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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. 
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Cuốn sách được yêu thích nhất năm 2021: Nền đạo đức tin lành  

và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản của triết gia Lê Minh Tôn.         Trang 48 
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Tập đoàn xuất bản Charlie.             Trang 89 

 

 

 

 



Tiểu thuyết “Gia đình Charlie”. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Bản quyền 
sách thuộc về Tập đoàn xuất bản Charlie. 

 

Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: 

Tôn Phi. Paypal: teacherkimngan@hotmail.com. Cấm sao chép, phô-tô, lưu hành không phép. Trân trọng cám ơn quý bạn. 

 

Page 3 of 91 

Page 3 of 
91 

 

 

Truyện ngắn: Lấy vợ nhà giàu, làm giàu không khó. 

 
Hình 1. Ông Charlie được các nhà khoa học Vũng Tàu mời đến thăm. Ảnh tư liệu. 
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Hình 2. Ảnh minh họa: Bà Charlie và nàng công chúa Bảo An. 

Năm 2024, Tôn Phi bán được 1 000 000 cuốn Hữu thể và tự do. Trừ ra tất cả các chi 

phí, Tôn Phi lời 170 000 VNĐ/cuốn. Phép tính nhân đơn giản, tập đoàn Charlie có 

17 tỷ. Ông tác giả Nguyễn Huy Canh và ông Tôn Phi chia nhau mỗi người 7 tỷ, thừa 

1 tỷ làm từ thiện xoá đói giảm nghèo. 

Đó là chuyện của tương lai, còn đây là chuyện trước mắt: Kiếm đâu ra 5 triệu VNĐ 

để trả tiền cước cho bưu điện. Ngày nào chúng nó cũng gọi điện thoại để đòi. Dù 

thần thông quảng đại đến đâu, anh Tôn cũng phải ngửa tay xin tiền vợ, bởi ông bố 

vợ quá giàu. 

⁃ Bố Phi ơi. Con gái nói. 

⁃ Bố Phi nghe rõ và trả lời. 

⁃ Ông ngoại bảo là ông ngoại vừa gửi cho bố 20 triệu để in sách đấy. 
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⁃ OK con gái Bảo An. Nhắn với ông ngoại, bố Phi gửi lời cám ơn nha. 

⁃ Ông ngoại dặn, cuối tuần này, bố đưa mẹ và con về nhà ngoại chơi. 

⁃ OK luôn. 

Sương gió phủ đời trai; tương lai nhờ đằng ngoại. Từ ngày lấy được cô vợ mập, anh 

Tôn làm ăn phát đạt hẳn ra. Mới hôm nào còn là một chàng sinh viên nghèo, nay đã 

là nhà khoa học, doanh nhân văn hoá thế giới. Cuộc đời anh Tôn là một bằng chứng 

huy hoàng cho câu nói: Những chàng trai học giỏi phải lấy được vợ vừa đẹp vừa 

giàu thì đời mới khá lên được. Có đúng không hả quý vị? 

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

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn). 

Giám đốc nhà xuất bản Sống Mới. 

Liên lạc in sách: tonphi2021@hotmail.com 

Trợ lý: beauteme@gmail.com 

Trân trọng cám ơn quý vị. 

 

Published by Charlie Saigon 

Contact me at: tonphi2021@hotmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, Signal, 

Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon 

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

1. Thanh Thanh 

JUNE 1, 2022 AT 16:17 

Đúng rồi ạ! Còn rất thông minh nữa kia ạ! 

2. Võ Ánh Nắng 

JUNE 2, 2022 AT 05:44 

Ông ngoại thừa biết 500 năm về trước Lão Tôn đã từng đại náo thiên cung 
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Truyện ngắn Gia đình bình đẳng. 

 

Hình 3. Bố Phi và mẹ M. chụp thời sinh viên trong sân trường. Ảnh minh họa. 

Chuyện kể rằng, gia đình ông Charlie rất dân chủ, bình đẳng. 
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Bữa cơm xong, ông Charlie lên nghe điện thoại bàn. Thấy ông lâu không xuống, bà 

Charlie nói với con: 

– Bảo An ơi. Thằng bố mày đâu rồi? 

– Dạ. Bố ở trên lầu. 

– Bảo thằng bố mày xuống rửa bát cho mẹ. Không có chuyện ăn xong quẹt mỏ rồi 

đi chơi đâu. 

– Dạ. Vâng mẹ M. 

Con gái tôi lên lầu, gõ cửa, gọi tôi xuống. 

Cùng lúc ấy, đầu dây bên kia gọi xong. Tôi dập máy. Xuống phòng ăn cơm. 

Tôi rửa bát cho vợ. Vợ đang ngồi thêu tranh. 

– Hôm qua em đọc Facebook, thấy anh nói thế này: Độc thân. Lương tháng 800 

triệu. Vừa nói vừa bĩu môi. 

– Hihi. Nói dóc tí cho vui thôi mà. Tôi xoa dịu. 

– Độc thân thì còn nghe được. Thế còn lương tháng 800 triệu anh nói, đâu hết cả rồi, 

sao không thấy đưa về cho vợ? 

– Tại người ta mua sách, người ta chưa có tiền trả. Khi nào người ta có tiền trả, anh 

trả lại cho em. 

– Ai lại cho trả sau. Anh phải bắt người ta trả trước chứ. Nếu không, người ta không 

bao giờ trả cho anh đâu. 

Bài viết đã được đưa vào sách Mẹ và con gái của nhà văn Tôn Phi đã phát hành trên 

Amazon. 

Giá sách PDF: 230 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. 
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Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-Ngân hàng ACB – Chủ tài khoản: Tôn 

Phi. 

 

Published by Charlie Saigon 
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6 comments 

1. Thanh Sớmmai 

APRIL 14, 2022 AT 13:11 EDIT 

Thời bây giờ : Nếu người mua sách không trả tiền sách luôn thì đọc 

xong có người trả với giá cao , có người sẽ không trả ạ  

o Tôn Phi 

APRIL 14, 2022 AT 13:12 EDIT 

Thanh Sớmmai đúng rồi cô Thanh. Bé Bảo An cám ơn cô 
bênh vực cho bố Phi. 
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Thanh Sớmmai 

APRIL 14, 2022 AT 13:12 EDIT 

Tôn Phi cô chỉ nói đúng sự thật thôi à, chứ cô 
không bênh vực cho bên nào cả bé Bảo An à. 

 

                    Tôn Phi 

APRIL 14, 2022 AT 13:12 EDIT 

Thanh Sớmmai OK. Bé Bảo An cũng vậy. Không 
bênh bố. Không bênh mẹ. 

                    Thanh Sớmmai 

APRIL 14, 2022 AT 13:13 EDIT 

Tôn Phi vâng ạ 

Like 
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Thanh Sớmmai 

APRIL 14, 2022 AT 13:13 EDIT 

Tôn Phi Bé Bảo An ngoan quá à. Cô thưởng cho bé 
điểm 10 luôn nha. 

 

Truyện ngắn: Gia đình Charlie đi ăn sáng. 

 
Hình 4. Bà Charlie đang gọi các con. 
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Hình 5. Ông Charlie đang dắt con gái đến quán quen của mẹ. 

Chuyện kể rằng, khi nhà xuất bản Sống Mới đi vào ổn định, một cách tất yếu, gia 

đình Charlie cũng trở thành đại gia. Dù trở thành đại gia, chúng tôi vẫn giữ một đời 

sống giản dị. Được thế này là nhờ ơn Đức Chúa Trời.  

Sáng nào, mẹ M., bố Phi và bé Bảo An cũng đi ăn sáng rồi uống cà phê. Cả xã hội 

kinh tế khó khăn, mà bà Charlie vẫn luôn rủng rỉnh tiền trong túi. Nhà tôi không tiếc 

tiền cho con cái học, cái giá của sự ngu dốt còn lớn hơn nhiều lần.  

Thằng cháu hỏi dì: 

- Dì M. ơi, mai dì cho con đi học thêm toán nhé.  

- Đồng ý. 

- Dạ. Cám ơn dì. 

- Em con đến chưa? 

- Chưa? 

Mẹ M. đến quán trước buôn chuyện với mấy cô nhân viên trong quán.  

Bố Phi và con gái Bảo An đến sau.  

Mẹ M. nhấc điện thoại lên, hỏi:  

- Hai bố con bây đi đến đâu rồi? 

Bé Bảo An trả lời: 
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- Dạ. Đến quán cô Xổm rồi. 

Mẹ M. nói tiếp: 

- Bảo bố Phi mua cho mẹ một hộp bánh ướt, mang đến quán Greenway nha. 

- Bố Phi bảo sẽ mua cho mẹ hộp khổng lồ. 

- Thôi, sức đâu ăn hộp khổng lồ. Mẹ ăn hộp em bé thôi. 

- Hihi. Vâng mẹ. 

Thằng cháu của tôi, là cháu của vợ. Bố nó đi tù, mẹ nó bị trầm cảm, nên vợ chồng 

tôi nhận đem về nuôi. 

Sáng nay gia đình Charlie có một vị khách rất đặc biệt. Nhà báo Cao Sơn tiếng tăm 

lừng lẫy ở ngoài Hải Dương vào Sài Gòn chơi, xin được gặp triết gia Tôn Phi. Triết 

gia mời nhà báo đến nhà ăn trưa và ăn tối.  

Nhà báo Cao Sơn ở Hải Dương nói với triết gia Tôn Phi: 

- "Anh Phi ạ. Bây giờ mà khui ra các dự án về Sách giáo khoa, đặc biệt là việc bắt 

học sinh thay sách giáo khoa mỗi năm một lần của Bộ Giáo Dục thì cũng sẽ ngang 

vụ Việt Á bên Bộ Y tế." 

Tôn Phi cười. 

Cao Sơn hỏi: 

- Tại sao anh lại cười? Cả xã hội nghèo, phẫn uất, một mình ông Tôn Phi cười ắt 

phải có lý do? 

- Sách giáo khoa của bộ giáo dục tăng thì sách tham khảo của gia đình Charlie cũng 

tăng. Nước lên bèo lên. Vậy là gia đình Charlie hưởng lợi.  

- Thắng thế mà anh cũng thắng được à? 

- Tại sao không? Tôn Phi trả lời.  

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 03 tháng 06 năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

 

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tiểu thuyết “Gia đình Charlie”. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Bản quyền 
sách thuộc về Tập đoàn xuất bản Charlie. 

 

Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: 

Tôn Phi. Paypal: teacherkimngan@hotmail.com. Cấm sao chép, phô-tô, lưu hành không phép. Trân trọng cám ơn quý bạn. 

 

Page 14 of 91 

Page 14 of 
91 

Bố và mẹ lấy nhau năm 24 tuổi. 

 

 

Hàng sáng, bố Phi và con gái Bảo An đi dạo phố. 

 

Con gái hỏi: 
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- Bố Phi ơi. Bố và mẹ lấy nhau năm bao nhiêu tuổi? 

 

- Năm ấy bố Phi 24 tuổi, mẹ M. 20 tuổi. 

 

- Dạ. 

 

Đi một đoạn, con gái Tôn Bảo An của tôi lại hỏi tiếp: 

 

- Bố Phi ơi. Mẹ M. và bố Phi, ai học giỏi hơn? 

 

- Mẹ mày làm sao học giỏi bằng tao được. 

 

- Thế tại sao mẹ có bằng tiến sỹ, bố thì không? 

 

- Vì bố lo chuyện bao đồng. Nhưng kể cả vậy, mẹ cũng không học nhiều bằng bố 

đâu. 

 

- Dạ. Các bạn con bảo, nhà bạn nào cũng có ba, bốn cuốn sách của bố Phi. 

- Cám ơn các con. 

 

Con gái tôi rất tự lập. Vào quán ăn, nó đi bê món ăn của mình, chứ không đợi tiếp 

viên của quán bê ra. 

 

Bữa sáng, con gái tôi ăn phở bò. Tôi thì ăn cơm sườn. Con gái hỏi: 

 

- Bố Phi ơi. Sao buổi sáng nào bố cũng ăn khỏe thế, còn bữa trưa bố ăn có tí tẹo. 

 

- Bố ăn sáng để làm việc sáng. Trưa bố ăn ít để dành thời gian ngủ trưa 35 phút, 

chiều dậy làm. 
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- Ok bố Phi. 

 

Con gái Bảo An miệng phụng phịu: “Bố Phi này. Ngày mai, con đưa các bạn trong 

lớp đến nhà. Bố cho con và các bạn mượn phòng máy tính nha. » 

 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 23 tháng 05 năm 2022 

 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

 

Góp ý tác giả: tonphi2021@gmail.com 

 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

3 comments 

1. Nguyen Duy Khoa 

MAY 23, 2022 AT 08:48 EDIT 

Thế bố Phi có đi bia ôm không ? Con gái hỏi 

o Tôn Phi 

MAY 23, 2022 AT 08:49 EDIT 

Nguyen Duy Khoa 

Có chứ. Haha. Mời bác Khoa cùng đi cho vui nha. 
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▪ Nguyễn Duy Khoa 

MAY 23, 2022 AT 08:49 EDIT 

Tuyệt vời bố Phi. 
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Truyện cười: Tên địa chủ thời @. 

 

Tại Việt Nam, chỉ có khoảng 30 người hiểu về bản chất của hạt lượng tử.  

Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, nhà Tôn Phi là địa chủ giàu có, đất đai bạt ngàn, 

nhưng bị cướp. Dòng họ túng thiếu một thời gian, sau đó lại khá giả trở lại.  

Hôm nay, Tôn Phi có vô số bản thảo sách trong tay, sách tinh tuyển. Nghĩa là, lại là 

một tên địa chủ thời @. Lần này, anh Tôn không tích trữ đất, tích trữ ruộng như xưa 

nữa, mà anh Tôn đi tích trữ bản quyền. Trong thời đại lượng tử này, sức sản xuất là 

vô hạn.  Mở mạng ra là tin tức đầy, vì hạt lượng tử nặng 0 gam, vận tốc trong cõi 

người thì gần như tức thời. Mọi chuyện không thể giấu đâu được. Người giỏi là 

người biết cách khai thác thông tin, tức là người biết thương mại hóa hạt lượng tử.  

Bắt Chu Ngọc Anh và Nguyễn Hải Long không được gì cả. Nền kinh tế bị dumping, 

cho nên ai trám vào vị trí đó thì cũng vậy. Bắt họ không giải quyết được bản chất 

vấn đề. Là con nhà địa chủ, tinh hoa quản lý nông nghiệp, tôi biết chắc điều này.  
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Tập đoàn xuất bản Charlie quả thực là một hệ thống vô cùng đáng sợ: Người dốt vào 

đây cũng được Tôn Phi đào tạo thành giỏi. Cũng giống như xưa, địa chủ giỏi là phải 

làm cho đồng bằng sản sinh ra lúa tốt. Ông Charlie, tên địa chủ thời @, mua phần 

mềm đánh văn bản (Microsoft 365 bản quyền), phần mềm diệt virus (Bitdefender 

bản quyền) cho mỗi cô nhân viên, hệ điều hành phần mềm (Windows bản quyền). 

Nói chung là trang bị tận răng. Trên đời này chưa có một tên địa chủ nào chơi trội 

như vậy. 

Chiều nay, cô nhân viên của tôi nhận được một tập tin văn bản do cô giáo môn đường 

lối, lịch sử gửi đến. Sếp và nhân viên cười mãi không nhịn được. Qủa thật là, trong 

cõi đời, cười ra nước mắt.  

“Theo thiển ý của tôi, để tự cứu mình, để thoát khỏi nền giáo dục đầy lỗi và giả dối 

hiện nay, không cách nào khác hơn là đọc sách, tức tự học.  

Nhưng quan sát thì thấy một hiện trạng đáng buồn. Cả xã hội không đọc sách.  

Nhà văn không đọc sách.  

Giáo viên không đọc sách.  

Tôi từng nói, người Việt có chuyện trái khoáy, nhiều người sẵn sàng bỏ hằng trăm 

tỷ đồng cho con du học, nhưng cơ bản vẫn là những người không đọc sách. Do vậy, 

những kiến thức nền về văn hóa, lịch sử, kinh tế, triết học và pháp luật… hầu như 

bỏ trống. Sự học, về cơ bản vẫn là lấy tấm bằng hoặc lãnh hội các kiến thức/ kỹ năng 

để kiếm tiền, để đàn áp, bóc lột, ăn trên ngồi trốc.  

Đỉnh cao đời sống tinh thần mang tính phổ quát của người Việt, nói cho cùng cũng 

chỉ là ăn nhậu, khoe giàu. Chấm hết.  

Tôi có vài người bạn, khi lủm bủm có vài đồng tiền, nói tới chuyện đọc sách, họ 

không ngần ngại nói vỗ mặt: “Do sách mày viết dở quá tao không đọc”.  

Thật lạ. Xã hội này dường như con người ta chỉ khiêm tốn, lễ độ khi nghèo. Còn khi 

lủm bủm vài đồng thì đều trở nên khệnh khạng, xấc láo.  

Thực tế là có bao giờ đọc đâu mà biết hay với dở. Nhưng nói chuyện đọc sách, tôi 

không bao giờ nói là đọc văn tôi. Tôi cũng chưa bao giờ khuyến khích hãy đọc nhiều 

sách văn chương. Đọc văn chương ít thôi. Hãy đọc những sách tinh hoa khác.  

Thật sai lầm khi nghĩ rằng đọc văn mới làm giàu có tâm hồn. Không đâu. Có khi 

bạn đọc một cuốn sách về kinh tế học mà bạn hiểu được cũng giúp bạn thức tỉnh và 

tâm hồn mình bỗng lớn lên ghê gớm. 

(Nhiều nhà văn cũng sai lầm khi cứ nghĩ đọc nhiều tiểu thuyết sẽ viết được tiểu 

thuyết hay. Thực tế đọc ngàn cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cũng không thể nào cải thiện 

trang viết của bạn. Cái bạn cần là đọc những thứ mình thiếu. Đọc về núi. Đọc về 

sông. Đọc về tổ tiên. Đọc về rượu. Những thứ đó, vừa hay ho vừa bổ ích)  

Con người đọc sách là con người suy tư. Mà khi suy tư thì bạn đương nhiên sống 

chậm lại.  
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Tự học cũng là quá trình tự nhận thức. Kiểu như cái gì bạn tự mình khám phá ra, tự 

mình làm được, bạn sẽ cảm thấy rất sướng và nhớ nó mãi suốt đời. Ý nghĩa của sự 

sống hay ý nghĩa của cuộc đời cũng chính là sự khám phá thú vị ấy. Và, như vậy, 

sách là chiếc chìa khóa, đáng lẽ phải có trong tay thì nhiều người đã vứt nó đi rồi.  

(Nghĩ vụn, 2.1.22) 

Trần-Nhã-Thuỵ” 

 

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

Ảnh: Tên địa chủ và cô nhân viên bán thời gian.  

Tôn Phi ( triết gia Lê Minh Tôn) 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com  

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 
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Nhà xuất bản Sống Mới, một câu chuyện thần kỳ. 

 

 
Figure 1. Ông Tôn Phi, tổng giám đốc nhà xuất bản Sống Mới Việt Nam. Liên lạc: tonphi2021@hotmail.com. Phone, Whatsapp, 

Signal: +84344331741 

New Live publishing house, a miracle story. Ở đây là nơi trao đổi phát minh, tức là 

nơi trao đổi những giá trị sống có thể trao đổi được để duy trì cả cuộc sống nhân sinh 

lẫn cuộc sống tâm linh. Chúng tôi chú ý hơn về nhân sinh. Gần 1 triệu cuốn sách của 

ông Tôn Phi đã đến với các em nhỏ vùng sâu, vùng xa. Còn một chút nữa thôi, chúng 

tôi sẽ cán mốc 3 triệu. Nhiều bạn ở nước ngoài cũng yêu thích sách của chúng tôi. 
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Figure 2. Một khách hàng đang cầm trên tay cuốn sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa 

Tư Bản của ông Tôn Phi. 

Chúng tôi rất hãnh diện được các tác giả tin tưởng và giao phó bản thảo, những đứa 

con tinh thần của họ, để phổ biến ra trong nhân gian. Chúng tôi bán sách với bất kỳ 

giá nào, cho những ai yêu sách. Trả trước trả sau không thành vấn đề, miễn là sách 

ở đẳng cấp cao nhất được xuất bản ra. 
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Figure 3. Ảnh bìa sách Phân tích Truyện Kiều của tác giả Tôn Phi. 

Cuộc đời là một cuộc chiến. La vie c’est un combat. Chúng ta là những chiến sĩ trên 

mặt trận văn hiến, phục vụ cho chủ đạo Việt. 

Chủ đạo Việt, còn gọi là triết Việt, hay Thái Bình minh triết, đã trường tồn cùng đất 

nước qua nhiều ngàn năm lịch sử. Có sách nói là trên 12 000 năm. Triết gia Lương 

Kim Định, giảng dạy triết tại đại học Văn Khoa Sài Gòn, đã vực dậy triết Việt cho 

dân tộc Việt Nam. Xin trang trọng cám ơn Kim Định, vị hướng đạo sư vĩ đại của 

dân tộc Việt Nam. 

Các mạnh thường quân 



Tiểu thuyết “Gia đình Charlie”. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Bản quyền 
sách thuộc về Tập đoàn xuất bản Charlie. 

 

Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: 

Tôn Phi. Paypal: teacherkimngan@hotmail.com. Cấm sao chép, phô-tô, lưu hành không phép. Trân trọng cám ơn quý bạn. 

 

Page 24 of 91 

Page 24 of 
91 

 

Figure 4. Ảnh minh họa: Ông Charlie và bà Charlie. Ảnh chụp thời sinh viên, USSH  2016. 
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Tối giao thừa năm 2022 (ngày 01 tháng 01 năm 2022), nhà báo Nguyễn Đức, người 

bảo vệ tử tù Hồ Duy Hải gửi 1 000 000 VNĐ đến nhà xuất bản Sống Mới. Chúng 

tôi dùng 1 triệu đó để hỗ trợ nhà trọ cho một bạn sinh viên tại Sài Gòn, theo diện 

ngân hàng Charlie cho vay trước, lấy lại sau. Hằng ngày, chúng tôi bán được sách. 

Tiền vào và tiền ra đều đều. 

Nhà xuất bản Sống Mới là một nhà xuất bản tư nhân. Chỉ với hai nhân viên, chúng 

tôi xuất bản các ẩn phẩm điện tử lẫn ấn phẩm in thành sách khắp thế giới. Bạn cũng 

sẽ làm được như chúng tôi. 

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

 

Figure 5. Sếp Phi và nhân viên của nhà xuất bản Sống Mới- tập đoàn xuất bản Charlie trong quán cà phê Highlands. Quận 7. 

 

Tháng trước, có một ngày, tôi và cô thư ký viết được cuốn sách rất hay. Chúng tôi 

đưa lên mạng, cửa hàng tự phục vụ. Ai mua thì tự lấy xuống, và tự trả tiền. Làm 
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xong rồi, tôi và cô đi bộ ra cầu thể dục, giãn gân giãn cốt, 30 phút sau vào làm tiếp. 

30 phút sau, về mở thống kê mặc định ra, thấy có 3000 lượt tải sách. Có 1000 lượt 

trả tiền. Số tài khoản ngân hàng của tôi tăng lên 200 triệu (lương của chủ tịch nước 

mới chỉ đầy 40 triệu). Nghĩa là, một buổi sáng, tôi và bạn làm được 200 triệu, chỉ từ 

việc bán sách PDF. 

Tôi phải nói với độc giả rằng, khi nào các bạn trả tiền cũng được, không nhất thiết 

phải trả ngay. Thế mà họ vẫn cứ trả. 

Buổi chiều hôm đó, có trường mầm non xin 150 triệu. Vui vui, ông chủ và nhân 

viên tập đoàn Charlie cho hết luôn. 

 

Figure 6. Triết gia, nhà tư bản Tôn Phi trong phòng làm việc của tập đoàn Charlie, nhà xuất bản Sống Mới. 

Đội hình nhà xuất bản Sống Mới toàn con nhà giàu học giỏi cả, nên chủ yếu làm vì 

đam mê, có lương cũng được không có lương cũng được. Ông chủ làm cuối ngày dư 

300 000 là được, tiền nhiều để mà làm gì. 

Có kỹ sư Đỗ Như Ly, ông già sắp xuống lỗ, đặt mua sách của chúng tôi và được 

chúng tôi cho thấy tận mắt tỉ suất lãi này. Ông nói rằng Tôn Phi của chúng ta là một 

nhà sáng chế lớn của thế kỷ XXI. 

Mời bạn tải xuống các sách của nhà xuất bản Sống Mới. Mặt bằng giá các cuốn sách 

là 250 000 VNĐ (sách PDF) và 400 000 VNĐ (sách in). Số tài khoản nhận tiền đặt 
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sách: 142720499, mở tại ngân hàng ACB, chủ tài khoản Tôn Phi. Sách đọc được 

trên máy tính bảng, laptop và điện thoại rất đẹp. 

Đặc biệt, tại nhà xuất bản Sống Mới, các bạn được trả sau. Nghĩa là, các bạn cứ tải 

sách xuống, phục vụ cho con đường học vấn của mình trước.  Khi nào có tiền, các 

bạn trả cho chúng mình cũng được, không có cũng không sao. Trân trọng cám ơn 

các bạn.   

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

Chúng tôi cung cấp cho độc giả những cuốn sách tốt nhất thị trường.  

Cùng với đội ngũ cố vấn, là các bậc trưởng thượng, các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành, 

nhà xuất bản Sống Mới học cùng học sinh, sinh viên. Các em cùng các thầy cô tìm 

ra chân lý và hưởng hoa lợi từ kết quả học hành.  

Trong nhà xuất bản Sống Mới, không có ai lãnh đạo ai. Mọi người tự lực cánh sinh, 

dưới sự giúp đỡ của những người khác. Mọi người bên nhau, cùng nhau học hành 

và cùng nhau thăng tiến. Mỗi thành viên của nhà xuất bản Sống Mới đều được cung 

cấp thiết bị, máy móc, sách vở và chi phí để nghiên cứu, làm việc như những nhà 

khoa học thực thụ. 
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Figure 7. Hai bạn nữ người mẫu ảnh của nhà xuất bản Sống Mới đang cầm trên tay cuốn sách Nền kinh tế tri thức của chúng tôi. 
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Năm 2021 là một năm đáng nhớ. Vào tháng Mười 2021, Tôn Phi mở nhà xuất bản 

Sống Mới, người ta hay gọi là nhà xuất bản Charlie. 

Nhà xuất bản của chúng tôi cài chế độ tự động. Cụ thể, chị Hương Nguyễn bên Úc 

mua sách, lên website, nhập vào là thanh toán được luôn. Khoảng 30 phút, mà chậm 

lắm là 3 ngày, chị sẽ nhận được sách, ship tận nhà. 

Hình thức xuất bản trực tuyến này, chỉ có ông Tôn Phi nghĩ ra. Mình rơi vào thế 

buộc phải có phát minh. Những người khác, họ không có phát minh, bởi họ không ở 

vào thế phải có phát minh. 

Nhà xuất bản Charlie kỳ diệu đến nỗi, cục trưởng cục xuất bản Việt Nam phải gửi 

công văn vào Sài Gòn chúc mừng ông Tôn Phi. Mới chỉ thành công trên nguyên lý 

mà đã như vậy, mai này chúng tôi sẽ mở rộng hơn. 

Đây không chỉ là một nhà xuất bản, đây còn là một trang web hết sức quan trọng. 

Tác giả nào có phát minh, nộp lên đây, chúng tôi đề số tài khoản của tác giả bên 

dưới. Nhà giàu đi qua đọc thấy, ghé lại, mua phát minh cho tác giả. Ông Tôn Phi là 

trung gian nhưng không cần biết đến số tiền mà nhà giàu cho anh tác giả, vì thanh 

toán là một chạm, đến ngay với tác giả sau 5 giây. Bản thân ông Tôn Phi cũng là một 

tác giả nên thiết kế được một nhà xuất bản vượt thời gian. Nhà xuất bản Charlie cứ 

như là một cậu bé đến từ tương lai, cực kỳ hiệu quả và cực kỳ sáng tạo. 

Ngày hôm qua, có một thầy trưởng khoa trong trường chạy lên quận 7, gặp nhờ nhà 

xuất bản Sống Mới đưa sách lên Amazon. Tất cả chỉ mất 2h đồng hồ. Ai nhờ, chúng 

tôi cũng đều giúp cả, giúp miễn phí, giúp tận tình. Một sinh viên đại học dưới Cần 

Thơ mới tốt nghiệp, gửi tác phẩm lên in, từ khi nhận bản in, sửa bản in cho đến khi 

in, chỉ mất 20 ngày. Rõ ràng Charlie là một nhà xuất bản giỏi. 

Các bạn ạ. Tôi kể câu chuyện ra đây để các bạn cũng sáng tạo như tôi. Tôi tin rằng 

các bạn sẽ còn làm được hơn thế nữa. Tôi là thế hệ đầu tiên, tự mình mày mò từ A 

đến Z. Sang các bạn, các bạn sẽ được chúng tôi chuyển giao công nghệ cho, chắc 

chắn các bạn sẽ thành công. Chúa dạy: Càng dạy nghề thì sẽ càng được giàu thêm. 

Cho nên, chúng tôi không tiếc bí mật, chúng tôi luôn luôn sẵn sàng dạy nghề cho các 

bạn. 

Nhà xuất bản Charlie là một câu chuyện thần kỳ. Nó đến giữa mùa dịch đói kém. 

Một cách khiêm tốn, tôi nói, nó là một món quà từ nơi Thượng Đế. 

Chúng tôi có thể giúp gì bạn? Đừng ngại, hãy liên lạc với chúng tôi. 
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Tôn Phi và Hương Giang. 

Điện thoại đường dây nóng: 0344331741 

Hộp thư: tonphi2021@hotmail.com 

huonggiang@shop-charlie.com (gặp cô Hương Giang) 

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

Điện thoại đường dây nóng: 0344331741 

Nếu ở nước ngoài thì có thể gọi điện cho chúng tôi bằng Telegram, Viber, 

Whatsapp, Signal: +84344331741 

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

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

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

Paypal, Payoneer, Wise: teacherkimngan@hotmail.com  

Trân trọng cám ơn quý vị. 

mailto:tonphi2021@hotmail.com
mailto:huonggiang@shop-charlie.com
mailto:teacherkimngan@hotmail.com
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Figure 8. Ảnh minh họa: Hai bố con ông Charlie đi dạo phố. Quận 7 Sài Gòn năm 2022. 
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Published by Charlie Saigon 

Contact me at: tonphi2021@hotmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, Signal, 

Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon 

3 comments 

.  

Bạch Sơn Hải 

 

JANUARY 2, 2022 AT 07:16   

 

Chúc Tôn Phi năm mới nhiều điều mới 
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Tình Quê Hồn Nước 

 

JANUARY 2, 2022 AT 07:16   

 

Hoan hô các cháu. 

 

 

DINH CONG NGUYEN 

 

FEBRUARY 5, 2022 AT 11:34   

 

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

hiện đại. 

 

 

 

 

 

 

https://shop-charlie.com/2022/01/02/nha-xuat-ban-song-moi-mot-cau-chuyen-than-ky/#comment-451
https://shop-charlie.com/2022/01/02/nha-xuat-ban-song-moi-mot-cau-chuyen-than-ky/#comment-729


Tiểu thuyết “Gia đình Charlie”. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Bản quyền 
sách thuộc về Tập đoàn xuất bản Charlie. 

 

Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: 

Tôn Phi. Paypal: teacherkimngan@hotmail.com. Cấm sao chép, phô-tô, lưu hành không phép. Trân trọng cám ơn quý bạn. 

 

Page 34 of 91 

Page 34 of 
91 

Truyện ngắn: Cô em họ VIP nhất trần gian. 

 

Hình 6. Ảnh: Ông anh họ Tôn Phi và cô em họ Triệu Vy. 

Bạn Ngọc Diệu, sinh viên cùng trường Nhân Văn, nhắn với bạn Tôn Phi:” Chúc tập 

đoàn Charlie sớm đạt mục tiêu đặt ra :d”. 

Ông anh họ Tôn Phi bỏ con tép, câu con tôm. Ông anh họ mời cô em họ đến quận 7, 

đãi một bữa sáng bánh ướt và một ly cà phê, hết 100k. Cô em họ góp vốn cho ông 

anh họ Tôn Phi 10 triệu đồng. 

“Anh có kế toán chưa?” Cô em họ Triệu Vy hỏi. 

“Chưa.” Anh họ Tôn Phi trả lời. 

“Em làm kế toán cho anh. Nhưng anh phải nghe lời em tuyệt đối thì em mới làm cho 

anh.” 

“Dạ, anh xin nghe.” Tôn Phi trả lời. 

Cô em họ Triệu Vy xem các sách của anh Phi. Xem xong cô lắc đầu: 
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• Sách anh in khổ to, giấy đẹp, người ta không có tiền mua đâu. Anh phải làm lại sách mới, 

in khoảng 157 trang, khổ nhỏ. Lần in này là chuẩn, anh sẽ bán được rất chạy. 

• Em đi cùng anh ra tiệm in. Tôn Phi nói. 

Hai anh em mượn cây dù, ra tiệm in. Dọc đường cô em họ nói rằng, rất tự hào có 

một ông anh tài giỏi như vậy. Nghe nói, cô em họ là cháu, gọi mẹ Thanh của tôi là 

gì đó. Tôi cũng chẳng biết anh em họ mô tê gì, chỉ biết cô em đến thăm mình là tốt 

rồi. 

Từ ngày có cô em họ về Charlie, ông Tôn Phi suốt ngày đi chơi. Ông anh họ khốn 

nạn nhất trần gian xin số của mẹ cô em họ, rồi gọi điện cho dì, và nói, dì phải đầu tư 

cho nhà xuất bản của ông cháu Tôn Phi. Dì không biết thật giả thế nào, cũng gửi tiền 

cho ông cháu khởi nghiệp in ấn sách. Mình gửi một cuốn sách đầu tay ra cho dì, dì 

bảo là sách đẹp, nội dung tốt, dì gối ở đầu giường. 

Nụ cười em xinh như sớm chủ nhật. Có hôm trời mưa, hai anh em ngồi làm việc 

trong quán. Em gái làm việc cả ngày, anh họ chỉ trả lương cho có 50 k. 

• Mẹ em cho anh 200 triệu, mà anh trả lương cho em có 50k một ngày thôi à? 

• Anh in sách hết rồi. Tôi nói. 

• Tiêu tiền như anh thì có cả một núi tiền cũng hết. Cô em họ mắng. Anh lo việc xuất bản 

của anh đi. Nhà xuất bản phải có vốn mới hoạt động được. Mẹ em chỉ cho anh thêm một, 

hai lần nữa thôi. 

• Dạ, anh biết rồi. Tôi trả lời em. 

Người xưa có câu “Nhân vô thập toàn” câu nói này chưa chính xác đối với em gái 

Triệu Vy vì em gái Triệu Vy quá hoàn hảo.. Phải khẳng định một câu ngay và luôn 

như vậy. 

Tập đoàn Charlie trở thành tập đoàn xuất bản lớn thứ 3 châu Á. Gia đình Charlie là 

gia đình hùng mạnh nhất Đông Dương. 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com 

Góp vốn cùng Tập đoàn Charlie: 

teacherkimngan@hotmail.com. 

Bài viết đã được đưa vào tiểu thuyết Gia đình Charlie của tác giả Tôn Phi. 
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Published by Charlie Saigon 

Contact me at: tonphi2021@hotmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, Signal, 

Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon 

2 comments 

1. Trương Quốc Phong 

JUNE 10, 2022 AT 08:35 EDIT 

Mình cũng tin như vậy. Với bộ óc triết gia của Tôn Phi thì không gì không 

thể. 

2. Ngọc Diệu 

JUNE 10, 2022 AT 09:06 EDIT 

Chúc tập đoàn Charlie sớm đạt mục tiêu đặt ra :d 

 

 

 

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2022/06/10/truyen-ngan-co-em-ho-vip-nhat-tran-gian/#comment-2141
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/2141
https://shop-charlie.com/2022/06/10/truyen-ngan-co-em-ho-vip-nhat-tran-gian/#comment-2142
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/2142
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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.................................Only..........................and her/his family 

can use this book for reading and printing personally. 

 

Cuốn sách này thuộc về ông/bà …………………. Chỉ có ông/bà …………… và 

thân hệ trực tiếp là được  sử dụng cuốn sách này.  
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Dự án viện dưỡng lão Vịnh Xuân Đài- Trương Quốc Phong 

Tác giả: Trương Quốc Phong.  

Hiệu đính: Tôn Phi 

Giới thiệu bởi Tập đoàn xuất bản Charlie.  

 

 

Hôm nay (10 tháng 06 năm 2022), mình (Trương Quốc Phong) đã đến đây. Đất ở 

đây còn khá rẻ. Mà khung cảnh (view) thì rất đẹp. Rất thích hợp làm dự án dưỡng 

lão.. 

 

"Hãy trồng cây, ae sẽ được trái ngọt, nếu không có trái ngọt thì cũng được bóng 

mát, nếu không được bóng mát, thì nơi đất ae ở cũng được mầu mỡ" 

- Đây là điều mình suy luận từ Kinh Thánh. 

Chân thành và trân trọng cảm ơn những người cộng sự Charlie tuyệt vời! 

 

 

Sau khi hoàn thành bước 1 về việc đầu tư đất để chuẩn bị viết dự án. 

Mình sẽ dùng 3 tài sản của mình để làm vốn đối ứng khi tiến hành thành lập Cty cổ 

phần. Hoặc Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên. 

1- Nhà đang ở tại Phường Vĩnh Hải, Nha Trang 

2- Lô đất 1.400m2 tại Bình Thuận 

3- Nhà cấp 4 tại Phường Xuân Đài (biển Gành Đỏ), Sông Cầu, Phú Yên. 

 

Nếu có thể, các bạn sắp xếp ra đây một chuyến. Hoặc lấy Ngân hàng làm chứng từ 

góp vốn.  
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----- 

Vietcombank 

0061000549021 

Trương Quốc Phong 

----- 

HD Bank 

044704070010338 

Trương Quốc Phong 

 

Toàn bộ đất được quy hoạch đất thương mại, dịch vụ. 

 

 

Hình 7. Bản đồ đất Vịnh Xuân Đài. 

 

Cái chấm xanh là nhà mình đã mua. Cái ghim đỏ vị trí đất dự kiến lập dự án. 

Vịnh Xuân Đài: 
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Hình 8. Ảnh chụp từ vệ tinh. 

Có thể mình sẽ mua trước khoảng 5000m2 để làm cơ sở tập kết. Giá đất ở đây chỉ 

khoảng 100k/m2. 

Quá tuyệt vời. 

 

 

Hình 9. Ảnh chụp từ vệ tinh. 

Mình vừa từ Nhatrang ra sáng nay (10 tháng 06 năm 2022). 

Phải xong việc khảo sát thực địa và làm việc về thoả thuận bồi thường nếu đất đó 

thuộc sở hữu của người dân. Rồi mới làm thư ngỏ mời gọi cổ phần đầu tư. 
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Cuối tuần này mình đi khảo sát thực địa khu đất toạ lạc tại Vịnh Xuân Đài. Vị trí đất 

nằm trên đồi và hướng toàn cảnh Vịnh Xuân Đài. 

Mình không thích mô hình dự án phân lô đất nền vì bản chất nó không tạo ra giá trị 

thặng dư cho xã hội, nó chỉ là canh bạc. 

Mình chỉ chú tâm đến các dự án mang tính tạo ra sản phẩm, hàng hoá, từ hàng hoá 

hữu hình đến hàng hoá phi vật thể. 

Mô hình dưỡng lão còn khá mới tại Việt Nam, và là rất mới tại các địa phương đang 

phát triển. Sự quý giá đôi khi không nằm ở số tiền lớn. Mà nó được bắt đầu từ những 

viên gạch nhỏ. 

Nó là một nhu cầu lớn trong tương lai.  

Nhưng nhìn xa hơn thì ở đó chính là tập hợp những người đã trãi qua sự thăng trầm 

của cuộc đời, cái nhìn nhận của họ về cuộc đời khi ở tuổi xế chiều chính là một kho 

báu để viết sách.  

Giá trị nó là vô tận và trường tồn, thậm chí mang tính kinh điền lưu truyền hậu thế. 

Chủ tịch tập đoàn Xuất Bản Charlie và các bạn ở mọi nơi, không cần thiết phải quen 

biết, có hứng thú với dự án Trung tâm chăm sóc sức khoẻ dưỡng lão, hãy ủng hộ cho 

bạn Trương Quốc Phong. Các bạn có ý tưởng gì cho dự án viện dưỡng lão Vịnh 

Xuân Đài này không? 

Liên lạc với Phong: (+84) 0914179388.  
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Truyện ngắn: Hai ông bà Charlie đi ăn lẩu Thái. 

 

Hình 10. Ảnh minh họa: Hai ông bà Charlie thời sinh viên. 
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Truyện ngắn: Cô vợ ngốc của tôi. 

Năm 2021, ông Tôn Phi thành lập Tập đoàn xuất bản Charlie. 

Chuyện kể rằng, hồi đó, khi mới lập tập đoàn Charlie, ông Tôn Phi vất vả trăm bề. 

Bà Charlie ban ngày làm công việc văn phòng vất vả, lại phải lo thêm cái sự nghiệp 

đẽo cày giữa đường của ông nhà nữa. 

Đại khái, đã rất nhiều người có trong tay những cuốn sách của ông Charlie. Họ gửi 

tiền về cho ông bà đều đều. 

Ông Charlie đến văn phòng của bà Charlie, rủ bà đi ăn tối. 

– Lát 5h30 em tan ca. Anh đợi em ở góc phố kia nha. Em đi qua, em chở anh đến 

quán Xuka. 

– Ok baby. 

Lấy nhau lâu rồi, ông vẫn gọi bà là baby, y như thời còn con nít. 

Thỉnh thoảng, ông Charlie có lấy tiền đi cho một hai người bạn, bà Charlie cũng 

không có giận. Bà thừa hiểu tính chồng. Gánh nặng trên đôi vai ông nặng trĩu. Ông 

vừa phải tự học, vừa phải làm xuất bản, khó khăn khổ sở muôn phần. Bà Charlie 

giúp chồng tìm kiếm đầu ra. 

Đúng giờ hẹn, 17h30, bà chạy xe qua, đón ông ở góc phố. Ông ngoan ngoãn leo lên 

xe máy của bà. Bà phóng ga một cái, vèo đến quán Xuka. 

Bà gọi một lẩu tôm Thái. Ông gọi một lẩu bò Thái. 

Bà bị lở miệng, nên ăn mất ngon. 

– Anh cầm cái điện thoại giơ lên, để cho em soi gương, em bôi thuốc. Bà nói. 

– Ừ. Anh cầm. Ông Charlie trả lời. 
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Đội hình của ông Charlie toàn đội hình khởi nghiệp cả. Hai năm nay thắng lớn, sách 

ra ào ào. Nhà Charlie sản xuất liên tục. Trừ thứ Bảy, thứ Ba, nghỉ ngơi để phục hồi, 

nghỉ ngơi để tìm về Đức Chúa Trời, sau một tuần trôi theo thế tục. 

Ăn bữa tối, hai ông bà, hết 107 000 VNĐ. Ông đưa điện thoại Iphone 7 cho bà, bà 

hỏi số tài khoản của chủ quán rồi chuyển khoản vào đó. Xong, bà trả điện thoại lại 

cho ông. Bà lái xe đi về nhà một mình. Ông đi bộ vào tòa nhà làm bảo vệ. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 09 tháng 06 năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tiểu thuyết “Gia đình Charlie”. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Bản quyền 
sách thuộc về Tập đoàn xuất bản Charlie. 

 

Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: 

Tôn Phi. Paypal: teacherkimngan@hotmail.com. Cấm sao chép, phô-tô, lưu hành không phép. Trân trọng cám ơn quý bạn. 

 

Page 45 of 91 

Page 45 of 
91 

 

Truyện ngắn: Bố Phi và cô Hương. 

 

Hình 11. Bố Phi và cô Hương trên ảnh bài sách Cùng sống, cùng sáng tạo. Ảnh chụp năm 2014, Gò Vấp, lúc cô Hương đang ôn 
thi đại học. 

Trích tiểu thuyết Gia đình Charlie. 

Trong tất cả các anh chị em họ của bố Phi, cô Hương là người thông minh và sáng 

tạo nhất. 

Cô Hương và bố Phi là cháu chị, cháu em. 

Cô Hương rất nhiều sáng tạo, gần bằng bố Phi. Còn lại là một lũ tư duy làm thuê và 

tư duy con buôn. 
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Bữa bố Phi lên được sách trên Amazon, cô Hương là người gọi điện chúc mừng bố 

Phi đầu tiên. Thật không uổng công nuôi ông anh họ ở trong nhà biết bao năm tháng. 

Sài Gòn hết dịch hẳn, bố Phi và con gái Bảo An về thăm cô Hương. 

Giờ ăn cơm, bé Bảo An ngồi kế bên cô Hương. Bảo An nói: 

– Cô Hương ơi. Cháu mách cô chuyện này nha. 

– Chuyện gì vậy cháu yêu? 

– Bố Phi trả tiền người mẫu ảnh cho những người khác, nhưng không trả tiền cho 

cô. 

– Có phải vậy không hả bố Phi. 

Bố Phi xấu hổ, không trả lời. Ai đời, nhà tư bản lại quỵt lương nhân viên, mà lại 

nhân viên anh chị em trong nhà nữa. 

Cô Hương nói với bé Bảo An: 

– Vậy bố mày phải trả cho cô bao nhiêu tiền bản quyền ảnh? 

– 20% tiền lời mỗi cuốn sách cô Hương ạ. Tổng cả thảy, bố Phi phải trả cho cô 200 

triệu. 

– Anh họ Tôn Phi ơi. Bao giờ anh họ trả cho em? Cô Hương chìa tay ra xin bố Phi. 

Hết phần kế tiếp tiểu thuyết Gia đình Charlie. 
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Published by Charlie Saigon 

Contact me at: tonphi2021@hotmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, Signal, 

Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon 

2 comments 

1. Lương Trọng Nghĩa 

JUNE 8, 2022 AT 21:57 EDIT  

Đúng là tuyệt! 

2. Ngô Thanh Quý 

JUNE 8, 2022 AT 21:57 EDIT  

Yêu gia đình Charlie quá. 
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Truyện ngắn: Cô em họ VIP nhất trần gian. 

 

Hình 12. Ảnh: Ông anh họ Tôn Phi và cô em họ Triệu Vy. 

Bạn Ngọc Diệu, sinh viên cùng trường Nhân Văn, nhắn với bạn Tôn Phi:” Chúc tập 

đoàn Charlie sớm đạt mục tiêu đặt ra :d”. 

Ông anh họ Tôn Phi bỏ con tép, câu con tôm. Ông anh họ mời cô em họ đến quận 7, 

đãi một bữa sáng bánh ướt và một ly cà phê, hết 100k. Cô em họ góp vốn cho ông 

anh họ Tôn Phi 10 triệu đồng. 

“Anh có kế toán chưa?” Cô em họ Triệu Vy hỏi. 

“Chưa.” Anh họ Tôn Phi trả lời. 

“Em làm kế toán cho anh. Nhưng anh phải nghe lời em tuyệt đối thì em mới làm cho 

anh.” 

“Dạ, anh xin nghe.” Tôn Phi trả lời. 

Cô em họ Triệu Vy xem các sách của anh Phi. Xem xong cô lắc đầu: 
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• Sách anh in khổ to, giấy đẹp, người ta không có tiền mua đâu. Anh phải làm 

lại sách mới, in khoảng 157 trang, khổ nhỏ. Lần in này là chuẩn, anh sẽ bán 

được rất chạy. 

• Em đi cùng anh ra tiệm in. Tôn Phi nói. 

Hai anh em mượn cây dù, ra tiệm in. Dọc đường cô em họ nói rằng, rất tự hào có 

một ông anh tài giỏi như vậy. Nghe nói, cô em họ là cháu, gọi mẹ Thanh của tôi là 

gì đó. Tôi cũng chẳng biết anh em họ mô tê gì, chỉ biết cô em đến thăm mình là tốt 

rồi. 

Từ ngày có cô em họ về Charlie, ông Tôn Phi suốt ngày đi chơi. Ông anh họ khốn 

nạn nhất trần gian xin số của mẹ cô em họ, rồi gọi điện cho dì, và nói, dì phải đầu tư 

cho nhà xuất bản của ông cháu Tôn Phi. Dì không biết thật giả thế nào, cũng gửi tiền 

cho ông cháu khởi nghiệp in ấn sách. Mình gửi một cuốn sách đầu tay ra cho dì, dì 

bảo là sách đẹp, nội dung tốt, dì gối ở đầu giường. 

Nụ cười em xinh như sớm chủ nhật. Có hôm trời mưa, hai anh em ngồi làm việc 

trong quán. Em gái làm việc cả ngày, anh họ chỉ trả lương cho có 50 k. 

• Mẹ em cho anh 200 triệu, mà anh trả lương cho em có 50k một ngày thôi à? 

• Anh in sách hết rồi. Tôi nói. 

• Tiêu tiền như anh thì có cả một núi tiền cũng hết. Cô em họ mắng. Anh lo việc 

xuất bản của anh đi. Nhà xuất bản phải có vốn mới hoạt động được. Mẹ em 

chỉ cho anh thêm một, hai lần nữa thôi. 

• Dạ, anh biết rồi. Tôi trả lời em. 

Người xưa có câu “Nhân vô thập toàn” câu nói này chưa chính xác đối với em gái 

Triệu Vy vì em gái Triệu Vy quá hoàn hảo.. Phải khẳng định một câu ngay và luôn 

như vậy. 

Tập đoàn Charlie trở thành tập đoàn xuất bản lớn thứ 3 châu Á. Gia đình Charlie là 

gia đình hùng mạnh nhất Đông Dương. 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com 

Góp vốn cùng Tập đoàn Charlie: 
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teacherkimngan@hotmail.com. 

 

6 comments 

1. Trương Quốc Phong 

JUNE 10, 2022 AT 08:35 EDIT 

Mình cũng tin như vậy. Với bộ óc triết gia của Tôn Phi thì không gì không thể. 

2. Ngọc Diệu 

JUNE 10, 2022 AT 09:06 EDIT 

Chúc tập đoàn Charlie sớm đạt mục tiêu đặt ra :d 

3. Võ Ánh Nắng 

JUNE 10, 2022 AT 12:24 EDIT 
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Người xưa có câu NHÂN VÔ THẬP TOÀN câu nói này chưa chính xác đối với Tôn Phi 

vì Tôn Phi quá hoàn hảo.. phải khẳng định 1câu ngay và luôn như vậy 

o Tôn Phi 

JUNE 10, 2022 AT 12:24 EDIT 

Haha. Đúng rồi anh Võ Ánh Nắng. Quảng cáo cho em nữa nha. 

Võ Ánh Nắng 

JUNE 10, 2022 AT 12:25 EDIT 

Tôn Phi Không…Anh không quảng cáo cho em đâu.. Cái này chỗ 

Anh em người làng người xóm Anh nói thật.. Vì từ nhỏ tới lớn Anh 

rất thật.. Ngôn từ của Anh có hạn nên biết và hiểu tới đâu thì nói tới 

đó.. đơn giản vậy đó Em … Đúng không em 

Tôn Phi 

JUNE 10, 2022 AT 12:25 EDIT 

Võ Ánh Nắng Dạ đúng vậy 
anh. 
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Cuốn sách được yêu thích nhất năm 2021: Nền đạo đức tin lành 

và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản của triết gia Lê Minh Tôn. 

 

Hình 13. Ảnh minh họa: Hai bạn trẻ đang đọc sách. 
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Hình 14. Ảnh minh họa. Hai bạn trẻ đang đọc sách. 
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Hình 15. Ảnh minh họa. Hai bạn trẻ đang đọc sách. 
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Hình 16. Ảnh minh họa. Hai bạn trẻ đang đọc sách. 

 

Hình 17. Ảnh minh họa. Hai bạn trẻ đang đọc sách. 
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Hình 18. Ảnh minh họa. Hai bạn trẻ đang đọc sách. 

Cuốn sách được yêu thích nhất năm 2021: Cuốn Nền đạo đức tin lành và tinh thần 

của chủ nghĩa Tư Bản của triết gia Lê Minh Tôn. 

Ai nhìn vào cuốn này cũng cưng. 
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Hình 19. Ảnh bìa sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản của Tôn phi (bút danh Lê Minh Tôn). 

Sang năm 2022, ngôi vị cuốn sách được yêu thích nhất chuyển sang cho sách Cùng 

học để giáo dục con trẻ của giáo sư Nguyễn Đình Cống: 

 

Hình 20. Tác giả Nguyễn Đình Cống. Ảnh tư liệu Nguyễn Đình Cống (bút danh Tống Kim Giang). 
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Hình 21. Ảnh bìa sách Cùng học để giáo dục con trẻ của giáo sư Nguyễn Đình Cống. 

Đây là hai cuốn sách căn bản, đã làm nên tên tuổi của Nhà xuất bản Sống Mới & 

Tập đoàn xuất bản Charlie. 

Mời các bạn dặt mua sách. 

Giá sách PDF: 230 000 VNĐ. Giá sách in: 550 000 VNĐ. 

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

Phi. 

Liên lạc mua sách: tonphi2021@hotmail.com. 

Paypal: teacherkimngan@hotmail.com. 

Trân trọng cám ơn quý vị. 
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Đặt mua sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản của nhà văn Tôn 

Phi 

Buy the book with the price of 230 000 VNĐ. 

10,00 US$. Paypal, Payoneer, Wise: +84344331741. 

 

Published by Charlie Saigon 

Contact me at: tonphi2021@hotmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, Signal, 

Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon 
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3 comments 

1. Nguyễn Văn Hùng 

JUNE 9, 2022 AT 14:51 EDIT 

Ồ! Cảm ơn triết gia. 

 

Phải vậy chứ. Đây là phiên bản Việt Nam kế thừa phiên bản Hoa Kỳ. 

Để giới trẻ tiếp cận là tuyệt vời đây. 

Cảm ơn nhà văn kiêm triết gia Tôn Phi nhé! Mình đã gửi tới học trò của mình. 

 

Cuốn sách có sự rảo nghiệm và so sánh giữa thế giới và việt Nam rất sinh 

động. 

o Tôn Phi 

JUNE 10, 2022 AT 12:04 EDIT 

Cám ơn bạn Hùng nhé. 

2. Phan Thị Xuân 

JUNE 9, 2022 AT 14:52 EDIT 

Chị sẽ mua ủng hộ em! 
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Truyện ngắn: Ông Charlie làm giàu từ chiến tranh. 

 

Hình 22. Ảnh minh họa: Bà chủ Charlie và cô chủ nhỏ Charlie. 
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Độ năm 2017, 2018, tôi thường xuống Vũng Tàu vào mỗi cuối tuần. Sinh viên nhưng 

khá là có tiền, thích đi đâu chơi cũng được, miễn là về nhà đúng giờ. 

Năm 2019, 2020, tôi lên Đà Lạt. 

2020 về quê. 

2021 vào lại Sài Gòn, mở tập đoàn Charlie. 

Chuyện kể rằng, nhà Charlie làm giàu từ chiến tranh Nga-Ukraine. Nghe tin cậu 

phóng viên Tôn Phi giàu có ở trên Sài Gòn, ông anh Chu Vĩnh Hải ở Vũng Tàu đâm 

lo, đưa cả gia đình lên Sài Gòn thăm. 

Ông anh biết địa chỉ, số nhà của tập đoàn Charlie, nên sáng hôm nay hẹn, sáng mai 

đã đến. Chị Phương bảo là cháu  gái Thảo Ngốc rất muốn gặp lại chú Phi. 

Vửa thấy tôi, cô cháu Thảo Ngốc chạy lại ôm lấy: 

• Chú Phi ơi. 

Tôi bồng cháu trên tay: 

• Ơi nàng tiên nữ. Có nhớ chú Phi không? 

• Dạ có. Cháu trả lời. Sao râu chú Phi mọc ra nhiều thế? 

• Tại chú già rồi mà? 

• Bố cháu cũng già nhưng bố cháu có râu như chú đâu. 

• Tại chú thích để râu. 

• Không được, chú cạo râu đi nhé. 

• Ok, tối nay chú cạo. 

• Vâng chú Phi. 

Bé Bảo An chơi với chị Thảo Ngốc. Chị Phương nói chuyện với vợ tôi trong bếp. 

Tôi và anh Hải mở máy tính ra đọc báo. 

Năm nào, chú Phi đến Vũng Tàu, ở nhà ông anh bà chị. Anh chị có cô con gái nhỏ. 

Hồi ấy chú Phi chưa lấy vợ. Gi ờ chú Phi ngủ trưa, cô con gái nhỏ cầm một sợi tóc, 
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ngoáy vào mũi chú Phi. Chú Phi không ngủ được, mở mắt ra thì thấy Thảo Ngốc 

cười khì khì. 

Bốn năm không gặp, chú Phi đã là chủ của tập đoàn Charlie. Bố Hải, mẹ Phương và 

bé Thảo Ngốc vẫn làm nông dân thanh bạch ở Vũng Tàu. Thanh bạch nhưng không 

nghèo, có nhà chung cư. 

Tuy lâu ngày không nói về chính trị, nhưng nhà báo Chu Vĩnh Hải vẫn biết nhà báo 

Tôn Phi- lúc này đã là doanh nhân-làm giàu từ chiến tranh. Càng có nhiều chiến 

tranh thì ông Tôn Phi càng giàu. Ông Tôn Phi còn đầu tư cổ phần tại mấy tập đoàn 

quân sự trên thế giới. 

• Chú Phi à. Làm giàu từ chiến tranh là không tốt. Anh Hải nói, ý khuyên tôi. 

• Cũng như anh thôi, nhờ chủ thuyết lạc hậu, anh mới tậu được mấy căn nhà ở Vũng Tàu. 
Em nói có đúng không? Tôi trả lời anh. Ngày xưa anh mua đất cũng y như tôi ngày nay. 
Có điều, tôi cao tay hơn. 

• Nhưng anh là khác. 

• Không được nói vậy. 

Không cãi được thằng em nữa, ông anh chào thua. Xong, ông anh hỏi: 

• Thế chú em mong chiến tranh kéo dài lâu thật à? 

• Không ạ. Em chỉ nghĩ nó kéo dài 2-3 tháng thôi. Giờ đã là 2-3 năm rồi. Tóc em bắt đầu có 
sợi bạc rồi. 

• Anh biết. Người đi trước gật đầu. Thế chú Phi thích hay không thích chiến tranh xảy ra ? 

• Nó cần phải xảy ra, để làm lộ ra nhiều thứ. Tôi trả lời. 

Vợ tôi, chị Phương, con gái tôi, và cháu Thảo Ngốc, đi chợ trưa về. Hai người đàn 

ông cũng thôi câu chuyện, chia nhau làm mấy việc nặng trong nhà. 

Riêng chị Phương nhìn tôi, có thoạt buồn. 

• Sao chị lại nhìn em như vậy ? 

• Chị thích cậu sinh viên Tôn Phi ngày xưa hơn. Chị không thích nhà tư bản Tôn Phi bây 
giờ. 

Vợ tôi nói xen ngang : 
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• Chị nói đúng đấy. Em cũng thích anh Phi ngày xưa hơn. Em không thích anh ấy bây giờ. 
Em khuyên mãi mà anh ấy không có nghe. 

« Không hiểu sao tôi lại lấy được anh cơ chứ. » M. vừa nói vừa khóc. Nói xong, 

M. bụm tay che miệng khóc, rồi lên phòng riêng. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 05 tháng 05 năm 2022 

Tôn Phi (Triết gia Lê Minh Tôn) 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

Bài viết được đưa vào truyện ngắn Mẹ và con gái của nhà văn Tôn Phi đã phát hành 

trên Amazon. 

 

Published by Charlie Saigon 

Contact me at: tonphi2021@hotmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, Signal, 

Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon 

One comment 

1. Nguyễn Côli 
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Chiến tranh không phải ở Việt Nam, mà ở tận hai Nước ngoài, việt 
Nam hoà bình, nên chuyện làm giàu là bình thường. Nghĩ giàu ắt 
sẽ làm được, chứ nghĩ mà không làm thì mới không tốt… Đàn ông 
con trai phải bản lĩnh, dám nghĩ và dám thực hiện. 
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Bảo An, cô con gái cưng của tập đoàn Charlie. 

 

Hình 23. Hai cô nhân viên đang cầm trên tay sách Nền kinh tế tri thức của bố Phi. Ảnh tư liệu. 

Bố Phi là một nhà độc tài. Nhưng không ai trách bố Phi cả. Bố Phi hy sinh cho xã 

hội bao nhiêu năm thanh xuân tuổi đời. 

 

Vợ mất sớm, nhiều lần Tôn Phi nghĩ là sẽ không nuôi nổi con gái. Gà trống nuôi con 

khổ lắm các bạn ạ. May mà Trời thương, hai cha con vẫn nuôi được nhau. 

Cũng là vận đỏ, tập đoàn xuất bản của bố Phi lớn mạnh, thừa tiền mua sữa, bánh cho 

con gái. Mỗi lần bố Phi đi công tác đâu xa, Bảo An về nhà cô Xinh, bà Hương ở. 

Hằng ngày, một cô thư ký của bố thay nhau đến chở bé đi học. 

 

Mẹ mất sớm, nhưng bé Bảo An không buồn. Bé hay chơi với các cô nhân viên của 

bố, trong lúc bố Phi làm việc. Bé Bảo An thích sưu tầm ảnh thế giới động vật. 
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Hình 24. Sóc con. Ảnh tư liệu. 
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Hình 25. Sóc con. Ảnh tư liệu. 
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Hình 26. Sóc con. Ảnh tư liệu. 

 

Bạn của bố Phi, những người ở nước ngoài, cũng hay gửi quà về cho nàng công chúa 

Bảo An. Các cô làm việc cho bố Phi lâu năm rồi, nên cũng coi Bảo An như con gái. 

 

Tôn Bảo An, con gái của ông chủ tập đoàn Charlie, được các cô các chú trong tập 

đoàn nuông chiều. Không phải vì họ sợ bố Phi mà chiều cháu, mà là, cháu dễ thương, 

nên cô nào gặp cũng cho quà. 

 

Bé Bảo An rất lịch sự, không bao giờ vòi quà các cô. Các cô cho thì cháu mới lấy. 

Bé đi với các cô, ai cũng tưởng mẹ con. 

 

Bố Phi bây giờ tuyển dụng nhân sự rất kỹ càng. Bố Phi phỏng vấn trước. Xong, 

người nào lọt nữa vào cô Nhi phỏng vấn vòng tiếp theo. Nói chung là, cực kỳ nghiêm 

ngặt. 
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Hãy giữ lễ Vượt Qua để được vượt qua tai nạn. 

 

Bài viết đã được thêm vào truyện ngắn Bố và con gái của nhà văn Tôn Phi. 

 

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com 

 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

 

Hình 27. Ảnh bìa sách Bố và con gái của nhà văn Tôn Phi đã phát hành trên Amazon. 

Mời các bạn mua sách “Bố và con gái” để ủng hộ tác giả Tôn Phi.   

mailto:tonphi2021@hotmail.com
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Giá sách PDF: 250 000 VNĐ. Giá sách in: 400 000 VNĐ. 
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Paypal: +84344331741  

Trân trọng cám ơn các bạn. 

 

Published by Charlie Saigon 

Contact me at: tonphi2021@hotmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, Signal, 

Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon 
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Viết cho ngày thứ Tư: Trong các gia đình cần có sự bình đẳng. 

 

Hình 28. Vợ chồng thầy Nguyễn Việt Nho đang bồng cháu ngoại. Ảnh tư liệu. 

Ở Việt Nam, trước đây thường có câu chồng nói với vợ: “Tao nói mày phải nghe.” 

Gần đây ít thấy câu này. 

Trong sự giao lưu văn hóa với người Tây phương, bầu không khí gia đình ở Việt 

Nam ngày càng bình đẳng. Địa vị của người phụ nữ ngày càng nâng cao và có khả 

năng vượt quá tầm mức lãnh đạo gia đình của người đàn ông. 



Tiểu thuyết “Gia đình Charlie”. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Bản quyền 
sách thuộc về Tập đoàn xuất bản Charlie. 

 

Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: 

Tôn Phi. Paypal: teacherkimngan@hotmail.com. Cấm sao chép, phô-tô, lưu hành không phép. Trân trọng cám ơn quý bạn. 

 

Page 74 of 91 

Page 74 of 
91 

Các gia đình cần có sự bình đẳng. Chúng ta chứng kiến những gia đình mà ở đó vợ 

chồng sống dân chủ, bình đẳng với nhau thường thành công hơn và hạnh phúc hơn 

các gia đình gia trưởng truyền thống. 

Tất nhiên, trong mọi gia đình, hầu hết, chức vụ chủ trì vẫn là người bố. Song người 

bố, nếu không học hành đủ vững để cầm nắm quyền lực, thì cũng như con thuyền 

kia ra khơi khi chưa sắm kỹ la bàn, buồn gió,… 

Không còn cách nào khác, cần phải dân chủ hóa các gia đình. 

Sài Gòn, ngày 20 tháng 04 năm 2022. 

Đội ngũ Charlie. 

Liên lạc: 

tonphi20@gmail.com 

tonphi2021@hotmail.com 
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Các gia đình nên sửa soạn cho giai đoạn chính phủ toàn cầu. 

 

Hình 29. Tác giả, mẹ Xinh Xoan và em gái Thanh Hương. Ảnh chụp tại Gò Vấp năm 2014. 

Kính thưa quý vị, 

 

Sự nóng lên của toàn cầu do khai thác quá mức khoáng sản như Coban, Lithium hay 

Nickel sản xuất điện năng, hay tranh chấp vì khan hiếm nguồn nước, không có cách 

ngăn chặn. 

Giai đoạn chính phủ toàn cầu đang tiến đến rất nhanh. Không có thực tài mà chức 

vụ cao sẽ rất bất lợi. Vào giai đoạn chốt hạ này, bằng giả lòi ra hết. Lòng người trở 

nên đảo điên, bất ổn. 

Nếu ở trong một nền giáo dục tốt, con người mới có trí tuệ để phán xét lẽ đúng sai, 

thiện ác, chính tà và mưu cầu hạnh phúc. Trong một xã hội có nhân văn, nhân bản. 
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Trong lý tưởng phục vụ đích thực cho nhân loại, vì hạnh phúc loài người, vì nhu cầu 

thăng hoa của thế giới, có những người phát xướng Kỷ Nguyên Tân Dân, mời gọi 

tất cả các lãnh tụ trên thế giới, từng cá nhân trong mỗi quốc gia, mỗi đơn vị xã hội, 

từng gia đình, hãy đồng thanh hiệp lực thúc đẩy giấc mơ của nhân loại thành hiện 

thực, xây dựng một chính phủ toàn cầu. 

Nhân loại cần một sự canh tân, một đề cương mới thật sự phục vụ cho con người, 

cho xã hội. Đó là cuộc cách mạng tâm trị để nâng cao đời sống của từng cá nhân cho 

đến tập thể. Một nhiệm vụ quá khó dành cho các triết gia. Nền nhân bản, nguyên lý 

căn cốt ấy cho nhân loại mới, hẳn phải là triết Việt của triết gia Lương Kim Định. 

Con người cần được đặt lại vị trí xứng đáng của nó trong vũ trụ. Trật tự xã hội mới, 

đời sống từng người được nâng cao, cho đúng với phẩm giá của mình. Cả về mặt 

tinh thần lẫn vật chất đều phải được sum suê no đủ. 

Bài viết đã được đưa vào sách Giai đoạn Chính phủ toàn cầu của nhà văn Tôn Phi. 

Liên lạc mua sách: tonphi2021@hotmail.com 

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

Phi. 

Bạn đọc có thể tải sách PDF trên trang mạng của Cửa hàng sách-máy tính Charlie.  
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Giảng văn: Hạt giống tốt phải gieo vào nơi đất tốt. 

Tháng Tám năm 2021, Tôn Phi báo tin cho chú họ bên Pháp là đã ra cuốn sách đầu 

tiên. Lúc ấy tôi vẫn còn đang là tác giả tự do. Chú họ của tôi cấp tốc gửi về Việt 

Nam ủng hộ tôi 1 610 000 VNĐ. 

 

Hình 30. Tôn Phi và gia đình chú họ. Sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh chụp năm 2014. 

Bữa ấy là mùa dịch. Cả Sài Gòn không được ra khỏi đường, phong tỏa các phố. Chỉ 

có tôi bán sách là được. Sách PDF, mỗi cuốn 250 000 VNĐ, nằm trong file word, 

thay tên của người nhận rồi xuất ra PDF. Chỉ cần bấm enter là nó nhân ra 1 triệu bản, 

1 triệu bản cũng được. Tôi sống trong tòa nhà như vua như chúa. Bạn bè xin là cho 

mỗi đứa 1, 2 tháng tiền phòng. 

Sau đó, cô lễ tân của tòa nhà Mapletree thích sách của tôi, bày cho tôi: “Anh Phi ơi, 

anh mở nhà xuất bản.”. Khi đó, thực sự là, tôi vẫn chưa có kinh phí. Mặc kệ, ước mơ 

sẽ được hoàn thành. Nàng giúp tôi phác thảo ý tưởng mở nhà xuất bản sách PDF. 

Một nhà xuất bản, lúc mới khởi nghiệp, lúc nào cũng ngốn tiền tiền như voi uống 

nước lã. Các bạn không biết, người thân, bạn bè đổ vào nhà xuất bản Sống Mới của 
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Tôn Phi nhiều như thế nào đâu. Bây giờ mỗi ngày hàng trăm lượt mua sách. Toàn 

bộ quá trình nhờ cầu nguyện lên đúng Đức Chúa Trời trong thời đại hôm nay. 

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

 

Hình 31. Anh Phi và em Qúy. Ảnh tư liệu. 

Khi tôi mới mở nhà xuất bản Sống Mới, đã có vốn từ bán mấy cuốn sách do mình 

viết rồi. Ai có cho thì chỉ là cho thêm. Bác Đỗ Như Ly, kỹ sư cơ khí, cùng hội nhà 

báo, mua 2 cuốn, và gởi thêm cho tôi 600k để tôi khởi nghiệp. Bác nhận định với 

chị Hà Thanh: “Ngành xuất bản (của tên Tôn Phi) là một ngành siêu lãi. Tên Tôn 

Phi nói đúng”. Viết cuốn sách một lần và bán được cả đời. Công nghệ sẽ giúp phát 

triển thêm trên nền tảng tri thức truyền thống sẵn có. Trợ lý Hương Giang sẽ giúp 

Tôn Phi xuất bản toàn cầu. Trên thế giới, rất nhiều người cần mua sách của chúng 

tôi. 

 

Hình 32. Bác Đỗ Như Ly, thứ ba từ phải sang, áo trắng quần kaki, đang cầm cặp tài liệu. 
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Đến bây giờ, chúng tôi đã ổn định được nhà xuất bản, và thắng lợi căn bản và chiến 

lược. Giá trị vốn hóa của tập đoàn Charlie của Tôn Phi là lớn nhất Việt Nam. Trong 

tất cả các anh em họ, chỉ tôi có phát minh. Số lượng khách ghé thăm cửa hàng sách 

tự động Charlie và mua sách không có dấu hiệu ngừng. 

 

Hình 33. Từ trái sang phải: Ba anh em con cháu mẹ Xinh: Tôn Phi, Anh Nhật và Thanh Hương. 

Bạn bè tôi, có những người dân lao động chân tay, góp mỗi người 200k, 300k, đổ 

vào cho ông trí thức biết bao nhiêu mà kể. Bây giờ nhớ lại những ngày đi công viên 

với nhau thời nghèo khó mà thấy thương. Bây giờ tôi có đủ điều kiện để lo cho tất 

cả mọi người. 
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Hình 34. Bạn thời thơ ấu. Nhâm Vương và Tôn Phi. 

 

Hình 35. Bạn thời thơ ấu. Nhâm Vương và Tôn Phi. 

Em gái họ Quỳnh Chi này, mà Tôn Phi đang cõng, ảnh chụp năm 2014. Em chỉ biết 

nói tiếng Pháp, không biết nói tiêngs Việt. Vừa rồi, em xin bố 2 triệu 3 ủng hộ ông 
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anh họ, kèm theo lời nhắn: “Đừng làm cậu thất vọng nha“. Giờ này nếu em gái về 

nước thì đã lớn hơn anh. Ảnh chụp anh em lúc anh 21 tuổi, em 5 tuổi. 

 

Hình 36. Anh họ Tôn Phi và em gái bé bỏng Quỳnh Chi 

Các bạn trong xóm trọ cũng giúp tôi rất nhiều. Họ giúp tôi quảng bá sách, và bảo khi 

nào nên tiếng, khi nào nên lùi: 
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Từ đó, tôi rút ra kết luận rằng: “Hạt giống tốt, phải được gieo vào nơi đất tốt.”. Nếu 

bạn giỏi mà chưa thành công, hoặc bạn rất chăm chỉ mà vẫn nghèo, thì theo tôi có 3 

nguyên nhân: 

Một là, bạn gieo vào một môi trường sai. 

Hai là, bạn chưa gỡ được cái đinh ra khỏi đầu mình. 

Ba là, thiếu mối quan hệ, bạn bè thân hữu giúp đỡ. 

Khi có ba cái đó, tất nhiên trước đó có lời chúc phúc của Đức Chúa Trời, bạn đang 

ở trong một thế trận quốc dân tất thắng. 

Giờ đây, tôi thấy trong xã hội Việt Nam một nguồn tài nguyên vô tận mà không ai 

biết cách hái. 
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Hình 37. Hai em gái của Tôn Phi. 

Khác với các trí thức khác, tôi biết cách thương mại chất xám. Có thể bán được trí 

thức, văn hóa chất lượng cao ở một nơi văn hóa cán bộ xã ấp. Chính Việt Nam sẽ là 

nơi bùng nổ kinh tế tri thức vào năm 2025, chứ không phải là Mỹ, Pháp hay vương 

quốc Anh. 

Sau khi bán nhiều sách, tôi đã giúp những người bạn bè cũ, rất nhiều. Riêng đến khi 

vợ tôi (người con gái tôi ngỏ lời muốn lấy làm vợ) xin một tháng tiền trọ thì lại 

không có. Nàng cũng cười chứ không có giận. 

Các bạn ạ, chăm chỉ cầu nguyện và tìm kiếm Đức Chúa Trời trong những ngày sau 

rốt này. 

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

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



Tiểu thuyết “Gia đình Charlie”. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Bản quyền 
sách thuộc về Tập đoàn xuất bản Charlie. 

 

Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: 

Tôn Phi. Paypal: teacherkimngan@hotmail.com. Cấm sao chép, phô-tô, lưu hành không phép. Trân trọng cám ơn quý bạn. 

 

Page 86 of 91 

Page 86 of 
91 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com 

 

Published by Charlie Saigon 

Contact me at: tonphi2021@hotmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, Signal, 

Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon 

2 comments 

1. Bích Thuận 

MARCH 25, 2022 AT 15:00 EDIT 

Dạ ctCM. chúc ae Phi bán được thật nhìu sách ạ 

2. Nguyễn Thị Hiền 

MARCH 25, 2022 AT 15:26 EDIT 

Cảm ơn em đã viết bài hay. 
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Trung bình, cứ 100 gia đình ở Việt Nam thì có 3 gia đình 

có sách của tập đoàn xuất bản Charlie. 

 

Hình 38. Tôn Phi và cô Vy đang đọc Phân tích Truyện Kiều. 

Con số thống kê toán học chưa chính thức. Trung bình, cứ 100 gia đình ở Việt Nam 

thì có tới 3 gia đình có các loại sách của tập đoàn xuất bản Charlie. 

Để có được điều này, chúng tôi cám ơn về sự ủng hộ, đồng hành của quý vị độc giả 

trong suốt 2 năm qua. 

Chúng tôi chú ý nhiều đến kinh điểm dân tộc, những chủ đề không phải cùng năm 

tháng. 

Đội ngũ các tác giả, biên tập viên, nhà phân phối của nhà xuất bản Sống Mới, tập 

đoàn xuất bản Charlie của chúng tôi luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm. Hầu 

hết các loại sách của chúng tôi đều đã được tái bản. Điều đó nằm trong sự bảo đảm 
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rằng, sản phẩm của chúng tôi đến tay bạn luôn ở chất lượng cao nhất. Bạn đọc có 

thể liên lạc với trợ lý để đổi sách tái bản cũ lấy sách tái bản mới. 

Nhà xuất bản Sống Mới chúng tôi, chỉ gồm các sinh viên mới ra trường, đã xuất bản 

toàn cầu, dựa vào những hiểu biết căn bản nhất về cơ học lượng tử và mạng Internet. 

Chúng tôi xuất bản sách PDF, một định dạng xưa mà vẫn mới, cho đến nay vẫn chưa 

có ai khai thác hết tiềm năng. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 22 tháng 05 năm 2022. 

Ảnh: Tôn Phi và Cô-Vy, Sài Gòn năm 2022. 

Đặt mua sách của nhà xuất bản Sống Mới tại: tonphi2021@hotmail.com 

Góp ý nhà xuất bản: tonthanck@gmail.com 

Trân trọng cám ơn các bạn. 

Điện thoại hỗ trợ: 0344331741 

(Gặp ông Tôn Phi, giám đốc nhà xuất bản Sống Mới Việt Nam). 
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Thư của bạn đọc Linh Trà gửi ông Tôn Phi, tập đoàn xuất 

bản Charlie. 

 

Hình 39. Bạn đọc Linh Trà, làm việc cho ngân hàng Techcombank gửi thư cho ông Tôn Phi. Ảnh minh họa bởi kỹ sư Nguyễn Hữu 
Qúy. Bản quyền ảnh: Charlie.  

  

Xin chào anh Tôn Phi. Em là Linh Trà, quê Yên Bái, đang làm trong ngân hàng 

Techcombank. Trước em có đi làm trong nhà nước khoảng 10 năm, nhưng em không 

thấy hợp nên em ra ngoài sống tự lập, nay lại vào lại ngân hàng. 

Em cũng là đứa chịu khó đọc sách đó anh, nhưng em bây giờ hay nghe sách nói. 

Trước khi em kết bạn với anh. Em đọc qua facebook của anh rồi, em mới kết bạn. 
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Em cảm ơn anh nhé. Sách anh tặng, em đã nhận được rồi ạ. Mới chỉ làm quen với 

anh thôi mà anh đã tặng em sách rồi. Em cảm ơn anh nhiều nhiều ạ. Em bận lắm, mà 

em cũng chẳng phải văn chương gì. Em chỉ góp ý trên quan điểm cá nhân của em 

thôi nha. 

Cái status 1 em đọc, em còn cố đọc hết để xem rút cuộc anh viết cái gì. Em đọc em 

thấy nó hơi khó hiểu, hoặc anh có thể viết nó dễ tiếp thu được không? Anh đọc Thái 

Bá Tân hay Vũ Thư Hiên, các bác ấy viết rất rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu. 

Các bạn trong tập đoàn Charlie phải suy nghĩ là mình viết sách dành cho ai, đừng 

nghĩ rằng mình viết cho tầng lớp mình đọc. Huống chi giới trẻ bây giờ họ rất lười 

đọc sách, họ chỉ thích nghe sách đọc, hoặc mấy thứ nhảm nhí thôi. 

Hoặc là mở đầu anh đưa ra trọng tâm rồi diễn giải nó ra. Hoặc là làm người ta thu 

hút đọc rồi kết ở đoạn cuối. Sách của anh, đọc đi đọc lại vẫn khiến người ta hại não 

quá. Anh hay viết bài tiếng Anh, em không biết đâu. Em chỉ biết chút để giao tiếp 

với bên Trung cộng thôi. Mọi ý kiến chỉ là hình thức tham khảo thôi nhé. 

Hy vọng anh Tôn Phi có thể xuất bản nhiều sách hay để khai dân trí nhé. Đọc sách 

là sự tưởng tượng của mỗi cá nhân mà, viết cho người ít học hơn mình đọc. Vậy phải 

viết như thế nào cho dễ học, dễ hiểu, đi vào lòng người, thì sách đó mới bán được. 

Anh và các bạn nên viết những bài thơ, văn mê hoặc lòng người, những người ngu 

dốt nhất, kém hiểu biết nhất cũng thuộc. Em chẳng có tài năng gì, ba lăng nhăng. 

Đấy là những suy nghĩ chân thành của em. Anh phải tổng hợp lại các ý kiến và tự ra 

quyết định nhé. 

Bản thân mình phải cố gắng để cho thế hệ tương lai mình có cuộc sống tốt hơn. Chúc 

anh luôn may mắn và bán được nhiều sách ạ. 

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

Linh Trà. 

Bạn đọc gửi Tập đoàn xuất bản Charlie. 
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