, các 

tổ chức phi chính phủ…). 

Đặc biệt, tác giả đưa ra những gợi ý cho việc thảo luận về chủ đề: “Làm thế nào để Mỹ vẫn giữ 

được ảnh hưởng tốt đẹp nơi cộng đồng thế giới trong thế kỷ XXI hiện nay?”. 

Từ chuyển giao quyền lực sang phân tán quyền lực 

“Tương lai của quyền lực” được xuất bản lần đầu vào năm 2011, đã gây được tiếng vang lớn khi 

Joseph S. Nye Jr. đã lý giải về nhiều loại quyền lực khác nhau, đồng thời phân tích sự chuyển tiếp 

giữa các nhà nước nổi dậy và sụp đổ cũng như khảo sát về sự phân tán quyền lực chủ thể nhà nước 

sang chủ thể nhà nước.  

Trong “Tương lai của quyền lực”, Joseph S. Nye Jr. nhận định: “Quyền lực kinh tế sẽ trở thành 

chìa khóa dẫn đến thành công trong chính trị thế giới”. Đồng thời, ông cũng cho rằng cuộc cách 



   

mạng công nghệ thông tin đã mở ra một kỷ nguyên mà ở đó “sự phân tán quyền lực” là mối đe dọa 

lớn với việc chuyển giao quyền lực ở các nước. 

 

Tương lai của quyền lực là quyển sách dành cho những người quan tâm thời cuộc, được Nhà sáng 

lập - CHỦ TỊCH Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn. Sách thuộc 

lĩnh vực Chính trị học - một trong 12 lĩnh vực căn cốt của nhân loại thuộc Tủ sách nền tảng đổi 

đời. Độc giả có thể tìm đọc và chọn mua quyển sách “Tương lai của quyền lực” tại các không gian 

Trung Nguyên Legend, Trung Nguyên E-Coffee trên toàn quốc hoặc tại App Trung Nguyên 

Legend Café cho phiên bản in và ebook.  



 

 

Bài 16: Tương lai của “Trật tự thế giới” 

“Trật tự thế giới” như là một cách để tổng hợp lại cách nhìn về bức tranh địa chính trị thế 

giới của cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger. 

 

 

 

Mô hình cấu trúc quyền lực ở các quốc gia trên thế giới 

 

Henry Kissinger từng giữ chức cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ và Ngoại trưởng Hoa Kỳ dưới 

thời Tổng thống Richard Nixon và Gerald Ford – thời Chiến tranh Lạnh giữa hai trục Nato với 

Warsava. Ông cũng là người đề xuất chính sách "Realpolitik" có vai trò mấu chốt trong chính sách 

đối ngoại của Hoa Kỳ giai đoạn 1969 – 1977, cùng chính sách “détente” với Liên Xô nhằm giải 

tỏa bớt mối quan hệ căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Liên Xô và nối lại quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung 

Quốc, đàm phán tại Hiệp định Paris. Ông đã giành giải Nobel Hòa bình năm 1973 cho những nỗ 

lực đàm phán chấm dứt chiến tranh Việt Nam. 

 

Henry Kissinger cũng là người có nhiều đóng góp lớn vào thế giới quan của chủ nghĩa hiện thực 

đối với các khái niệm truyền thống như chủ quyền, cân bằng quyền lực và lợi ích quốc gia. 

Kissinger còn là tác giả của hàng loạt sách về chính trị và quan hệ quốc tế như: Ngoại giao, Vũ khí 

hạt nhân và chính sách đối ngoại, Về Trung Quốc, Kết thúc Chiến tranh Việt Nam: Lịch sử sự 

tham gia của Mỹ và thoát khỏi Chiến tranh Việt Nam… được các chính khách, ngoại giao và lãnh 

đạo thế giới quan tâm. 



   

 

Trong “Trật tự thế giới”, Henry Kissinger đã mô tả và dựng lên mô hình cấu trúc quyền lực tại các 

khu vực trên thế giới. Đồng thời ông cũng gợi ra cho người đọc những suy ngẫm và tranh luận về 

việc chính sách ngoại giao của Mỹ nên ưu tiên theo đuổi hiện thực và lý tưởng. Dù theo đuổi cách 

tiếp cận hiện thực, song ông cho rằng có thể đạt được một trật tự thế giới ổn định nhờ ngoại giao 

thay vì áp đặt và ép buộc và tốt nhất là quyền lực chính danh – được thừa nhận.  

 

Quan điểm của các nước nước lớn về “trật tự thế giới” 

 

Cũng trong cuốn sách “Trật tự thế giới, Henry Kissinger cho rằng các nước lớn là chủ thể có vai 

trò tạo ra và chi phối “trật tự thế giới”. Còn các nước nhỏ, dù có chủ quyền độc lập đi chăng nữa, 

cũng không phải là người chơi chính trên bàn cờ thế giới. Trong đó các cường quốc là chủ thể 

đóng vai trò quyết định đến “trật tự thế giới”.  



 

 

 

 

Ông cũng dành chương cuối để bàn về vấn đề công nghệ, đặc biệt là tin học và truyền thông đại 

chúng đã tác động mạnh mẽ đến dư luận, các nhà lãnh đạo đến những quyết định về chính trị hiện 

nay. 

“Trật tự thế giới” là cuốn sách quý dành cho những ai quan tâm đến những vấn đề thời cuộc quốc 

tế. Cuốn sách được Nhà sáng lập – CHỦ TỊCH Tập đoàn Trung Nguyên Legend tâm huyết, cẩn 

trọng, tuyển chọn – thuộc lĩnh vực Chính trị học - một trong 12 lĩnh vực căn cốt của nhân loại 

thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời. Độc giả có thể tìm đọc và chọn mua cuốn sách “Trật tự thế giới” 

tại các không gian Trung Nguyên Legend, Trung Nguyên E-Coffee trên toàn quốc hoặc tại App 

Trung Nguyên Legend Café cho phiên bản in và ebook.  



   

Bài 17: Đọc sách gì để trở thành công dân lý tưởng? 

Cách lý giải rõ ràng, độ chính xác siêu phàm, “Chính trị luận” của Aristotle là tác phẩm 

kinh điển được khuyến đọc ở nhiều quốc gia nhằm giáo dục nên công dân lý tưởng, góp phần 

tạo dựng đất nước hùng cường. 

 

 

 

Những ước vọng cao đẹp sẽ duy trì sự tồn tại của nhà nước 

“Chính trị luận” là tác phẩm kinh điển mà Aristotle – triết gia vĩ đại, nhà giáo dục và nhà khoa học 

có ảnh hưởng quan trọng với văn minh phương Tây để lại cho hậu thế, được học giả khắp thế giới 

công nhận là một trong những cuốn sách vĩ đại của nhân loại. Trong hơn 2500 năm, tác phẩm này 

đã tác động lớn đến khoa học chính trị châu Âu, trở thành học thuyết nền tảng định hình nhiều 

chính phủ và quốc gia. 



 

 

 

 

“Chính trị luận” nghiên cứu sâu về bản chất sự phát triển của con người ở cấp độ cá nhân, gia đình 

và xã hội. Aristotle luận rằng, bản năng tự nhiên của con người là sống quần tụ với nhau để đạt 

được đời sống tốt đẹp hơn lúc tồn tại đơn lẻ. Tuy nhiên xã hội loài người không phải là một quần 

thể mà là một cộng đồng có tổ chức chính trị. Do đó, nhà nước là hình thức hoàn thiện nhất của 

cuộc sống, giúp con người thực hiện được những nhu cầu căn bản nhất.  

Công dân và nhà nước luôn có sự tương tác mật thiết. Con người cần đến nhà nước như phương 

tiện để đạt đến đời sống toàn hảo với đầy đủ quyền công dân của mình. Song song, mục đích tối 

cao của việc hình thành và duy trì sự tồn tại của nhà nước là giúp con người hiện thực hóa những 

ước vọng cao đẹp. Một nhà nước phụng sự lợi ích chung, do dân vì dân được xem là hình thức nhà 

nước kiểu mẫu. 

 

Giáo dục công dân - cơ sở bước vào thế giới văn minh 

 

Nói về bản chất công dân trong một thể chế chính trị, Aristotle cho rằng đức hạnh của một công 

dân góp phần tạo thành đức hạnh của nhà nước. Một đất nước có được những công dân vừa có học 

thức lại vừa đức hạnh thì đất nước đó phải trở nên tốt đẹp hơn. Vì lẽ này, việc giáo dục công dân 

trở thành những người tốt và khôn ngoan là điều tối quan trọng.  

 

Dẫn chứng từ nhiều định chế chính trị thực tiễn, Aristotle khẳng định giáo dục quốc gia phải là 

một nền giáo dục toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần, nhằm hun đúc tư cách công dân, tạo 

nên một cộng đồng chính trị tốt nhất có thể. Cho dù ở bất kỳ một chế độ nào, giáo dục và đào tạo 

công dân vẫn là một trong những nhân tố quyết định đến việc hình thành quốc gia cường thịnh và 

đó cũng là cơ sở để bước vào thế giới văn minh. 

 



   

 

 

 

Nội dung “Chính trị luận” còn bàn đến những vấn đề: mô hình hiến pháp tối hảo, phương cách 

hữu hiệu nhất để duy trì một chế độ, bản chất của đời sống hạnh phúc, các điều kiện cần thiết cho 

một quốc gia được coi là lý tưởng,…Cho đến nay, dẫu thời thế lịch sử đã trải qua nhiều biến 

chuyển nhưng những tư tưởng của “Chính trị luận” vẫn còn có ý nghĩa to lớn đối với những quốc 

gia khát khao một nền chính trị hòa bình và vững mạnh. 

 

“Chính trị luận” là cuốn sách lý tưởng để mỗi người có cái nhìn thấu đáo về vai trò của bản thân 

với vận mệnh của quốc gia, dân tộc. Nhà sáng lập - CHỦ TỊCH Tập đoàn Trung Nguyên Legend 

Đặng Lê Nguyên Vũ đã cẩn trọng, tuyển chọn cuốn “Chính trị luận” thuộc lĩnh vực Chính trị học 

trong Tủ sách Nền Tảng Đổi Đời. Độc giả có thể tìm đọc và chọn mua cuốn sách “Chính trị luận” 

tại các không gian Trung Nguyên Legend, Trung Nguyên E-Coffee trên toàn quốc hoặc tại App 

Trung Nguyên Legend Café cho phiên bản in và ebook.  



 

 

Bài 18: Bàn về khế ước xã hội: kiệt tác triết học chính trị 

thế giới 

Được tôn vinh là tinh hoa tư tưởng nhân loại, hơn 250 năm qua, quyển sách “Bàn về khế ước 

xã hội” của triết gia Jean-Jacques Rousseau đã tác động lớn đến sự hình thành các xã hội 

văn minh phương Tây lẫn phương Đông. 

 

 

 

Tự do là điều kiện thiết yếu để con người là một con người 

“Bàn về khế ước xã hội” (xuất bản năm 1762) là kiệt tác kinh điển của triết học chính trị phương 

Tây. Kế thừa tư tưởng của những triết gia vĩ đại thời kỳ khai sáng: Thomas Hobbes và John Locke, 

triết gia Jean-Jacques Rousseau phát triển học thuyết Khế ước xã hội theo hướng đúc rút những 

nguyên tắc liên kết mối quan hệ giữa các cá nhân, nhà nước, chính phủ để tạo thành xã hội vận 

hành theo ý chí nguyện vọng toàn dân. 



   

 

Nội dung “Bàn về khế ước xã hội” chia làm bốn quyển rất khúc chiết. Quyển thứ nhất khái lược 

quá trình hình thành xã hội và lý do con người cần phải cùng nhau tham gia vào xã hội dân sự 

thông qua khế ước (công ước/ hiến pháp/ hiệp ước). Quyển thứ hai bàn về lập pháp và ý chí toàn 

dân. Quyển thứ ba lập luận vấn đề hành pháp. Quyển thứ tư luận về tư pháp.  

Những quy ước, định hướng trong xã hội 

“Bàn về khế ước xã hội” đã tạo nên bước ngoặt quyết định cho triết học chính trị và xã hội hiện 

đại. Những quan điểm pháp chế, định hướng xây dựng xã hội trong “Bàn về khế ước xã hội” đã 

mở đường cho đại cách mạng Pháp năm 1789, đặt nền móng hình thành Hiến pháp Hoa Kỳ năm 

1787, Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế năm 1948 và là một trong những tác phẩm quan trọng 

trong phong trào Minh Trị duy tân tại Nhật Bản. 

Cho đến nay, “Bàn về khế ước xã hội” vẫn là tác phẩm được khảo cứu, vận dụng tại nhiều quốc 

gia cũng như các tổ chức toàn cầu nhằm tìm kiếm giá trị và chuẩn mực công dân toàn cầu khao 

khát hiện thực hóa, để nhân loại chung sống hòa bình, tương trợ lẫn nhau. Điển hình như dự án 

Khảo sát Giá trị Thế giới (World Values Survey) hay các hiệp ước, công ước giữa quốc gia và 

vùng lãnh thổ.  



 

 

 

Bất cứ giai đoạn lịch sử nào, khi con người vẫn còn hướng vọng về một xã hội tự do, công bằng 

thì “Bàn về khế ước xã hội” vẫn còn nguyên giá trị tư tưởng. Nhà sáng lập - Chủ Tịch Tập đoàn 

Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ đã cẩn trọng tuyển chọn điển tác “Bàn về khế ước xã 

hội” là một trong những cuốn sách quý thuộc lĩnh vực Chính trị học trong Tủ sách Nền tảng Đổi 

đời. Tủ sách Nền tảng Đổi đời bao quát toàn bộ mọi lĩnh vực căn cốt của đời sống, hợp nhất tinh 

hoa của toàn nhân loại nhằm xây dựng trí huệ và sự minh triết toàn diện cho người Việt, góp phần 

kiến tạo nên một dân tộc hình mẫu, dẫn dắt.  

Độc giả có thể tìm đọc và chọn mua cuốn sách “Bàn về khế ước xã hội” tại các không gian Trung 

Nguyên Legend, Trung Nguyên E-Coffee trên toàn quốc hoặc tại App Trung Nguyên Legend Café 

cho phiên bản in và ebook.  



   

Bài 19: Thập nhị binh thư và tinh hoa binh pháp 

“Thập Nhị Binh Thư” là một áng văn hội tụ những tinh hoa kinh điển trong thuật dụng binh 

và cho đến nay vẫn là bửu văn tâm đắc của vô số chánh trị gia, lãnh đạo quân sự, triết gia, 

chiến lược gia… từ Đông sang Tây. 

 

 

 

Để chuẩn bị kiến tạo nên một dân tộc siêu việt, một quốc gia trung tâm và nhằm trang bị 

kiến thức nền tảng về binh pháp, khả năng thao lược của một dân tộc dẫn dắt, Nhà sáng lập 

– Chủ Tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ với tấm lòng Thiện Lành 

đã tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn sách "Thập Nhị Binh Thư". Đây là một hội tụ những 

tinh hoa kinh điển trong thuật dụng binh, từng là tôn chỉ của bao mãnh tướng kiêu dũng 

chốn sa trường, đồng thời là cẩm nang của nhiều yếu nhân chốn quan trường. Sách này đến 

tận ngày nay vẫn là bửu văn tâm đắc "gối đầu giường" của vô số chánh trị gia, lãnh đạo 

quân sự, triết gia, chiến lược gia, doanh nhân… từ Đông sang Tây. Thế nên "Thập Nhị Binh 

Thư" mới được chọn là một trong hơn 100 sách quý của Tủ sách "Nền tảng Đổi Đời" hợp 

nhất tinh hoa của toàn nhân loại với 12 lĩnh vực căn cốt nhất. 

Thập Nhị Binh Thư gồm 12 bộ binh thư được tập hợp và giới thiệu lần lượt là: 

1. Lục thao (Thái Công Khương Tử Nha); 

2. Tam lược (Thái Công Khương Tử Nha); 

3. Tư Mã binh pháp (Tư Mã Điền Nhương Tư); 



 

 

4. Tôn Tử binh pháp (Tôn Vũ Tử); 

5. Ngô Tử binh pháp (Ngô Khởi); 

6. Uất Liễu Tử (Uất Liễu); 

7. Binh pháp Khổng Minh (Võ Hầu Gia Cát Lượng); 

8. Tố thư (Hoàng Thạch Công); 

9. Đường Thái Tông - Lý Vệ Công vấn đối (Vệ Công Lý Tĩnh); 

10. Binh thư yếu lược (Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn); 

11. Binh thư yếu lược (tu chỉnh) 

12. Hổ trướng khu cơ (Lộc Khê Hầu Đào Duy Từ). 

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là tập hợp tương đối đầy đủ nhất của cấp độ Mưu Thuật - Trí Thuật; 

để chuẩn bị cho một dân tộc vĩ đại, trung tâm, siêu việt; thì cấp độ đó cũng là chưa đủ mà 

dân tộc mình phải cùng đoàn kết luyện rèn lên mức độ của Trí Đạo – Tâm Đạo; là cấp độ có 

thể thấu ngộ được quy luật tạo hoá, hiểu được Lòng Trời, cùng quy tụ Lòng Người với những 

động lực và cảm xúc cao cấp và cao quý nhất. 

Người ta vẫn tin rằng Binh pháp Trung Hoa cổ là những nguyên tắc tiến hành chiến tranh được 

đúc kết rất chặt chẽ và xác đáng. Nhưng lịch sử Việt Nam luôn có những anh hùng dân tộc đã oanh 

liệt chiến thắng rất nhiều đạo quân phương Bắc hùng mạnh được dẫn đầu bởi những viên tướng 

làu thông binh pháp. Người Đại Việt ta cũng hấp thu binh pháp Trung Hoa cổ để sáng tạo nên một 

lý luận riêng, một nghệ thuật chiến tranh đặc sắc giúp dân tộc nhỏ bé trở nên quật cường, không 

bao giờ khuất phục ngoại xâm. Nói cho cùng thì các bậc tiền nhân lập nên những bộ Binh Thư, 

Binh Pháp cốt yếu nhằm hoàn thiện một lý luận quân sự tổng quát cùng với một số lối tác chiến 

trong từng hoàn cảnh. Chẳng hạn Binh Pháp Tôn Tử chép rằng, "Binh vô thường thế, thủy vô 

thường hình, năng nhân địch biến hóa nhi thủ thắng giả, vị chi thần" – Quân binh cũng như nước, 

không hình không dạng cố định; nếu như có thể tùy theo tình hình biến hóa của địch mà biến đổi 

theo đó để giành thắng lợi, thì đó là "dụng binh như thần" vậy. Còn "Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bất 

đãi; bất tri bỉ tri kỉ giả, nhất thắng nhất phụ; bất tri bỉ, bất tri kỉ, mỗi chiến tất đãi" thường được 

tường ngôn ngắn gọn thành "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", đã từ lâu được truyền tụng 

trong khắp nhân gian. Đó chẳng phải là những tâm ngôn căn cốt để giành vị thế thống lãnh trên 

chiến trường ư! Còn thực tiễn chiến trường sẽ minh chứng người làm Tướng thấu hiểu tâm ngôn 

và vận dụng với sự Minh Triết đến mức nào. 

 



   

 

Thư trung hữu bảo, trong kinh sách luôn hiện hữu điều quý báu, kẻ lược thao quân sự nhất thiết 

phải vững vàng về mưu lược, kế sách, tài nghệ kiếm cung. Vị lẽ ấy, bửu văn "Thập nhị binh thư" 

cũng đồng thời là bửu khí nhất định phải sở đắc và làu thông để mỗi binh sĩ đều có thể thành danh 

trên con đường binh nghiệp, để mỗi viên tướng đều là biểu tượng của một đạo quân bất khả chiến 

bại trên sa trường. 

Thiết tưởng cũng cần phải diễn giải thêm rằng: đối với các bậc minh quân và những dũng tướng 

quả cảm, thượng võ nhất thì "Binh chinh thiên hạ" chỉ là một dạng phương tiện chứ không phải 

mục đích. Kỳ thực thì những bậc này đều thấu đạt một đạo lý rằng an dân, yên định xã tắc mới 

chính là mục đích tối cao của chiến chinh. Họ là những chủ tướng đầy Trắc ẩn – Yêu thương – 

Trách nhiệm nên được vinh danh trong sử sách, được cả người đời, đồng minh và luôn cả kẻ thù 

cũng phải kính trọng. 



 

 

Cũng vì thế mà pho sách này không chỉ là bộ kiệt tác quân sự cổ xưa, mà còn ẩn chứa biết 

bao hàm ý triết học ưu tú của Đông Phương. Người đời nay ai ai đọc Binh Thư cũng đều thu 

hoạch được lợi ích. Người doanh nhân đọc Binh Thư thì thêm nhiều sáng kiến chốn thương 

trường. Người trí thức đọc vào để tỏ tường lịch sử. Người nghệ sỹ sẽ cảm thụ được cái hay cái đẹp 

trong câu chữ, văn phong… Hiểu ra thế nào là nghệ thuật mưu lược chiến tranh ngày trước vẫn 

giúp lợi cho mọi độc giả trong công việc và đời sống ngày nay. Bao người mê say Binh thư cổ 

ngàn năm cũng bởi những giá trị ẩn tàng, càng khai phá càng thấy dồi dào mãi chưa cạn kiệt. 

"Thập Nhị Binh Thư" được Nhà sáng lập - Chủ Tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê 

Nguyên Vũ cẩn trọng, tuyển chọn thuộc lĩnh vực Chính trị – Ngoại giao – Quân sự trong "Tủ sách 

Nền Tảng Đổi Đời". Độc giả có thể tìm đọc và chọn mua cuốn sách tại các không gian Trung 

Nguyên Legend, Trung Nguyên E-Coffee trên toàn quốc hoặc tại App Trung Nguyên Legend Café 

cho phiên bản in và ebook.  



   

Bài 20: Cuộc chiến giành tâm trí khách hàng trong 'kỷ 

nguyên định vị' 

Thế giới hiện đại có quá nhiều thông tin, quảng cáo. Các doanh nghiệp làm thế nào để “định 

vị” được thương hiệu và tạo vị trí không thể thay thế trong tâm trí khách hàng? 

 

Khái niệm "định vị" chi phối tiếp thị truyền thông hiện đại 

Trong thế giới hiện đại, với sự ưa chuộng khái niệm “truyền thông”, mỗi ngày có đến hàng nghìn 

thông điệp quảng cáo “đấu đá” nhau để giành lấy một chỗ trong tâm trí khách hàng tiềm năng. 

Cuộc chiến này lại chẳng hề có luật lệ hay nguyên tắc nào, và cũng không có chỗ cho lòng khoan 

dung. 

Giữa bối cảnh đó, khái niệm “định vị” ra đời như một hệ thống được tổ chức nhằm tìm ra những 

cánh cửa sổ trong tâm trí con người. Phương thức định vị không nhằm tạo thêm điều gì mới mẻ và 

khác biệt, mà tìm ra những gì đã tồn tại trong tâm trí, từ đó kết nối lại và tối ưu hóa những mối 

liên hệ đã có. 

Khái niệm “định vị” (Positioning) lần đầu tiên được giới thiệu bởi chuyên gia chiến lược marketing 

người Mỹ là Jack Trout, qua bài viết đăng trên tạp chí Industrial Marketing năm 1969. Sau đó, 

Jack Trout cùng Al Ries phát triển khái niệm này trong cuốn sách Định vị - Cuộc chiến giành tâm 

trí khách hàng, xuất bản năm 1981. Kể từ đó, “định vị” làm thay đổi phương thức marketing truyền 

thống và đi vào cuộc sống của các doanh nghiệp. 

Al Ries và Jack Trout là những nhà hoạch định chiến lược tiếp thị hàng đầu thế giới. Al Ries là 

Chủ tịch công ty tư vấn tiếp thị Ries & Ries, có trụ sở tại thành phố Roswell, bang Georgia, Mỹ. 

Jack Trout là Tổng giám đốc công ty Trout & Partners, ở thành phố Old Greenwich, bang 

Conecticut, Mỹ. 



 

 

Hai ông là tác giả nổi tiếng với loạt sách được yêu thích: 22 quy luật bất biến trong marketing, 22 

quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu và Cuộc chiến trong phòng họp (Al Ries viết cùng 

con gái Laura Ries), Khác biệt hay là chết (Jack Trout), Tập trung để khác biệt (Al Ries). 

Al Ries và Jack Trout có phong cách hành văn ngắn gọn, cô đọng và đơn giản hóa những vấn đề 

học thuật thông qua ví dụ thực tế của các thương hiệu thành công và thất bại để phù hợp nhiều đối 

tượng bạn đọc có nền tảng kiến thức marketing không giống nhau. 

 

Định vị và tái định vị cuộc cạnh tranh 

Theo phân tích của tác giả, cùng sự phát triển toàn diện của thế giới, ngành tiếp thị, quảng cáo mà 

đặc biệt là tại nước Mỹ đã trải qua ba kỷ nguyên quan trọng từ năm 1950 đến nay: Kỷ nguyên sản 

phẩm - kỷ nguyên hình ảnh - kỷ nguyên định vị. 

Trong kỷ nguyên sản phẩm vào những năm 1950, giới chuyên gia quảng cáo tìm lấy một đặc tính 

hay lợi ích của sản phẩm rồi xoáy vào đó, sau đó, dựa vào quảng cáo đại chúng để đẩy ý tưởng 

vào tâm trí khách hàng. 

Đến những năm 1960, khi hàng loạt sản phẩm na ná nhau ra đời, cùng sự phát triển mạnh mẽ của 

khoa học kỹ thuật, giới quảng cáo lại cho rằng danh tiếng hay hình ảnh quan trọng hơn mọi đặc 

tính của sản phẩm. Thế nhưng, công ty nào cũng thiết lập danh tiếng cho mình nên mức độ nhiễu 

thông tin ngày càng tăng cao. 



   

Bước vào những năm 1970, giới quảng cáo nhanh chóng ứng dụng các chiến thuật định vị nhằm 

tìm kiếm và chiếm giữ vị trí độc tôn trong tâm trí khách hàng tiềm năng. 

 

Phong trào định vị cùng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin đã tạo nên một kỷ 

nguyên định vị, buộc các doanh nghiệp phải tạo được một vị trí trong tâm trí khách hàng tiềm 

năng. Đây cũng là giai đoạn chứng kiến sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận khách hàng của các 

thương hiệu. 

Không chỉ viết về marketing sản phẩm, Định vị còn đề cập chiến lược và tầm nhìn mà một doanh 

nghiệp, một thương hiệu cần có. Phạm vi áp dụng của kiến thức về định vị rất rộng, với bất kỳ 

ngành nghề nào, tổ chức hay cá nhân nào. 

Định vị là quyển sách hữu ích dành cho những người đứng đầu doanh nghiệp hay bất kỳ ai đang 

làm việc trong lĩnh vực marketing truyền thông và quan tâm đến khái niệm định vị. 

Với 21 chương và 335 trang, Định vị mang đến những bài học và quy luật đã được đúc kết từ sai 

lầm của nhiều thương hiệu trên thế giới thuộc các lĩnh vực khác nhau. 

Tác phẩm thuộc lĩnh vực Kinh tài trong Tủ sách Nền tảng Đổi đời do Nhà sáng lập - Chủ tịch Tập 

đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết cẩn trọng tuyển chọn. Độc giả có thể 

tìm đọc và chọn mua sách tại các không gian Trung Nguyên Legend, Trung Nguyên E-Coffee trên 

toàn quốc hoặc tại App Trung Nguyên Legend Café cho phiên bản in và ebook.  



 

 

Bài 21: 'Khác biệt hay là chết' - triết lý xây dựng thương 

hiệu bền vững 

Tư duy và cách thức thực thi khác biệt là nền tảng mà các doanh nghiệp cần lấy làm kim chỉ 

nam để tồn tại, phát triển bền vững. 

 

Lịch sử kinh doanh thế giới đã chứng kiến hàng triệu thương hiệu xuất hiện rồi tàn lụi. Nhưng 

cũng có những thương hiệu phát triển thành công, chiếm lĩnh vị thế cao. "Khác biệt hay là chết" là 

triết lý mà mỗi doanh nghiệp phải khắc cốt ghi tâm ngay từ trước lúc hình thành ý tưởng khởi 

nghiệp. 

Cuốn sách hay về marketing 

Mỗi giây, thị trường toàn cầu chứng kiến sự gia tăng đáng kinh ngạc của các hạng mục sản phẩm 

trong mọi chủng loại hàng hóa. Từ giữa thế kỷ 20, khi kỷ nguyên công nghiệp dịch chuyển sang 

kỷ nguyên sáng tạo với tính đặc trưng của ngành công nghệ tạo ý tưởng (Ideas Engineering) và 

các khái niệm mới (Concepter), người tiêu dùng càng có vô số lựa chọn giữa các sản phẩm cùng 

loại. 

Thực tế này cho thấy thế giới kinh doanh đang tồn tại cuộc cạnh tranh khốc liệt nhằm chiếm lĩnh 

tâm trí khách hàng và trở thành thương hiệu được chọn đầu tiên. Khác biệt hóa trở thành vấn đề 

mấu chốt để doanh nghiệp phát triển bền vững. 

Jack Trout là người khởi xướng thuyết định vị và thuyết chiến tranh tiếp thị, nhà sáng lập Tập đoàn 

Trout & Partner có văn phòng tại hơn 20 quốc gia, từng tư vấn chiến lược marketing cho các tập 



   

đoàn nổi tiếng như IBM, Burger King, Merrill Lynch, Xerox, Merck, Lotus, Ericsson, Repsol, 

Hewlett-Packard, Procter & Gamble… 

 

Jack Trout cùng cộng sự của ông, Steve Rivkin - nhà sáng lập Rivkin & Associates chuyên tư vấn 

chiến lược marketing cho những công ty danh tiếng nằm trong danh sách Fortune 500 - đã định 

nghĩa thuật ngữ “Khác biệt hóa”, tạo thành từ ngữ lớn trong giới kinh doanh ngày nay. 

Jack Trout và Steve Rivkin chính là tác giả của những cuốn sách best-sellers như: Định 

vị (Positioning), 22 quy luật bất biến trong marketing (The 22 Immutable Laws Of Marketing), 22 

quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu (The 22 Immutable Laws of Branding), Đơn giản là 

hoàn hảo (The Power Of Simplicit)… và tác phẩm được đánh giá là cuốn sách marketing hay nhất 

mọi thời đại Khác biệt hay là chết - Differentiate or Die. Tác phẩm được cho là sách gối đầu 

giường của các CEO, chủ doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp khắp thế giới. 

Tác giả Jack Trout. Ảnh: T. N. 

Công thức khác biệt để chiếm lĩnh trong tâm trí 

Khác biệt hay là chết đúc kết hơn 30 năm kinh nghiệm tư vấn chiến lược xây dựng thương hiệu 

của hai bậc thầy marketing. Ngay từ khi xuất bản lần đầu vào năm 2.000, cuốn sách đã đạt tiếng 

vang lớn khi dẫn ra những nguyên lý cốt lõi tạo sự khác biệt trong tâm trí người tiêu dùng, đồng 

thời chỉ rõ những quan điểm sai lầm của các doanh nghiệp trong chiến lược xây dựng thương hiệu. 



 

 

Khác biệt hay là chết bao gồm 26 chương hướng dẫn chi tiết nghệ thuật vận hành các nhân tố quan 

trọng thúc đẩy sự hình thành bản sắc khác biệt của thương hiệu, nghệ thuật kết hợp nguồn nhân 

lực và các chương trình quảng bá tác động đến thị trường. 

Đặc biệt, cuốn sách đã đúc kết bốn bước tạo ra sự khác biệt và cách thức tránh “bẫy khác biệt” 

bằng giải pháp liên kết giữa khác biệt hóa và vị thế hóa nhằm chiếm lĩnh, in sâu dấu ấn thương 

hiệu trong tâm trí khách hàng. 

 

Trong kỷ nguyên sáng tạo của công nghệ và số hóa, khách hàng có nhiều sản phẩm cùng loại để 

lựa chọn, chỉ cần không nắm được quy luật lựa chọn, thương hiệu sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Tư 

duy và cách thức thực thi khác biệt là nền tảng mà các doanh nghiệp phải lấy làm kim chỉ nam để 

tồn tại, phát triển bền vững. 

Cuốn sách Khác biệt hay là chết dành cho bất kỳ ai đã, đang hoặc sẽ khởi sự kinh doanh và bạn 

đọc quan tâm đến marketing truyền thông. Tác phẩm thuộc lĩnh vực Kinh Tài trong Tủ sách Nền 

tảng Đổi đời do Nhà sáng lập - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ 

tâm huyết cẩn trọng tuyển chọn. Độc giả có thể tìm đọc và chọn mua sách tại các không gian Trung 

Nguyên Legend, Trung Nguyên E-Coffee trên toàn quốc hoặc tại App Trung Nguyên Legend Café 

cho phiên bản in và ebook.  



   

Bài 22: Gia tộc giàu có trên thế giới và quy luật vận hành 

của tiền tệ 

  “Chiến tranh tiền tệ” mang đến lời giải đáp cho câu hỏi: “Tại sao tiền tệ lại có xung đột?” 

thông qua sự phân tích những dữ kiện lịch sử cụ thể, là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai 

quan tâm đến kinh tế - tài chính toàn cầu. 

 

Tầm ảnh hưởng của gia tộc Rothschild 

Tiền tệ là thước đo cơ bản nhất, quan trọng nhất trong tất cả các lĩnh vực kinh tế. Từ kiến thức 

uyên thâm của một học giả tài năng trong lĩnh vực kinh tế thế giới, Song Hongbing - tác giả của 

rất nhiều cuốn sách bán chạy và cũng là Viện trưởng của Viện nghiên cứu Kinh tế Tài chính Hoàn 

cầu (Bắc Kinh) đã dành nhiều thời gian để khám phá lịch sử, nghiên cứu thực tế và cố gắng diễn 

giải tương lai để viết nên quyển sách “Chiến tranh tiền tệ”. Ông đã đọc hơn 100 cuốn sách và truy 

nguyên đến hơn 300 năm trước để khám phá nguồn gốc của hệ thống tài chính hiện tại.  

“Chiến tranh tiền tệ” đề cập đến một “cuộc chiến” khốc liệt và dai dẳng giữa một nhóm nhỏ các 

ông trùm tài chính - đứng đầu là gia tộc Rothschild - với các thể chế tài chính kinh tế của nhiều 

quốc gia.  



 

 

 

 

Gia tộc Rothschild ra đời từ thế kỷ 18, là một gia tộc Do Thái có nguồn gốc từ Frankfurt, Đức. Gia 

tộc này được mệnh danh là trung tâm giao dịch tài chính toàn cầu từ những năm 1760, khi mà 

Mayer Amschel Rothschild (người đứng đầu gia tộc) sắp xếp 5 con trai của mình vào làm việc tại 

5 trung tâm tài chính lớn nhất châu Âu. Cũng từ đây, họ dần tạo nên đế chế tài chính – ngân hàng 

hàng đầu tại châu Âu cho đến ngày nay. 

Song Hong Bing đã viết: “Nếu một người làm việc trong ngành tài chính mà chưa từng nghe đến 

cái tên Rothschild thì chẳng khác nào một người lính không biết Napoleon, sinh viên ngành vật lý 

không biết Einstein là ai vậy.” 

Những bí ẩn về quy luật vận hành của thị trường tài chính thế giới 

Bên cạnh việc phân tích cách thức các nhà tài phiệt thế giới tạo ra những cơn “hạn hán” hay “bão 

lũ” về tiền tệ để thu lợi nhuận, “Chiến tranh tiền tệ” cũng đề cập đến sự phát triển của các định chế 

tài chính thế giới - những cơ cấu được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển vũ bão của nền 

kinh tế toàn cầu.  



   

 

Không cung cấp kỹ năng đầu tư, phân bổ tài sản hay kiến thức hàn lâm…, “Chiến tranh tiền tệ” 

gồm 10 chương, với độ dài hơn 500 trang là tập hợp những câu chuyện lịch sử, các sự kiện kinh 

điển về sự phát triển của tiền tệ thế giới cùng các cuộc khoảng hoảng tài chính quy mô toàn cầu, 

là quyển sách lý tưởng dành cho những ai quan tâm đến kinh tế - tài chính thế giới. Nhà sáng lập 

- CHỦ TỊCH Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ đã cẩn trọng, tuyển chọn cuốn 

“Chiến tranh tiền tệ” thuộc lĩnh vực Kinh tài học trong Tủ sách Nền tảng Đổi đời. Độc giả có thể 

tìm đọc và chọn mua sách tại các không gian Trung Nguyên Legend, Trung Nguyên E-Coffee trên 

toàn quốc hoặc tại App Trung Nguyên Legend Café cho phiên bản sách in và ebook. 


