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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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can use this book for reading and printing personally. 

 

Cuốn sách này thuộc về ông/bà …………………. Chỉ có ông/bà …………… và 
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Bài tham luận gửi đến đại hội của Liên đoàn ký giả Á Châu năm 2020.   Trang 172 

 

 

 



Page 3 of 177 
Tiểu thuyết Câu chuyện đời tôi. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Tập đoàn xuất bản Charlie bảo 

lưu mọi quyền. 

Sách PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 450 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499, ngân hàng ACB, chủ tài khoản: 

Tôn Phi. Paypal: tonphi93@icloud.com. 

Page 3 of 177 
 

 

 

Hãy nghỉ ngơi trong ngày thứ Bảy. 

 
Figure 1. Bạ ữ đang đọc Kinh Thánh. Ảnh: Charlie. 

Hãy nghỉ ngơi trong ngày thứ Bảy. 

Điểm qua một số câu văn trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời nói về ngày thứ 

Bảy: 

Trong Sáng thế ký, ngài ban phước cho ngày thứ Bảy. 

Trong Xuất Ê-dip-tô ký, nghỉ ngơi ngày thứ Bảy trở thành pháp luật. 
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Tin mừng Ma-thi-ơ ghi lại cảnh Đức Chúa Giê-su thờ phượng trong ngày Sabath. 

Công vụ các sứ đồ cũng ghi lại cảnh các người như Phao-lô vào đền thờ giảng 

dạy trong ngày Sabath. 

Sách Giê-rê-mi ghi lại rằng, ngày Sabath được gọi là một dấu giữa bạn và Đức 

Chúa Trời. Càng nhiều dấu chứng, bạn càng ti rằng, bạn là co cái thật của Đức 

Chúa Trời. 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com 

Trân trọng cám ơn quý bạn. 
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Truyện ngắn: Căn biệt thự của ông chủ tập đoàn Charlie. 

 

Image 1. Ông Charlie ngồi ngắm trăng. Ảnh tư liệu. 

Sài Gòn, năm 2026, tại quận 7. 

Tôn Phi về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Mình ngồi hóng mát bên bụi chuối, 

gió thổi lồng lộng. Trong nhà, vợ đang pha trà, chuẩn bị mang ra. 

Căn biệt thự nằm gần tòa nhà cũ. Tòa nhà, nơi đã cưu mang Tôn Phi trong mùa đại 

dịch Covid đầu tiên. 
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Triết lý của Tôn Phi là mỗi người dân Việt Nam phải là tác giả của một cuốn sách. 

Người nào không biết chữ, nhà xuất bản Sống Mới cử nhân viên đến, đánh máy theo 

lời người đó đọc. Cứ vậy, hết người này đến người kia có sách. Nhờ triết lý này, nhà 

xuất bản Sống Mới thắng to trên toàn cầu. Tiếng vang đến tận thủ đô Bắc Kinh. Dân 

Đài Loan nghe được cũng hết sức khâm phục. 

Căn biệt thự này có 3 tầng, 1 tầng hầm, tổng cộng 4 tầng. Ngày Tôn Phi mua lại căn 

biệt thự, bà chủ cũ nói: 

– Tôi chỉ bán căn biệt thự này cho cậu mà thôi. 

Bố bà bảo, căn nhà này chỉ bậc vương mới ở được mà thôi. Có mấy người trước đến 

ở, vài bữa phải dọn đi. Bà chủ nhà chỉ dám ở phòng bếp, không dám ở phòng ngủ 

và phòng khách. Thấy mình ở trọn vẹn 1 năm mà không đau ốm, bà nói cho mình 

biết sự kỳ diệu của căn nhà này. Phải đẳng cấp tương đương Đức Thánh Vương Trần 

Hưng Đạo và tùy tướng mới được ở nhà này. 

Mới đó, Tập đoàn xuất bản Charlie đã được 5 năm. Hôm nay, nhân đêm gió mát, 

Tôn Phi ngồi ngẫm lại những gì xảy ra trong 5 năm đó. Ôi thật là tuyệt vời. Mình 

cho hết tiền cho người trong thế gian. Vợ bảo: Anh vẫn hồn nhiên như anh sinh viên 

năm nhất ngày nào. 

Hồi năm nhất, mình đi học toàn cãi nhau với các thầy các cô. Nói chung mình là đứa 

không ra chi, không nể mặt bao giờ. Bây giờ tính tình đằm thắm lại. Vừa ngồi mát, 

uống trà, vừa đọc Đường thi quốc âm cổ bản của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, ôi sướng 

ơi là sướng. 
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Image 2. Ông chủ tập đoàn Charlie ngồi hóng gió. Ảnh tư liệu. 

Thỉnh thoảng, bạn bè vay 100-200k, mình cho luôn, chứ không cho vay nữa. 

Năm 2017, mình đề xuất thương mại hóa văn chương. Lúc đó hội ký giả không đồng 

ý. Đến năm 2021, tức là 4 năm sau, mình đúng. 
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Từ căn nhà của tôi nhìn ra đường B. Sau lưng căn nhà là cánh đồng xanh mát. Hai 

bên có những dãy phố tấp nập. Cách một con đường là bờ sông. Ở trên tầng ba, nhìn 

ra được bao quát toàn quận 7 này. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 13 tháng 07 năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com. 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741. 

 

5 comments 

 

Huy Hoàng RoseFlowers 

JULY 13, 2022 AT 20:12  

Anh trai thật chất ok luôn ?e phải nhờ a giúp xuất bản luôn nhj 

Tôn Phi 

JULY 13, 2022 AT 20:12  

Huy Hoàng RoseFlowers ở đâu cũng xuất bản được mà. Nhờ ngoài Hà Nội cho 

gần. 

https://shop-charlie.com/2022/07/13/truyen-ngan-can-biet-thu-cua-ong-chu-tap-doan-charlie/comment-page-1/#comment-2429
https://shop-charlie.com/2022/07/13/truyen-ngan-can-biet-thu-cua-ong-chu-tap-doan-charlie/comment-page-1/#comment-2430
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Huy Hoàng RoseFlowers 

JULY 13, 2022 AT 20:13  

Tôn Phi e làm gi quen ai mà nhờ được bác ơi 

Tôn Phi 

 

JULY 13, 2022 AT 20:15  

Huy Hoàng RoseFlowers vậy mình sẽ giúp. 

Nguyễn Xuân Diện 

JULY 13, 2022 AT 20:22  

Cam on Ton Phi ! 
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https://shop-charlie.com/2022/07/13/truyen-ngan-can-biet-thu-cua-ong-chu-tap-doan-charlie/comment-page-1/#comment-2432
https://shop-charlie.com/2022/07/13/truyen-ngan-can-biet-thu-cua-ong-chu-tap-doan-charlie/comment-page-1/#comment-2433
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Nhà văn Tôn Phi ký tặng sách “Việt sử đại cương” cho 

nữ kiến trúc sư Hàn Quốc. 

Sáng nay, ngày 28 tháng 06 năm 2022, tại quận 7, Sài Gòn, nhà văn Tôn Phi đã ký 

tặng sách Việt sử đại cương ( A brief about Vietnamese history)- ISBN 

9798401916211- cho một nữ kiến trúc sư người Hàn Quốc. 

 

Image 3. Tôn Phi và kiến trúc sư Hồng. 
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Bà cho biết đã có 5 năm sinh sống tại Việt Nam. 

Mình tặng sách cho bà. Định đưa xong cuốn sách đi ngay. Bà và bạn gái giữ lại, bắt 

ông tác giả phải ký tên mới chịu. (Cuốn sách này có cho không người Việt cũng 

chưa chắc đã lấy, vì người Việt không thích học sử. Nhưng người Hàn Quốc thì rất 

thích sách này của tác giả Tôn Phi). 

 

Image 4. Ảnh bìa sách Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi. 

Tôi và bà kiến trúc sư Song cùng đọc một trang trong sách. Giở ra được đúng bài về 

Chính phủ quốc gia của thủ tướng Trần Trọng Kim. Bà này biết đọc tiếng Việt và cả 

tiếng Hán. 

Trên 5000 năm lịch sử của Việt tộc đã được tóm tắt chỉ trong trên dưới 200 trang 

A4. Tác phẩm có giá trị thần học, sử học, toán học, văn học rất cao. Có thể nói, Việt 

sử đại cương của nhà xuất bản Sống mới là tác phẩm tốt nhất viết về lịch sử hôm 

nay. 
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-Đây là chính phủ Việt Nam năm 1945, độc lập. Bên Hàn Quốc độc lập năm 1945 

hay 1948? Tôn Phi hỏi. 

– 1945, bà kiến trúc sư Hàn Quốc trả lời bằng tiếng Anh. 

( Năm 1945, Nhật Bản trao trả độc lập cho Triều Tiên và Hàn Quốc. Năm 1948, Hàn 

Quốc tuyên bố độc lập- đặt quốc hiệu là Đại Hàn Dân Quốc, thủ đô tại Seoul). 

Hình như Hàn Quốc cũng chưa có tập đoàn xuất bản nào. Nếu vậy, hiện tại ở châu 

Á chỉ có 2 tập đoàn xuất bản: Tập đoàn Springer của Singapore và tập đoàn Charlie 

Sài Gòn của ông Tôn Phi. 

Quận 7, Sài Gòn, ngày 28 tháng 06 năm 2022 

Tôn Phi, 

Tác giả sách Việt sử đại cương 

Giám đốc nhà xuất bản Sống Mới- Tập đoàn xuất bản Charlie Sài Gòn. 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com 

Phone, Zalo, Whatsapp, Signal: +84344331741. 

Trợ lý: tonthanck@gmail.com. 

Về sách Việt sử đại cương. 

Giá: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- 

Chủ tài khoản: Tôn Phi. 

 

Đặt mua sách Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi 

Buy the book with the price of 400 000 VNĐ 
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17,86 US$ 

 

Writer Ton Phi signed a book of general Vietnamese history for a Korean female architect. 

 

Image 5. Book cover A brief about Vietnamese history by author Ton Phi. 

 

This morning, June 28, 2022, in District 7, Saigon, writer Ton Phi signed the book 

A brief about Vietnamese history-ISBN 9798401916211- for a Korean female 

architect. 

 

She said that she has lived in Vietnam for 5 years. 

I gave her a book. I’m going to give the book away right away. She and her girlfriend 

kept it, forcing the author to sign it. (This book is not available to Vietnamese people, 
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because Vietnamese people don’t like to study history. But Koreans really like this 

book by Ton Phi). 

 

Architect Song and I read the same page in the book. Turn to the correct article about 

Prime Minister Tran Trong Kim’s National Government. She can read Vietnamese 

and Chinese. 

 

Over 5000 years of history of the Viet ethnic group has been summarized in just over 

200 pages A4. The work has very high theological, historical, mathematical and 

literary value. It can be said that the Vietnamese History of the New Live Publishing 

House is the best work written on history today. 

• This is the Vietnamese government in 1945, independent. Korea’s independence in 

1945 or 1948? Author Ton Phi asked. 

• 1945, the Korean architect answered in English. 

(In 1945, Japan granted independence to Korea and Korea. In 1948, Korea 

declared its independence – naming the country as the Republic of Korea, the 

capital in Seoul). 

•  

• It seems that Korea does not have a publishing group. If so, there are currently only 

two publishing groups in Asia: Singapore’s Springer Group and Mr. Ton Phi’s 

Charlie Saigon Group. 

District 7, Saigon, June 28, 2022 

Ton Phi, 

Author of the book A brief of Vietnamese History 

Director of New Live Publishing House – Charlie Saigon Publishing Corporation. 

Contact the author: tonphi2021@hotmail.com 

Phone, Zalo, Whatsapp, Signal: +8434431741. 

About the book of general Vietnamese history. 

Price: 400 000 VND. Account number to receive money for booking: 142720499- 

ACB Bank- Account holder: Ton Phi. 

Thank you for support! 



Page 15 of 177 
Tiểu thuyết Câu chuyện đời tôi. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Tập đoàn xuất bản Charlie bảo 

lưu mọi quyền. 

Sách PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 450 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499, ngân hàng ACB, chủ tài khoản: 

Tôn Phi. Paypal: tonphi93@icloud.com. 

Page 15 of 177 
 

 

Published by Charlie Saigon 

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

Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon 

7 comments 

 

Phạm Thu Hương 

 

JUNE 28, 2022 AT 12:58  

Chúc mừng em. 

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
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Phan Huyền 

 

JUNE 28, 2022 AT 13:07  

 

Oà CTCM ạ 

Ae cần em phổ bến thêm gi không ạ. Em sẽ giúp nếu có thể. 

Huy Hoàng Sunflowers 

 

JUNE 28, 2022 AT 13:22  

Sách này bác tặng cho ai người Việt mà ko lấy thì làm ơn tặng lại cho e nhé ? Chúc 

bác luôn vươn xa với sự nghiệp trong tương lai HUY HOANG 

 

Phạm Hùng 

 

JUNE 28, 2022 AT 13:24  

 

https://shop-charlie.com/2022/06/28/nha-van-ton-phi-ky-tang-sach-viet-su-dai-cuong-cho-nu-kien-truc-su-han-quoc/#comment-2313
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Chúc mưngg a nhé 

 

Tien Loi 

JUNE 28, 2022 AT 13:39  

Chào nhà văn 

 

Anna Nguyễn 

 

JUNE 28, 2022 AT 14:44  

 

Chúc mừng em, mong tương lai sách em được nhiều người biết đến, cố gắng lên. 
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Tôn Thị Lan 

 

JUNE 28, 2022 AT 16:40  

 

Tôn Phi giỏi quá nha. 
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Tự thuật- nhà văn Tôn Phi 

Đầu năm 2020, tôi được mời làm thư ký của Liên đoàn ký giả Á châu (Asian 

Journalists Confederation), vì vậy, có đôi lời tự thuật, để giới thiệu cùng mọi người. 

 

Hình 1. Ảnh chụp làm hồ sơ thi đại học năm lớp 12. 

Tôi là Tôn Phi, sinh năm 1993 tại Can Lộc, Hà Tĩnh. Cựu học sinh trường trung học 

phổ thông Nghèn, nay là chuyên gia triết Việt Nho. Khác với những nhà văn, nhà 

báo, nhà biên khảo thông thường khác, tôi là người có khả năng thiết kế những 

chương trình hành động trong vòng 10 năm, 20 năm. Sáng chủ nhật hàng tuần, chúng 

tôi đào tạo ký giả cho Việt Nam, những người muốn dấn thân vào nghề truyền thông. 

Tôi luôn sẵn sàng trả lời phỏng vấn của báo, đài trong ngoài nước. Liên lạc của tôi 

ở dưới bài này. 

Tôi đã từng làm nhiều nghề để kiếm sống. 

Từ bán rau ở chợ: 
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Hình 2. Tôn Phi bán rau ở chợ. Ảnh tư liệu. 

Đến phụ hồ: (thời gian sống trên Đà Lạt. 
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Hình 3. Tôn Phi đi phụ hồ. Ảnh tư liệu. 

Đến bắt cá trộm: 
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Hình 4. Bắt cá ở hồ Tam Giác. 

Đến tài xế xe công nghệ: 
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Hình 5. Tài xế xe Vato. 

Cạo râu, cắt tóc đều ra quán, dù có thể tự làm: 
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Hình 6. Tôn Phi ở quán cắt tóc trong làng đại học. 



Page 25 of 177 
Tiểu thuyết Câu chuyện đời tôi. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Tập đoàn xuất bản Charlie bảo 

lưu mọi quyền. 

Sách PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 450 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499, ngân hàng ACB, chủ tài khoản: 

Tôn Phi. Paypal: tonphi93@icloud.com. 

Page 25 of 177 
 

Hiện  tôi đang làm công việc chính là liên lạc cho văn sĩ, nghiên cứu độc lập với các 

nhà bảo trợ. Tôn chỉ làm việc: Tận nhân lực, tri thiên mệnh. 

Tình trạng hôn nhân: chưa có vợ, nhưng đã có con gái: 

 

Hình 7. Chàng sinh viên Tôn Phi và cô con gái của chủ nhà trọ, hay qua phòng tôi chơi. Ảnh chụp 2018 tại làng đai học. 

Tôi là sinh viên trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh 

khóa 2014-2018. Bạn bè cấp 3 của tôi, cùng tuổi, nếu học hành ổn định thì xong đại 

học trong khóa 2011-2015. 

Đường học hành trắc trở. Học công nghệ thông tin bỏ dở, học y …đều không xong. 

Bao nhiêu chuyện còn dang dở, cùng bao nhiêu giấc mộng đua đòi. 

Chỉ có học ngành văn ở trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ 

Chí Minh khóa 2014-2018 tạm coi là đến nơi đến chốn, đã hoàn thành chương trình 
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học. Chưa nhận bằng. Tuy lâu rồi không về lại thăm trường, nhưng các thầy cô trong 

trường vẫn thư từ với tôi. 

Trong lúc học, có những lúc, cô giáo đọc bài của tôi cho cả lớp nghe để dùng làm 

văn mẫu. Thích gọi trường là Văn khoa Sài Gòn hơn. Vì, trường này có nhiều kỷ 

niệm hơn. Nơi đây, tôi là một trong các lãnh đạo của phong trào sinh viên Việt Nam. 

 

Hình 8. Anh cả và em út của lớp tiếng Pháp cô Hồng Hiếu. Tháng 5 năm 2016.. Photo by Hong Hieu. 
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Anh yêu em, yêu nuối tuổi hai mươi 

Rực chiếu bao nhiêu giấc mộng đua đòi 

Như những mặt trời con thật dễ thương 

Sẽ rơi rụng dọc đường lên dốc tuổi 

Mỗi sáng trưa chiều tối đêm khuya 

Anh yêu em, yêu nuối tuổi hai mươi 

Coi chuyện đó như lần đi tuyệt tích 

Trong nước trời lãng đãng nghìn trùng 

Không nghe thấy cả tiếng mình độc thoại 

Anh yêu em, yêu nuối tuổi hai mươi 

Thấy trong lòng đời nở thật lẻ loi 

Một cành mai nhị độ 

Thấy tình yêu như vận hội tàn đời 

Để xé mình khỏi ác mộng 

Mà người đàn ông mê tưởng suốt thanh xuân 

Đoạn thơ này trích trong bài  Chiều trên phá Tam Giang của nhà thơ Tô Thùy Yên, 

bài thơ tôi yêu thích nhất. Tác giả của nó cũng sinh viên cùng trường với chúng tôi. 

Về ngoại ngữ, biết tiếng Anh và tiếng Pháp. Ảnh chụp với cô Đào Nguyễn Hồng 

Hiếu, cô giáo dạy tiếng Pháp của tôi, cô cấm tôi không được nói là học trò của cô vì 

học dốt nhất lớp. Ảnh chụp hồi năm hai. Sang đến năm thứ tư tôi điểm cao nhất lớp. 

 

Hình 9. Tôn Phi và cô giáo Hồng Hiếu. Ảnh tư liệu. 

https://saigonpick.com/2020/03/25/tu-thuat-nha-van-ton-phi/18519710_977536575721738_1649328045146068643_n/
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Hình 10. Tôn Phi và cô giáo Hồng HIếu. 2016. 

Tôi là người thiết kế website (miễn phí) cho một số tổ  chức xã hội dân sự ở Việt 

Nam. Lưu ý rằng tôi không đấu tranh cho dân chủ hay nhân quyền. Tôi đấu tranh 

cho chính nghĩa quốc gia, bình sản và tình huynh đệ phổ biến, tứ hải giai huynh đệ. 

Ai cũng biết là cần phải cứu nước Việt Nam. Nói thật bạn đừng buồn nhé, các hội 

đoàn xã hội dân sự, dân chủ, nhân quyền, không hội đoàn nào cứu nước được đâu. 

Chỉ có chính nghĩa quốc gia, có công hàm ngoại giao của quốc tế (và Hoa Kỳ, Anh, 

Pháp, Liên hiệp Âu châu và nhiều nước nữa) mới cứu nước được thôi. 

Xã hội gọi tôi là nhà văn, nhà báo. Cũng đúng vậy thật. Tôi là học trò ngành báo 

chí của nhà báo lão thành Lê Phú Khải: 

https://saigonpick.com/2020/03/25/tu-thuat-nha-van-ton-phi/88321528_1784732438335477_8347279556935155712_n/
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Hình 11. Lê Phú Khải, người thầy dạy báo chí của tôi. 

Thực ra tôi cũng không phải nhà văn hay nhà báo. Tôi là nhà biên khảo. Nhưng vì 

hiện tại Việt Nam chưa có cơ quan biên khảo nào phù hợp cho tôi cả, nên tôi phải 

làm nhà văn, nhà báo sống qua ngày. 
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Hình 12. Ảnh chụp tại Văn Khoa Thủ Đức, 2017, lúc còn đang sinh viên năm ba. 

Tôi cảm thấy một nguồn suối sinh sinh bất tức chảy ra trong lòng mình. Ngày nào 

không viết một bài văn gửi cho bạn bè đọc, ngày ấy tôi không chịu được. Vào cuối 

năm thứ tư trường Văn Khoa,  đọc sách của triết gia Lương Kim Định, tôi mới biết, 

ấy là do dòng máu văn hiến chi bang chảy khắp người mình. Theo lời thầy Kim Định 

để lại cho các học trò, chúng tôi quyết định mở Trung tâm Văn bút Việt Nam. Những 

ngày đầu bác Phạm Thành làm chủ tịch, tôi là thư ký. Nay, bác Phạm Thành già yếu, 

bác nghỉ chức chủ tịch, thầy giáo Đặng Đăng Phước ở Đăk Lăk vào làm thư ký, tôi 

đang làm chủ tịch lâm thời. 

Bài vở cộng tác với Trung tâm Văn Bút Việt Nam, bạn đừng gửi cho tôi, mà gửi cho 

thầy giáo Đặng Đăng Phước: dangphuoc2007@gmail.com 

Tấm hình cuối cùng ở trường Văn Khoa, chụp với bạn cùng lớp, không phải ảnh 

cưới: 
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Hình 13. Tôn Phi và Điệp Lê. USSH. Tháng 6 năm 2018. 

Sau này đất nước thanh bình, mong được làm hiệu trưởng trường cấp Một để gõ đầu 

mấy đứa nhỏ: 
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Hình 14. Tôn Phi và Mỹ Hạnh. USSH 2018 
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Cám ơn quý bạn đã đọc tới đây. 

Tôi cần một người nào đó, ở nước ngoài, thay tôi đứng ở vị trí chủ tịch cho Trung 

tâm Văn Bút, để giải tỏa áp lực cho tôi. 

Liên lạc: 

Email: tonphi2021@gmail.com 

Whatsapp: +841644331741 

Signal: +84344331741 

Tôi luôn trực điện thoại và thư của khách thường xuyên, mọi ngày trong tuần, trừ 

thứ Ba và thứ Bảy. 

4 BÌNH LUẬN VỀ  “TỰ  THUẬT- NHÀ VĂN TÔN  PHI”  

1. Phan Phúc Vũ 

25 THÁNG BA 2020 LÚC 9:46 SÁNG   

Chà chà, anh này mà bán hàng chắc mấy em tập trung lại trên 30 người là phải close đó 
kkk. Chúc e trai bán đắt hàng và phải đeo khẩu trang nha. 

https://saigonpick.com/2020/03/25/tu-thuat-nha-van-ton-phi/#comment-671
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2. Nguyễn Thị Mỹ 

25 THÁNG BA 2020 LÚC 9:47 SÁNG  

Đàn ông ở nước ngoài họ làm bình thường mà, bán bình thường bất chấp… 

 

3. Nguyễn Văn Lợi. 

26 THÁNG TÁM 2020 LÚC 7:37 SÁNG  

Cám ơn anh Tôn Phi rất nhiều. Tuổi nhỏ mà làm việc lớn thì rất vất-vã. Nhưng, nếu làm 
được thì sẽ có công-ngiệp lớn. Thân. Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi Nếu có dịp đi Việt Nam, 
tôi rất muốn ghé thăm Hà Tĩnh. 

 

https://saigonpick.com/2020/03/25/tu-thuat-nha-van-ton-phi/#comment-672
https://saigonpick.com/2020/03/25/tu-thuat-nha-van-ton-phi/#comment-1326
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4. Đặng Lang 

8 THÁNG TƯ 2022 LÚC 5:50 SÁNG   

TRAI THỜI LỬA ĐẠN 
Xếp áo thư sinh khoác chiến bào 
Trai thời lửa đạn lắm gian lao 
Khi đồn Rạch Bắp dầm mưa hạ 
Lúc trại Pleime hứng gió lào 
Vượt suối trèo non lòng chẳng nản 
Băng rừng lướt bụi dạ không nao 
Bao giờ diệt hết phường xâm lược 
Khoác áo thư sinh cởi chiến bào 
Đặng Lang 
7 April 2022 
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Truyện ngắn: Bố Phi đi công tác Thái Lan. 

 

Image 6. Tôn Phi ở Thái Lan. Ảnh 2016. 

Các nhà xuất bản ở Thái Lan mời bố Phi sang dự đại hội các nhà xuất bản. Năm nay, 

đại hội các nhà xuất bản tổ chức ở Bangkok, thủ đô nước Thái Lan. 

Cô Hương Giang trách bố Phi, sao mãi mặc cái quần với cái áo kẻ sọc ca-rô đen 

xám. Tại quen vầy rồi, không sửa được. 

Thái Lan là nền kinh tế tri thức, nên giao thông của họ rất tuyệt vời. Người ta nói, 

giàu không học thì giàu không lâu, nghèo không học thì nghèo không lối thoát. 

Chứ không phải tư duy xài hàng lậu, văn hóa cán bộ xã ấp như Việt Nam mình. 

Từ khách sạn của bố, nhìn ra ga tàu điện trên cao Bangkok, gọi là đường BTS. Hệ 

thống giao thông BTS của Thái Lan thật tuyệt vời, 1000 năm nữa cũng không bị lỗi. 

Nếu được chọn làm lại cuộc đời, bố Phi sẽ chọn làm giáo sư trường đại học, chứ 

không chọn làm chủ tịch tập đoàn xuất bản. Làm một giám đốc nhà xuất bản thật 

khổ. Đây là nghề “làm dâu trăm họ”. Làm giáo sư đại học, dạy sai cũng chẳng sao, 
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đứa nào khiếu nại, đánh rớt môn. Làm giám đốc nhà xuất bản, một câu văn thôi, 

khách gọi điện thoại chửi đinh tai nhức óc. 

Cô Lệ Xuân bảo bố tập trung vào thị trường xuất khẩu sách. Bố PHi làm theo. Thế 

là, danh tiếng của nhà xuất bản Sống Mới được nhiều người biết đến, các tập đoàn 

xuất bản Âu-Mỹ mời bố Phi sang làm việc. 

Sáng nay cà phê phố tại một quán nhỏ ở Bangkok, khách đọc sách “Hàn Quốc, kỷ 

nguyên của các chaebol” của bố PHi. Khách bảo bố Phi hãy đưa sách lên Linkin, 

đảm bảo sẽ thắng lớn. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn). 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmai.com. 

Trợ lý: huonggiang@shop-charlie.com (gặp cô Hương Giang). 
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Tôi không tài giỏi gì hơn ai cả. 
 

 

Figure 2. Tôn Phi và bạn nữ Hoàng Thư. USSH 2016. 

Tôi là Tôn Phi, bạn bè yêu mến gọi là triết gia Lê Minh Tôn. Tôi là nhà phát minh, 

chủ tập đoàn xuất bản Charlie. 
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Chúng tôi còn có hãng may mặc Sống Mới. Trân trọng cám ơn các bạn. 

Chúng tôi đã giúp được rất nhiều người khởi nghiệp thành công. Trong tương lai, 

chúng tôi sẽ còn sản xuất máy tính. Kỹ sư của tập đoàn Charlie ở Ghana cam kết 

điều đó. Tôi không tài giỏi gì hơn ai cả. Tôi chỉ có một chiêu duy nhất. Sửa văn bản 

cho các tác giả, trau chuốt cho đẹp, xuất ra PDF và bán khắp toàn cầu. Bạn bè năm 

châu thương, gửi tiền về cho mình sống. Mình trao sách cho họ, trao đổi những giá 

trị. 

Nhiều người nói rằng tôi độc tài. Tôi thừa nhận điều đó. Độc tài có 2 loại: Hữu luân 

và vô luân. Tôi thuộc loại thứ nhất. “Thức ăn mới ôi thiu chứ sách có ôi thiu đâu mà 

sợ.” bác Đỗ Như Ly. 

Năm nay hoặc năm sau tôi sẽ lấy vợ. Mọi người đều sẽ rất vui. Riêng có một người 

buồn. Nhưng sớm muộn ngày đó cũng phải xảy ra, không thể đổi được. Số trời đã 

định. Người khác nghèo đói không sao, riêng tôi phải giàu. Người khác độc thân 

không sao, riêng tôi không thể không có gia đình. 

 

“Ở trong căn phòng này, hằng ngày anh nhớ em vô tận.” 

 

“Rồi anh đi lấy vợ khác chứ gì?” 

 

“Ông Trời ban cho anh một số phận khác.” (Mario Puzo). 

Năm 2021 và 2022 là hai năm vui. Trong tay tôi giờ đã có một nhà xuất bản. Người 

đọc từ khắp toàn cầu gửi thư khen. Hàng chục ngàn gia đình đã có trong tay những 

cuốn sách của chúng tôi. Đẹp và chất lượng. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 28 tháng 04 năm 2022. 

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. 
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Figure 3. Ông Tôn Phi, giám đốc nhà xuất bản Sống Mới, trong phòng làm việc mới. 

New Live publishing house, a miracle story. 
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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 3 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. 

 

Figure 4. Một bạn gái 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 5. Ảnh bìa sách Phân tích Truyện Kiều của Tôn Phi đã phát hành trên Amazon. 

Cuộc đời là một cuộc chiến. La vie c’est un combat. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 19 tháng 04 năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)- sáng lập nhà xuất bản Sống Mới. 

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com 

Trợ lý: tonthanck@gmail.com 

Trân trọng cám ơn quý vị. 

Mời các bạn mua tiểu thuyết Nhà xuất bản Sống Mới, một câu chuyện thần kỳ 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 

3 comments 
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Chúc một ngày mới với nhiều điều tốt đẹp. 

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2022/04/19/new-live-publishing-house-a-mircle-story/#comment-1694
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/1694
https://shop-charlie.com/2022/04/19/new-live-publishing-house-a-mircle-story/#comment-1696
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/1696


Page 45 of 177 
Tiểu thuyết Câu chuyện đời tôi. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Tập đoàn xuất bản Charlie bảo 

lưu mọi quyền. 

Sách PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 450 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499, ngân hàng ACB, chủ tài khoản: 

Tôn Phi. Paypal: tonphi93@icloud.com. 

Page 45 of 177 
 

3. madi zongo 

APRIL 20, 2022 AT 20:42 EDIT 

Let us pray and have full faith in the Almighty God. 
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Giày thủy tinh, bộ phim ca ngợi nhân cách con người Hàn Quốc. 

 

Figure 6. Bộ tứ phim Giày thủy tinh. 

 

Figure 7. Chiếc giày thủy tinh 
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Figure 8. Nam chính trong phim Giày thủy tinh. 
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Figure 9. Cô em trong phim Giày thủy tinh. 
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Ở quận 7, đông dân Hàn Quốc, tôi gặp những người bạn của dàn diễn viên đóng 

phim Giày Thủy Tinh. Những người ấy bây giờ tuổi đã 50, và làm ông chủ, bà chủ 

lớn ở Sài Gòn. 

 

Giày thủy tinh là câu chuyện đẫm nước mắt, về một Hàn Quốc buổi giao thời giữa 

văn minh Nho giáo và văn minh Tây phương. Vào một lúc bùng nổ kinh tế chất xám 

tại Hàn Quốc. Câu chuyện lại kể về những người chẳng học hành gì nhiều. 

 

Cô cháu gái của chủ tập đoàn, đi làm tạp vụ suốt tuổi thanh xuân, không mất đi dáng 

vẻ quý phái. Trong cùng một tòa nhà với ông ngoại mình mà không biết. 

 

Cô kết bạn với một chàng trai rất ngây thơ hồn nhiên. Chàng là một người dũng 

mãnh. Phim này tôi say mê suốt thời thiếu nhi mới lên cấp 2. Phim này phải 9x đời 

đầu mới nhớ. Mùa đó là mùa cả nước Hàn Quốc khởi nghiệp. Công ty, tập đoàn, nhà 

máy, hãng xưởng mở ra ầm ầm, bán hàng đi khắp giới, làm nên một thời đại hoàng 

kim. Cả thế giới phải đi làm thuê cho người Hàn Quốc. 

 

Cả hai đại diện cho mẫu thanh niên của Hàn Quốc lối năm 1980. Phim do người lớn 

sáng tác khác phim do con nít sáng tác. Phim Việt Nam đem sang Lào chiếu, Lào 

cũng không xem. Lào thích xem phim Mỹ và phim Hàn Quốc hơn. Phim Nhật cũng 

rất khó chiếu ở Lào. Chứng tỏ, văn hóa Hàn Quốc cao hơn văn hóa Nhật Bản. 

 

Buổi này, chúng ta thấy, văn hóa Nhật Bản bắt đầu đổ vỡ. Văn hóa Hàn Quốc lại có 

mòi đi lên. Các gia đình Việt Nam có xu hướng tăng dùng đồ Hàn Quốc so với đồ 

Nhật Bản. Theo bạn, lý do là gì? 

Viết bởi Tôn Phi, nhà sáng lập kiêm chủ nhân tập đoàn xuất bản Charlie Sài Gòn. 

Liên lạc tác giả: 

tonphi2021@hotmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 
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Trân trọng cám ơn quý vị. 
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Họ thì thương cô em. Mà o thì thương cô chị song tất cả mọi mặt thì cô chị. Vẩn là đòn 

gánh lớn nhất và đáng thương nhất. Chứ cô em thì tuổi thơ khổ sở. Nhưng ít nhất vẩn 

được yêu thương đúng nghĩa của nó Và ko bị lợi dụng 

3. Minh Triết Việt 
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Cám ơn các bạn đã làm giàu đẹp thêm cho văn hóa Việt. 
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Nền phú hậu, bậc tài danh. 

 

 

Ngày xưa, bà tổ nhà họ Tôn mở kho thóc cứu đói cho dân. Chuyện này vào thời nhà 

Lê. 

 

Trong chương trình sách giáo khoa ngữ văn lớp 8, có kể câu chuyện, nhà văn Phạm 

Đình Hổ, thời nhà Lê, vào quán gọi một tô cơm và thịt. Đang ăn thì thấy có rận, mới 

biết là ăn phải thịt người. Nhà văn nôn tháo, rồi trả tiền, chạy ra khỏi quán. Đó là 
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nạn đói thời nhà Lê. Đó chính là nạn đói lúc nãy tôi vừa kể. Không có gia đình địa 

chủ nhà họ Tôn, có lẽ đến 3 phần 4 xã Vượng Lộc chết đói. Cho nên, khi tôi xuất 

bản cuốn sách đầu tiên (Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản), 

dân Vượng Lộc, con cháu của những người được ông bà tôi cứu đói năm xưa, mua 

sách ủng hộ tôi rất nhiều. 

 

Lúc này, tôi trông thật giống với cụ nội tôi, Tôn Lệ. Trong hàng con cháu, chỉ có tôi 

hiểu được cách làm ăn của cụ. Cô bé đứng cạnh tôi trong tấm hình cũng giống hệt 

cụ bà, vợ cụ Lệ. Có lẽ cả cuộc đời, tôi sẽ không gặp lại cô bé nữa. Trong văn minh 

Đông phương, việc lấy vợ gả chồng là rất quan trọng. Khổng Tử khởi đầu sự nghiệp 

bằng sách Kinh Thi. Trong Kinh Thi, bài đầu tiên kể về cuộc hôn nhân: Quan quan 

thư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Bên bờ sông có chim 

quan thư, chim quan thư kêu cưu cưu. Người phụ nữ đoan trang, thực là xứng đôi 

với người quân tử. 

 

Figure 10. Ảnh bìa sách của Tôn Phi đã phát hành trên Amazon. 
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Ai cũng khen cụ nội tôi, Tôn Lệ, tài giỏi. Cụ nói, may mà tao lấy được con vợ biết 

phục vụ chồng. Không có cụ bà, cụ ông không thể nào gầy dựng lên được một cơ 

nghiệp kinh hoàng đến vậy. 
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Mình tự hào thì mình khoe thôi. 

 

 

 

 

Figure 11. Father and daughter 
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Figure 12. Mother and daughter. 
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Figure 13. Two classmates at Saigon faculte de lettres. 
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Figure 14. The boss and his dog. 

 

Figure 15. The book by Ton Phi. 
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Figure 16. Ton Phi at his 21 st years old. Photo captured by Vuong Nham. 
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Figure 17. Brother Ton Phi and his young Dinh Quy. 
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Figure 18. Ton Phi at his hair-cut shop. 
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Figure 19. Ton Phi at hair cut shop. 
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Figure 20. A father and his daughter. 
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Figure 21. A father and his daughter. 
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Figure 22. An uncle and his nephew. 
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Figure 23. Counsin Ton Phi and his sister Thanh Huong. 

 

Figure 24. His young brother Thien. 
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Figure 25. His young next-door girl Thanh Hang. 

 

Figure 26. Vietnamese Independent Journalist Association. 
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Figure 27. The next door girl Huynh Thi Thuy Truc. 
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Figure 28. Author and his teacher Hong Hieu Dao. 
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Figure 29. Ton Phi and his classmate Hoang Thu. The youngest woman in the class. 
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Figure 30. The medicine school and the lettres school. 
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Figure 31. The faculte school. 
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Figure 32. My next door friend. 
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Figure 33. My next door friend. 
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Figure 34. The teacher Dao Nguyen Hong Hieu and his student Ton Phi. 

 

Figure 35. Mr Ton Phi at school yard. 2017. 
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Figure 36. Ton Phi and his classmate Do Thi My Hanh. 
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Figure 37. Ton Phi, Nha Uyen and Phuc Hao. 
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Figure 38. Uncle Dinh Huu Dieu and his family. 
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Figure 39. Ton Phi and Nham Vuong. 

 

Figure 40. Ton Phi and Nham Vuong. 
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Figure 41. Ton Phi, Anh Nhat and Thanh Huong. 
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Figure 42. The two friend at SC Vivo City. 

 

Figure 43. Ton Phi at library. 
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Ông chủ tập đoàn Charlie tiếp nhà khoa học ngân hàng 

lớn nhất thế kỷ XXI. 

 

Image 7. Tác giả Tôn Phi và kỹ sư Nguyễn Trần Phương. 

 

14/12/2021. 

Tôn Phi. 

Nhà khoa học Nguyễn Phương ấp ủ thành lập ngân hàng số Naomi. 

Các bạn tốt nghiệp đại học, cao đẳng muốn làm việc cho ngân hàng Naomi- nhà 

khoa học Nguyễn Phương làm tổng giám đốc, chỉ cần liên hệ qua ông bầu Tôn Phi, 
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trưởng phòng nhân sự: 

 

Bạn đọc muốn vay tiền của ngân hàng Naomi, gói vay từ 20 triệu đến 40 triệu, gửi 

thư cho kỹ sư Nguyễn Hữu Qúy: phuquybanme@gmail.com  

(Thường phải gửi thư trước 1 năm mới được nhận tiền. Trong thư ghi rõ dự án của 

bạn định làm gì. Ông Hữu Qúy và các nhân viên ngân hàng Naomi sẽ gọi điện phỏng 

vấn bạn xem dự án có thật hay không.) 

Góp vốn cho ngân hàng Naomi qua Paypal: Richarsante010@gmail.com. 
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Truyện ngắn: Người bác sỹ thị thành. 

 

Image 8. Bác sỹ Nghĩa Hoài ngày còn làm trong bệnh viện. 

Sáng nay, tôi đi thăm bác sỹ Nghĩa Hoài ở Gò Vấp. Nhà bác sỹ ở gần sân bay Tân 

Sơn Nhất, chợ Tân Sơn Nhất. Tôi đi Gò Vấp nhưng không về thăm cô tôi, thăm 

ông bác sỹ trước đã. 
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Một câu chuyện diệu kỳ. Có bệnh nhân nọ, 85 tuổi, liệt giường, bác sỹ Nghĩa Hoài 

điều trị 6 tháng, đi đứng được. Ở Việt Nam hiện nay chỉ có 3 người có khả năng như 

vậy. Mỗi người đều hết sức đặc thù. 

Bác sỹ Nghĩa Hoài kết bạn với tôi từ khá lâu, trên Facebook, lúc tôi vào lại Sài Gòn. 

Ông nói tôi đến chơi, sau 8 tháng mới sắp xếp được thời gian để hôm nay bắt xe buýt 

đến nhà ông chơi được. Trong xã hội, nghề gì cũng phải nói dối. Chẳng hạn trong 

nghề y, các bác sỹ biết là bệnh viên không chữa được bệnh liệt giường lở loét, song 

vẫn phải nói dối với gia đình nạn nhân, để họ thêm một ngày nằm trong bệnh viện. 

Bệnh viện bây giờ vỡ quỹ cả rồi. Với ông Nghĩa Hoài thì không, ông chữa cho dứt 

điểm, đứng dậy đi lại được và hồng hào khỏe mạnh. 

Tôi cấp I học sinh giỏi văn. Sang cấp ii, iii đi thi toán lý. Lên đại học mấy năm đầu 

theo toán lý mà không hiểu sao không theo được. Cuối cùng trở lại ngành văn. Tôi 

kể chuyện này với bác sỹ Nghĩa Hoài. Ông nói, đó là duyên nghề nghiệp. Đi một 

vòng phải trở lại với nghề thiên định. Cũng như dòng họ bác sỹ Nghĩa Hoài, chỉ làm 

được nghề bác sỹ mà thôi. 
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Image 9. Hộp đồ nghề nhỏ gọn của bác sỹ Nghĩa Hoài 

Lúc tôi đến, bác sỹ Nghĩa Hoài rất ngạc nhiên. Ông không nghĩ triết gia Lê Minh 

Tôn sẽ đến thăm mình. Tôi vừa cởi cặp ba-lô xuống, ông nói ngay tôi đang bị đau 

xương khớp nào, rồi bẻ xương khớp cho tôi, và hẹn giờ lành bệnh. 

Tiền nào mua được tuổi già của cha mẹ. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 26 tháng 06 năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Nhà sáng lập kiêm chủ nhân tập đoàn xuất bản Charlie. 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com. 
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Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741. 

2 comments 

.  

Huy Hoàng 

 

JUNE 26, 2022 AT 13:07  

Chúc bác vui vẻ thành công 

 

 

Nghĩa Hoài 

 

JUNE 26, 2022 AT 13:37  

.  

Vậy là tốt rồi em. 

Hẹp gặp lại nhé 

.  

Câu văn Kinh Thánh của cuộc đời tôi. 

https://shop-charlie.com/2022/06/26/truyen-ngan-nguoi-bac-sy-thi-thanh/comment-page-1/#comment-2282
https://shop-charlie.com/2022/06/26/truyen-ngan-nguoi-bac-sy-thi-thanh/comment-page-1/#comment-2283


Page 96 of 177 
Tiểu thuyết Câu chuyện đời tôi. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Tập đoàn xuất bản Charlie bảo 

lưu mọi quyền. 

Sách PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 450 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499, ngân hàng ACB, chủ tài khoản: 

Tôn Phi. Paypal: tonphi93@icloud.com. 

Page 96 of 177 
 

 

Image 10. Triết gia, nhà văn, nhà khoa học, doanh nhân Tôn Phi. Ảnh chụp năm 28 tuổi. (sinh năm 1993) 

Với mỗi người, Chúa ban cho một câu Kinh Thánh. 

Bạn sẽ ứng nghiệm lời Kinh Thánh đó hơn những người xung quanh. Những người 

xung quanh, họ lại ứng nghiệm với một câu khác, mà bạn không ứng nghiệm. 

Câu chuyện câu Kinh Thánh của cuộc đời tôi như sau: 
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Năm 2017, chị tôi đem đến cho tôi một câu Kinh Thánh, rằng: “Tôi nói về Ðức Giê-

hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; Cũng là Ðức Chúa Trời tôi, 

tôi tin cậy nơi Ngài.” ( Thi Thiên chương 91 câu số 2). 

Tấm thẻ chứa câu Kinh Thánh đó, tôi còn giữ trong nhà trọ cũ thời sinh viên. Em bé 

trong câu chuyện “Bố và con gái” là con gái chị chủ nhà. Bé thường hay sang nhà 

tôi chơi; gọi tôi là bố Phi. Tôi nhân tiệm giữ em bé cho anh chị. Đến giờ cơm, chị 

chủ chỉ việc sang phòng tôi đón bé về. Ngày tôi đi, bé buồn lắm. 

Ngày nào về, tôi phải tìm lại tấm thẻ chứa câu Kinh Thánh. 

Cuộc đời tôi thực ra là cờ thua. Cô dì chú bác là tỷ phú ở Nghệ An, Hà Tĩnh cũng 

không bao giờ cho tôi 10 triệu để khởi nghiệp. Nói chung là mình không có sự ủng 

hộ của ai cả. Trong tình thế quẫn bách và cô độc như vậy, chỉ biết dâng cầu nguyện 

lên Đức Chúa Trời. Chỉ biết trông cậy nơi Đức Chúa Trời. 

Nay tôi đã ở trong thế thắng. Một thế thắng lâu dài. Tôi làm chủ nhà xuất bản Sống 

Mới có NFT cao nhất Việt Nam. Tập đoàn Charlie của tôi là một câu chuyện kỳ diệu 

nữa. Các Việt kiều đều đặn gửi tiền về để nuôi cho đến khi nào Charlie trở thành tập 

đoàn tư bản trưởng thành và đầy đủ thì thôi. Chúng tôi có những cuốn sách để bảo 

chứng cho sự đầu tư của họ. Những cuốn sách này lại do ông chủ tập đoàn tự viết. 

Tập đoàn Charlie của Tôn Phi và Hương Giang là một câu chuyện thần kỳ, cho đến 

nay người ta vẫn chưa tưởng tượng nổi. 

Tất cả là nhờ Đức Chúa Trời. 

“Tôi nói về Ðức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; Cũng 

là Ðức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài.” 

Tôi giống như Mô-sê (Môi-se) đã ở trong thế mà trước mặt là Biển Đỏ, sau lưng là 

quân đội Pha-ra-ông truy kích. Hoàn toàn không có một hy vọng nào nếu xét theo 

lô-ghích thông thường. Vào đúng lúc nguy nan nhất, Đức Chúa Trời cho phân rẽ 

Biển Đỏ. Môi-se dẫn dân Do Thái vượt qua Biển Đỏ như đi trên đất cạn, cho đến 

người cuối cùng. Quân Ai-cập đuổi theo. Đến giữa chừng thì hai nửa của biển Đỏ 

liền ập lại, nhấn chìm hết toàn quân Ai-cập. Một chiến thắng lẫy lừng trong lịch sử 

của dân Do Thái, đến nỗi sử Ai-cập muốn tránh cũng không tránh được. 

Cuộc đời tôi và cuộc đời Môi-se ứng nghiệm câu Kinh Thánh: 
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“Tôi nói về Ðức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; Cũng 

là Ðức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài.” 

Tôi rất cám ơn người chị đã mang câu Kinh Thánh đó cho tôi. Sự sắp sẵn của Đức 

Chúa Trời. 

Tết này tôi không được về. Nếu về, sẽ mất chỗ làm trong toà nhà Mapletree yêu dấu. 

Nơi đây đang thiếu người, mà công việc không dễ đào tạo được người thay (mình là 

người học việc vững). Toà nhà Mapletree có nghĩa là cây hạnh đường, có trên quốc 

kỳ của nước Canada. 

Đó là câu chuyện câu Kinh Thánh của cuộc đời tôi. 

Câu Kinh Thánh của cuộc đời bạn là gì? Hãy kể về câu Kinh Thánh của bạn. 

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

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn). 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 
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Dự án Ngân hàng online dành cho sinh viên Việt Nam. 

 

Image 11. Ảnh minh họa: Ngân hàng cho sinh viên vay tiền trong tương lai. Bản quyền ảnh: Photographer: Jean 
Chung/Bloomberg 

Kính thưa quý vị, 

Nhằm giúp đỡ sinh viên khó khăn, 

Các gia đình có con học giỏi nhưng không thể đến trường. 

Kỹ sư xây dựng Nguyễn Hữu Qúy ở Đăk Lăkvà những người bạn trẻ trung mở dự 

án Ngân hàng online dành cho sinh viên Việt Nam: Bank of Students. 

Nhà khai sáng ý tưởng và giám đốc dự án: ông Nguyễn Hữu Qúy, sinh năm 1960, 

đã có 30 năm uy tín trong nghề xây dựng tại tỉnh Đăk Lăk. 

Đại diện ban quản lý ngân hàng: kỹ sư xây dựng Nguyễn Hữu Qúy. 
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Image 12. Đại diện ban quản lý ngân hàng: kỹ sư xây dựng Nguyễn Hữu Qúy. 

Ngân hàng Sinh Viên sẽ lưu trữ vốn dự trữ của mình bằng các đồng tiền có bảo 

chứng mạnh như đô-la Mỹ và bảng Anh. Bằng một cách nào đó, chúng tôi sẽ gửi về 

tài khoản ngân hàng nội địa Việt Nam đồng cho sinh viên, nếu đậu hồ sơ. 

Trước khi nhận tiền, các bạn sinh viên và quý phụ huynh sẽ làm một tờ cam kết, để 

trả lại cho ngân hàng sinh viên mỗi 1% mọi khoản lương, hoa lợi của bạn. Cho đến 

khi các bạn trả hết cả vốn lẫn lời cho ngân hàng theo giá thị trường. 

 

Dự án được sự ủng hộ của các giáo sư trong, ngoài nước. Dự án này kéo dài 20 năm, 

với triết lý: đầu tư cho con người thì chắc chắn sẽ sinh lời vào một ngày nào đó trong 

tương lai. Trong trường hợp khẩn cấp, sinh viên người nước ngoài cũng có thể được 

duyệt vay tiền. 

 

Ngân hàng là online, sử dụng nền tảng điện toán có bảo hiểm Paypal. Paypal là phần 
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mềm được bảo hiểm bởi các kỹ sư Do Thái. Paypal có độ bảo mật và chính xác rất 

cao. Các ngân hàng nội làm mất tiền của khách không đền, nhưng ngân hàng nước 

ngoài như Paypal, nếu làm mất tiền của khách, sẽ đền 100%. Cho đến nay, Paypal 

đã hợp pháp trên toàn cầu. Tải và đăng ký tài khoản Paypal miễn phí trên Appstore 

và CH play. 

 

Không tốn tiền thuê mặt bằng nên Bank of Students sẽ tiết kiệm được chi phí nhân 

công và chi phí quản lý. Chúng tôi không cần dùng nhân viên công lực để đòi nợ 

như các ngân hàng truyền thống hiện nay, bởi vì chúng tôi không có nợ xấu. 

 

Dự án này mới là thí điểm và đã thành công trên một số sinh viên. Ban quản trị hy 

vọng sẽ thành công như kỳ vọng. Nó đã thành công trên lý thuyết. Nếu thành công 

thực sự, chúng tôi sẽ mở rộng cho đối tượng tiếp theo là công nhân trong các khu 

công nghiệp. 

 

Nhà tài trợ chính: ông Tôn Phi, tác giả của bộ sách triết văn best-seller bán rất chạy 

trên Amazon. (Truy cập Amazon.com và gõ từ khoá “Lê Minh Tôn”.) 
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Image 13. Sách của triết gia Lê Minh Tôn bán chạy trên Amazon 

 

Ngân hàng Sinh viên-Bank of the Students: Vì một Việt Nam thịnh vượng trong 

tương lai. 

Trân trọng, 

Nguyễn Hữu Qúy. 

Đăk Lăk ngày 13 tháng Mười năm 2021 

Liên lạc: 

Đại diện Ban quản trị ngân hàng: phuquybanme@gmail.com (gặp kỹ sư Nguyễn 

Hữu Qúy-Đăk Lăk). 

 

Đại diện pháp lý: ông Tôn Phi- Sài Gòn, tác giả cuốn sách Nền đạo đức tin lành và 
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tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản nổi tiếng đã phát hành trên Amazon. Điên thoại: 

034331741 

 

Nhà tài trợ chính: Cửa hàng sách-máy tính Charlie Sài Gòn. 

 

Các bạn đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng hay trung cấp, muốn xin làm việc cho ngân 

hàng, hãy gửi CV về địa chỉ hộp thư: phuquybanme@gmail.com 

 

Các bạn khác cũng có thể gửi hồ sơ, kèm theo số năm kinh nghiệm lao động để được 

tính tương đương bằng cấp. Yêu cầu công việc là trung thực và sáng tạo. Đặc biệt, 

ngân hàng Sinh viên (Bank of the Students) thu mua sản phẩm sáng tạo cho sinh 

viên Việt Nam. 

Trở thành cổ đông của dự án chỉ với 1 usd: 

 

Ủng hộ dự án ngân hàng sinh viên 

Donate us 

1,00 US$ 

 

Liên lạc nhà tài trợ chính: richasante010@gmail.com.  
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Published by Charlie Saigon 

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

Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon 

5 comments 

 

Nguyễn Công 

 

OCTOBER 13, 2021 AT 17:05 

 

Ý nghĩa quá anh ơi. 

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2021/10/13/du-an-ngan-hang-online-danh-cho-sinh-vien-viet-nam/#comment-21
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Tôn Phi 

 

OCTOBER 13, 2021 AT 17:06  

 

Join us now! 

 

 

Nguyễn Hữu Quý 

 

OCTOBER 13, 2021 AT 18:19  

 

Hãy chung tay vì một Việt Nam hòa nhập với thế giới! 

 

Anh Khanh 

 

https://shop-charlie.com/2021/10/13/du-an-ngan-hang-online-danh-cho-sinh-vien-viet-nam/#comment-22
https://shop-charlie.com/2021/10/13/du-an-ngan-hang-online-danh-cho-sinh-vien-viet-nam/#comment-23
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OCTOBER 13, 2021 AT 20:19  

 

một dự án rất nhân văn, chắc chắn thành công! 

 

BOA BANK 

 

APRIL 7, 2022 AT 21:41  

 

Attention Mr. ton phi, 

 

Your email is noted, and you ared advised to send your address where the courier 

wil deliver the parcel together with your mobile phone number and a scan copy of 

your passport to enable the diplomat to locate and recognise you when they arrived 

and you should have the $2700 at hand when that immediately the diplomat arrived 

and meet you face to face you will pay their fees so that they will deliver the 

consignment funds to your possession. 

 

As soon as I receive your information I will send the courier agent to deliver the 

funds to yur country in Viet Nam. 

 

Yours faithfully 

Mr. Charles P, Rettig 

Comissioner of U.S.Department of Treasury, IRS 

https://shop-charlie.com/2021/10/13/du-an-ngan-hang-online-danh-cho-sinh-vien-viet-nam/#comment-24
https://shop-charlie.com/2021/10/13/du-an-ngan-hang-online-danh-cho-sinh-vien-viet-nam/#comment-1485
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Phone: (917) 732-8190 

Please SMS mostly. 
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Chân dung nhà tư bản: Sức mạnh của lời cầu nguyện. 

 

Image 14. Nhà khoa học Tôn Phi. Ảnh chụp năm 23 tuổi (2016). 

Tôi là một nhà phát minh. Một số sáng chế của tôi đã lên Amazon. 

 

Trong vòng chỉ có 10 tháng, Tôn Phi và các bạn đã gây dựng được một nhà xuất bản 

đẳng cấp toàn cầu. 

Sáng nay, tôi nhận lời mời, đi thăm một nghệ nhân kỹ nghệ thổ cẩm. Đến nói chuyện 

mới biết ông với tôi là những người cùng thuyền. Nam phương chi cường dã, quân 

tử cư chi. 
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Ông tặng tôi một đôi ngọc trai. Ông còn đưa tôi đi xem tranh Kinh Dương Vương 

và tranh Đệ nhất tiến sĩ. Biết tôi làm nhà xuất bản, vô cùng tốn kém, nên ông tặng 

tôi một đôi ngọc trai. 

Chiến tranh có thể lan tới Đông Dương. 

Chiều nay, có người làm thiện nguyện, xin tiền nấu cháo cho bệnh nhân nghèo. 

Ông chủ tập đoàn Charlie cho luôn. 

Đến bây giờ, chúng ta mới biết được sức mạnh của lời cầu nguyện. 

Tôi hy vọng rằng, Charlie là trận cuối cùng mà chúng ta còn phải đánh. 

Đôi ngọc trai ông tặng, tôi giữ chứ tôi không bán. Tại tôi cũng không thiếu tiền 

nữa. 

Những ngày tháng sắp tới sẽ thật là khủng khiếp. Chúng ta hãy cùng nhau chạy 

trốn vào Sion. 

Giê-rê-mi chương 4 câu 26: “Khá dựng cờ hướng về Si-ôn! Hãy trốn đi, đừng dừng 

lại! Vì ta khiến từ phương bắc đến một tai nạn, tức là một sự hư hại lớn.” 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 14 tháng 07 năm 2022. 

Tôn Phi (Triết gia Lê Minh Tôn) 

Giám đốc nhà xuất bản Sống mới- Chủ tập đoàn xuất bản Charlie. 

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com. 

Trợ lý: doanh@dslextreme.com. 
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Published by Charlie Saigon 

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

Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon 

One comment 

 

Cát Nguyễn 

 

JULY 14, 2022 AT 20:59  

Cháu quá giỏi, hy vọng là nhân tài cho nước Việt 

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2022/07/14/chan-dung-nha-tu-ban-suc-manh-cua-loi-cau-nguyen/#comment-2434
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Bộ sách của nhóm tác giả Tôn Phi đã phát hành trên 

Amazon. 

 

Hình 15. Tác giả và một bạn nữ cùng lớp. Ảnh chụp tại trường đại học khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Văn Khoa Sài Gòn 

cũ) năm 2016. 
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Báo giá bộ sách của nhóm tác giả Tôn Phi đã phát hành trên Amazon: 

Find and read the book of author Ton Phi publishing on Amazon: 

1. Cơ học lượng tử và mạng Internet 

(Viết chung với bác sỹ Nguyễn Đan Quế). 

2. Nền kinh tế tri thức 

(Viết chung với Trần Nhật Vy) 

3. Giáo trình văn học dân gian. 

4. Giáo trình văn học Trung Quốc 

5. Làm giàu với Amazon 

( Sách hướng dẫn bạn đọc cách đưa hàng hoá của mình lên Amazon). 

6. Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản. 

(Sách quốc dân) 

7. Nguồn gốc văn hóa Việt Nam. 

(Viết chung với thầy Nguyễn Việt Nho) 

8. Nhà báo, nghề nghiệp và sứ mệnh. 

Lê Hà chủ biên, Tôn Phi biên tập. 

9. Những bài học trong sách Châm Ngôn 

Tôn Phi chủ biên. 

10. Thái Bình minh triết 

Thầy Nguyễn Việt Nho chủ biên, Tôn Phi đồng tác giả. 

11. Giáo trình văn học Tây Âu 1 (Tôn Phi chủ biên, với sự tham gia của các bạn 

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

TP.HCM.) 

12. Giáo trình văn học Tây Âu 2 (Tôn Phi chủ biên, với sự tham gia của các bạn 

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

TP.HCM.) 

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

14. Viết một bài văn như thế nào? 

(Sách khuyến học) 

15. Phương pháp học ngoại ngữ. Nguyễn Thị Huyền Anh chủ biên. 

(Sách khuyến học). 
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16. Hướng dẫn sử dụng Paypal cho người Việt. Dùng để nhận tiền thanh toán 

khách mua hàng nước ngoài. 

Tôn Phi chủ biên. 

17. Chính tả, viết sao cho đúng. 

18. Nguồn gốc của bệnh tật-Nguyễn Việt Nho. 

(Sách được hội An Việt toàn cầu bảo lãnh). 

19. Bình giảng các tác phẩm trong văn học nhà trường. 

(Sách trợ giá). 

20. Bảng chuẩn hóa ngữ âm- Nguyễn Tự Quyết Thắng. 

21. Tiểu thuyết: Bố và con gái. 

22. Tiểu thuyết: Cô hàng xóm. 

23. Tinh thần dân tộc. Tác giả: Nhà giáo Lê Trọng Hùng. 

24. Đạo đức kinh doanh nửa sau thế kỷ XXI 

25. Lịch sử văn minh thế giới. 

26. Triển vọng của nông nghiệp xanh. (Tôn Phi chủ biên) 

(Sách khuyến nông) 

27. Luật bản quyền quốc tế- Tôn Phi. 

28. Chiếc đồng hồ của dượng-Tiểu thuyết-Tôn Phi. 

29. Biến đổi khí hậu- Nhiều tác giả- Tôn Phi chủ biên 

30. Nghiệp vụ ngành xuất bản. (Tôn Phi chủ biên). 

31. Ngữ pháp tiếng Việt. (Tôn Phi chủ biên). 

32. Những phép toán cơ bản của thị trường chứng khoán. (Nguyễn Tấn Quan 

chủ biên, Tôn Phi biên tập.) ( Sách đang ở dạng bản thảo). 

33. Người Nam Đảo ở Nam Dương. Y Jao Buồn Ya chủ biên, Tôn Phi biên tập. 

34. Nghiệp vụ ngân hàng. (Viết chung với kỹ sư Nguyễn Hữu Quý. Tôn Phi chủ 

biên). 

35. Hướng dẫn nuôi cá lồng bè. (Hoàng Văn Thân chủ biên, Tôn Phi biên tập). 

36. Nghiệp vụ báo chí quốc tế. Tôn Phi chủ biên, cố vấn Lê Phú Khải. 

37. Văn hóa doanh nghiệp. Tôn Phi chủ biên 

38. Nền nhân bản Nho giáo. Tôn Phi. 
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39. Ăn uống mạnh khỏe. Hoàng Diệu. 

40. Phương pháp học toán học 8. 

41. Cơ sở vật lý. Nguyễn Văn Lợi chủ biên, Tôn Phi biên tập. 

42. Giáo trình văn học Nga. Tôn Phi chủ biên. 

43. Siêu hình thời gian. 

44. Đám cưới trong văn minh Trung Hoa. Tôn Phi chủ biên. 

45. Giáo trình văn học so sánh. Tôn Phi chủ biên. 

46. Sáng tác kịch bản điện ảnh. Tôn Phi chủ biên. 

47. Giáo trình văn học Nhật Bản 

48. Giáo trình văn học cổ điển Việt Nam 1 By Tôn Phi 

49. Giáo trình văn học Ấn Độ 

50. Giáo trình văn học Triều Tiên 

51. Giáo trình văn học cổ điển Việt Nam 2 

52. Chính sách tài chính của vua Sa-lô-môn 

53. Phát minh xây nhà không khói bụi-Cao Văn Việt 

54. Phân tích truyện Kiều-Tôn Phi 

55. Triết lý giáo dục- Tôn Phi (chủ biên). 

56. Hành trang vào đời thời kinh tế số. 

57. Quân phân ruộng đất. 

58. Trợ cấp xã hội phổ biến. Tác giả: Xuân Nguyễn. 

59. Cùng học để giáo dục con trẻ-Tác giả: giáo sư Nguyễn Đình Cống. 

60. Đường vào triết học của tôi- Tôn Phi chủ biên. 

61. Cùng học làm người- Nguyễn Đình Cống. 

62. Giáo trình ngành tái chế thông tin-Tôn Phi. 

63. Để trở thành nhà khoa học. Tôn Phi. 

64. Hữu thể và thời gian-Nguyễn Huy Canh 

65. Sáng tạo bậc đại học-Tôn Phi 

66. Cuộc kháng chiến của nhân dân Ukraine. Tôn Phi chủ biên. 
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67. Tham nhũng, căm giận và bất bình. Lê Minh Tôn. 

68. Truyện cười ý nhị của người Mỹ, tác giả Vương Đằng. 

69. Shakespeare và chúng ta. Lê Phú Khải và Tôn Phi. 

70. Diệp Vấn tôn sư. Phạm Hùng Đức. 

71. Giày thủy tinh. Tôn Phi. 

72. Các vấn đề nhân quyền cơ bản. Tôn Phi. 

Những sách trên ở phân khúc giá tốt, chất lượng cao. Đừng tiếc tiền cho việc học. 

Cái giá của sự ngu dốt cao hơn gấp nhiều lần. Không có tiền mua sách, Charlie cho 

quý vị trả góp. 

Sở hữu trí tuệ sẽ được định giá rất cao tại Việt Nam, những ngày tháng sắp tới. 

Chúng tôi đi trước, để mở con đường sống cho cử nhân khoa học văn chương và 

khối ngành văn-sử-triết tại Việt Nam. 

Kính mời các bạn đọc sách. 

Liên lạc góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com 

Cám ơn quý vị. 

Tôn Phi. 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

P/s: 

Bảng giá sách: 

Cuốn số 1, 22, 26, 45 giá 1500 000 VNĐ. 

Cuốn 59 giá 1100 000 VNĐ. 

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

Cuốn số 6, 8, 12, 28 giá 800 000 VNĐ. 

Cuốn số 54, 57, 68 giá 700 000 VNĐ 

Cuốn số 41, 66 giá 700 000 VNĐ. 
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Cuốn số 40, 67 giá 600 000 VNĐ. 

Cuốn số 2, cuốn số 14, 18, 23, 25, 27, 35, 52, 55 giá 500 000 VNĐ. 

Cuốn 58, 64 giá 450 000 VNĐ. 

Cuốn số 62, 65 giá 400 000 VNĐ. 

Cuốn 39, 56, 70 giá 340 000 VNĐ. 

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

Cuốn số 60, 61, 63 giá 250 000 VNĐ. 

Cuốn số 5, 17, 20, 29, 31, 33, 34 giá 230 000 VNĐ. 

Cuốn số 24, 30 giá 200 000 đồng. 

Cuốn số 13, 15, 21 giá 100 000 VNĐ. 

Cuốn số 9, 19 giá 70 000 VNĐ. 

Cuốn số 10, 69 giá 46 000 VNĐ. 

Cuốn số 42 giá 15 triệu. 

Thanh toán ở số tài khoản: 142720499-Ngân hàng ACB. Chủ tài khoản: Tôn Phi. 

Đối với người nước ngoài chỉ cần ghi thêm swift code: ASCB VNVX. 

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

Paypal: teacherkimngan@hotmail.com 

Trân trọng cám ơn quý vị. 

 



Page 117 of 177 
Tiểu thuyết Câu chuyện đời tôi. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Tập đoàn xuất bản Charlie bảo 

lưu mọi quyền. 

Sách PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 450 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499, ngân hàng ACB, chủ tài khoản: 

Tôn Phi. Paypal: tonphi93@icloud.com. 

Page 117 of 177 
 

Published by Charlie Saigon 

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

Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon 

7 comments 

1. Trung Đoàn Trần 

JANUARY 11, 2022 AT 08:48  

con bố hiểu giỏi quá 

tự hào người con vượng lộc 

2. THE CUONG PHAM 

FEBRUARY 2, 2022 AT 10:45  

Cám ơn anh ạ. Chúc anh và gia đình năm mới an lành, tấn tài tấn lộc. 

3. Thuận Lê 

FEBRUARY 2, 2022 AT 10:46  

Hi! vui quá! 

Chúc em luôn bình an vui vẻ và thành công! 
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4. Điệp Mỹ Linh 

FEBRUARY 17, 2022 AT 21:04  

Hi, bạn Tôn Phi! 

Cảm ơn Bạn đã chuyển tin vui. 

Amazon đã xuất bản sách của ĐML từ lâu rồi; còn 02 tác phẩm đang 

đọc/dò lại để gửi đến Amazon. 

Chúc Bạn và cháu luôn được an lành và mọi điều tốt đẹp. 

Quý mến, 

ĐML 

5. Vương Đằng 

FEBRUARY 22, 2022 AT 17:54  

HẾT LÒNG HOAN NGHÊNH CÁC CÔNG TÁC BIÊN SOẠN VÀ TỔ 

CHỨC CỦA Giám đốc trẻ tuổi. 

Tác giả Vương Đằng sẽ gởi chuyển danh sách kể trên cho gia đình và thân 

hữu khắp thế giới. 

Tác giả Vương Đằng bây giờ chỉ lảnh lương hưu Hoa Kỳ đủ sống nên rất 

tiếc không khả năng mua sách của Giám đốc Tôn Phi hay công ty Charlie. 

Chân thành, 

https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/#comment-868
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Tác giả Vương Đằng 

6. Lê Xuân Cảnh 

APRIL 6, 2022 AT 21:51  

Xin cám ơn Tôn Phi đã chia xẻ. 

Rất ấn-tượng người tuổi trẻ tài cao, 

Nước Việt có thể tự-hào, 

Về sự dồi-dào đóng góp của Phi, 

Chỉ xin đề-nghị bạn ghi, 

Tên sách xong, giá tiền chi ngay liền, 

Đỡ mất thì giờ search thêm ! 

Xin cám ơn Tôn Phi nghen !  

Chúc thành-công. 

Lê Xuân Cảnh 

7. Ngọc Diệu 

MAY 23, 2022 AT 16:55  

Diệu có xem sơ lược những quyển sách của anh và mục lục quyển sách anh 

tặng lúc sáng cũng khá ấn tượng. 
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Kỹ sư, giảng viên Đỗ Như Ly đến thăm nhà văn Tôn Phi. 

 

Hình 16. Từ trái sang phải: Kỹ sư Đỗ Như Ly (đeo kính) và nhà văn Tôn Phi. 

Sáng nay, kỹ sư Đỗ Như Ly tới quận 7 thăm nhà văn Tôn Phi, giám đốc nhà xuất 

bản Sống Mới, chủ tịch tập đoàn xuất bản Charlie. 
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Ông Đỗ Như Ly là giáo sư giảng dạy tại đại học Kiến Trúc Sài Gòn, trên đường 

Pasteur, quận 3, gần chỗ hồ Con Rùa. 

Ngồi xuống, chuyện vui, bạn ơi bao nhiêu điều chưa nói. Xưa ông Đỗ Như Ly thi 

đỗ đại học, 23.5 điểm, nhưng lại không được báo đỗ. Nhờ bà phu nhân của thứ trưởng 

Bộ giáo dục và trung học chuyên nghiệp thời đó nên ông Như Ly mới được đại học 

Xây Dựng gọi vào học. Thời đó thi đỗ đại học chỉ cần đạt điểm 13.5/30. 

Sau đó, ông Đỗ Như Ly được phân công vào Nam, giảng dạy trong trường đại học 

Kiến Trúc. Ông đã góp công đào tạo ra nhiều kỹ sư, kiến trúc sư có chất lượng cao 

cho đất nước Việt Nam. Diện mạo đất nước đang thay đổi từng ngày. 

 

Gặp lại, sau mùa dịch, mừng vì nhau vẫn an toàn. 

Ông Đỗ Như Ly đưa đến cho tôi một cuốn sách in, dành cho thiếu nhi, là sách Có cổ 

mà chẳng có đầu của tác giả Mai Vân Lan. Sách dành cho độ tuổi thiếu nhi 5-10 

tuổi, người lớn đọc cũng thích. Nó giống như sách “Giải câu đố để phát triển trí tuệ” 

của giáo sư Nguyễn Đình Cống. 

Quận 7, Sài Gòn, ngày 08 tháng 07 năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Liên hệ tác giả: tonphi2021@hotmail.com. 

Liên hệ ông Đỗ Như Ly: Facebook Đỗ Như Ly. 

Phụ lục: Một cảnh làm sách của Tôn Phi và Diệu Ngân, nhà xuát bản Sống Mới 

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 

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

1. Huy Hoàng RoseFlowers 

JULY 8, 2022 AT 11:20 EDIT 

Chúc mừng anh bạn Tôn Phi và Đỗ Như Ly buổi sáng vui vẻ 

2. Nguyễn Trúc 

JULY 8, 2022 AT 11:52 EDIT 

Tuyệt vời nha cháu 

3. Rừng Xanh Tôn Nữ 

JULY 8, 2022 AT 11:53 EDIT 

Cám Ơn 

Hình này thật rõ cho Cam được thấy dung nhan Tôn Phi 
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4. Lê Hoàng Lan 

JULY 8, 2022 AT 13:36 EDIT 

Qua link anh Tôn Phi gửi mới biết có 1 trang web nhiều bài hay. Chắc là tôi sẽ coi 

đây là 1 trang nên thường xuyên vào xem để có thêm thông tin. Chân thành cảm ơn 

anh Tôn Phi. Chúc anh luôn khỏe mạnh va thành công. 

5. Thanh Sớmmai 

JULY 8, 2022 AT 14:29 EDIT 

o Tôn Phi 

JULY 8, 2022 AT 14:29 EDIT 

Thanh Sớmmai Ok chị Mai. Cám ơn chị Mai. 

Nguyễn Huycanh 

JULY 8, 2022 AT 14:30 EDIT 
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Tôn Phi trước cứ tưởg như ly là con gái. Bác nhầm 

 

Tôn Phi 

JULY 8, 2022 AT 14:30 EDIT 

Tôn Phi hân hạnh được kết nối hai bác Đỗ Như Ly và Nguyễn Huycanh với 

nhau nha. Ông Đỗ Như Ly rất ham đọc sách. 

6. Phan Thị Thu Hương 

JULY 8, 2022 AT 14:31 EDIT 

Chúc mừng em 
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Những anh chị hào phóng nhất năm 2021. 

 

Hình 17. Tôn Phi và Diệu Ngân đang biên tập sách. Ảnh: Charlie. 
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Hình 18. Tôn Phi và Diệu Ngân đang biên tập sách. Ảnh: Charlie. 
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Hình 19. Diệu Ngân đang biên tập sách. 

Các anh chị trong tập đoàn xuất bản Charlie đang giữ bản quyền nhà xuất bản tự 

động đầu tiên trên thế giới. Mỗi ngày, các anh chị làm việc cật lực. Nghỉ ngơi trong 

ngày thứ Bảy hàng tuần. Sáng chủ nhật làm việc lại cho đến trưa ngày thứ Sáu. 

 

Bất kỳ ai nhắn tin đến nhà xuất bản Sống Mới để xin sách, chúng tôi đều cho, không 

ít thì nhiều, ít nhất là một quyển. 

 

Trong tất cả các nghề, không có nghề gì vất vả bằng nghề xuất bản. Diệu Ngân quay 

xong clip 5 phút, mệt quá, ngồi thở luôn. Vì thế, cô xứng đáng với một mức lương 

rất cao, 800 000 VNĐ/ giờ. 

 

Chúng tôi biết được mất bao nhiêu cuốn sách, được bao nhiêu cuốn sách một ngày. 

Nhờ công cụ toán học, có thể ước lượng được. 

 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 29 tháng Ba năm 2022. 
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Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

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. Ha Thanh 

MARCH 30, 2022 AT 09:13 EDIT 

Chế độ đãi ngộ tốt quá ạ  

o Tôn Phi 

MARCH 30, 2022 AT 09:13 EDIT 

Ha Thanh Nhưng cũng rất khó. 
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Cho ra đời cuốn sách của riêng bạn. 

 

Image 15. Ông Tôn Phi, giám đốc nhà xuất bản Sống Mới, đi dạo với mẹ và em gái tại Gò Vấp năm 2014. 

 Từ ý tưởng đến hiện thực – Sở hữu một cuốn sách mang đậm dấu ấn cá nhân 

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

 Bạn đang có ý tưởng muốn cho ra đời một cuốn sách của riêng mình, và đã gạch 

đầu dòng các ý chính. 
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 Bạn có bản thảo nhưng không biết cách dàn trang, dàn bố cục, phông chữ sao 

cho đẹp. 

 Bạn là dịch giả, đã có sách nhưng chưa biết phân phối đến tay đọc giả 

 Hãy hợp tác với Charlie Books giúp bạn thực hiện ước mơ phát hành cuốn sách 

của riêng mình. 

 Nhanh tay liên hệ và đăng kí với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí ngay 

hôm nay. 

————————- 

️️  Giải pháp Charlie Books trọn gói hoặc tùy chọn từng khâu dựa trên nhu cầu 

cụ thể: 

Tài trợ cho tác giả viết bản thảo 

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

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

 Dàn trang, thiết kế minh họa/bìa 

 Đăng ký mã ISBN quốc tế. 

 In ấn và quản lý rủi ro sản xuất 

 Marketing và truyền thông ấn phẩm 

 Dịch vụ phát hành, phân phối và logistic 

————————- 

 Hợp tác tập đoàn xuất bản Charlie là đơn vị hàng đầu về cung cấp các giải pháp 

xuất bản nội dung tại Việt Nam với đội ngũ chuyên viên tốt nghiệp đại học Văn 

Khoa Sài Gòn, Học viện Quốc gia hành chính và các đại học lớn về văn chương. 

Các bạn được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm được tích luỹ qua thời gian. 
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 Xuất bản 924 ĐỐI TÁC là doanh nghiệp tên tuổi thuộc mọi lĩnh vực như giáo sư 

Nguyễn Đình Cống, giáo sư Nguyễn Thế Hùng, Tập đoàn Kenneth P Lord… 

 Hoàn thiện 300 tựa sách theo đơn đặt hàng của các tác giả lớn trong ngoài nước. 

 Tư vấn sáng tạo 10 cá nhân có nhu cầu xuất bản/hỗ trợ xuất bản cuốn sách của 

riêng mình với chất lượng tối ưu và tiêu chuẩn tôn giáo cao. 

 Trên hành trình đó, chúng tôi mong chờ và sẵn sàng thiết kế cho dự án sách của 

bạn! 

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ ngay hôm nay. 

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

___________________________________________ 

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

 Địa chỉ: thôn Làng Lau, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

Https://www.shop-charlie.com 

 Hotline: 0344.33.1741 ( mr.Tôn Phi) 

 Email: tonphi2021@hotmail.com. 

Trợ lý: tonthanck@gmail.com. 

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

Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon 

13 comments 
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Nguyễn Hữu Quý 

 

OCTOBER 14, 2021 AT 06:43  

 

Tôn Phi trẻ tuổi nhưng rất tài năng, cần phát huy! 

 

 

Gam Ngo 

 

OCTOBER 14, 2021 AT 06:43  

 

Chúc mừng em 

 

 

Đặng Phước 

 

OCTOBER 14, 2021 AT 06:44  
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Chúc mừng em! Cố lên nhé! 

 

 

Lê Việt Hà 

 

OCTOBER 14, 2021 AT 06:44  

 

Chúc mừng tôn phi 

 

Nguyễn Trúc 

 

OCTOBER 14, 2021 AT 06:44  

 

Giỏi quá cháu 

Chúc mừng cháu nha 
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Maria Hiến Tôn 

 

OCTOBER 14, 2021 AT 06:44  

 

Mua sách để hiểu biết và nâng cao kiến thức và trí tuệ 

 

Phạm Hồng Thơm 

 

OCTOBER 14, 2021 AT 06:45  

 

Một tài năng trẻ xuất hiện sẽ làm nên lịch sử đây rồi chăng . 

 

Ngô Thị Hồng Lâm 

 

OCTOBER 14, 2021 AT 06:45  
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Chúc mừng Tôn Phi tiếp tục cố gắng nhé 

 

 

 

Thao Dang 

 

OCTOBER 14, 2021 AT 06:47  

 

Hấp dẫn qua ! 

Muốn mua sách thi đạt mua như the bao ? 

.tôi song o Duc 

Nguồn gốc bệnh tật 

Nhưng bai học trong sách chăm ngôn 

 

Thuần Lê 

 

OCTOBER 14, 2021 AT 06:47  

 

Chúc mừng e. Chúc e thành công hơn nữa nhé 
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Phạm Huyền Vy 

 

NOVEMBER 5, 2021 AT 12:56  

 

Mua sách đọc đi mn 

có nhiều kinh nghiệm lắm 

 

Nguyễn Làm Clon 

NOVEMBER 5, 2021 AT 12:56  

Hay quá chỉ sợ ít trình độ không biết đọc thôi. Nhưng nhất định đón đọc mục 8 

Nguyen Duy Khoa 

 

JUNE 15, 2022 AT 08:04  

 

Hay quá, em gái có chồng chưa? 
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Cô gái Sài Gòn đọc sách Hàn Quốc, kỷ nguyên 

của các chaebol của tác giả Tôn Phi. 

 

Hình 20. Ảnh bìa sách Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol của tác giả Tôn Phi. 

Đây là công trình trong nhiều năm của ông Tôn Phi. Bám sát công ty trọng điểm của 

kinh tế Hàn Quốc là công ty Samsung. Daewoo xếp thứ hai. 

Khi làm xong cuốn sách, Tôn Phi đã mang nó đế cho một cô bạn trường Sân khấu 

điện ảnh. Nàng đã đọc một cách say sưa. Các sách của Nhà xuất bản Sống Mới rất 

được các bạn nữ yêu thích. Chúng tôi cố gắng đơn giản hóa vấn đề. 
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Hình 21. Sách của tác giả Tôn Phi rất ngắn gọn, nên các bạn đọc sách với sự thong thả, không hề vội. 

Sách của tác giả Tôn Phi rất ngắn gọn, nên các bạn đọc sách với sự thong thả, không 

hề vội. Trọng điểm của học vấn, nói như triết gia Lương Kim Định, cần thay đổi từ 

“tri chi” thành “lạc chi”. 

Nghĩa là, không nên học biết chỉ để mà biết. Hoặc biết để hơ thua. 

Mà nên học để biết, và sống, và nghỉ ngơi sau những giờ làm việc. Ví dụ, nghỉ ngơi 

trong ngày Sabath thứ Bảy. Sau sáu ngày làm việc vất vả, trong ngày thứ Bảy, bạn 
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sẽ được nghỉ ngơi, như điều ră của Đức Chúa Trời. (Xem luật Mười điều răn Môi-

sê). 
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Hình 22. Bạn nữ đang đọc sách với niềm vui. 
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Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol. Nhiều bạn nữ Việt Nam đang chọn ăn mặc 

theo lối Hàn Quốc. 

Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol. Nhiều bạn nữ Việt Nam đang chọn ăn mặc 

theo lối Hàn Quốc. Đây là nước ngoại giao thật sự với Việt Nam đầu tiên. 

Một người bạn đang đọc sách Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol của tác giả Tôn 

Phi. Bất kỳ ai muốn mở công ty công nghiệp, trong một bầu văn hóa tốt, thì nên đọc 

cuốn này. 

Cô đã đọc sách với sự duyên dáng và niềm thích thú. Hẹn một ngày gặp lại tại góc 

giữa hai trường y dược và Văn Khoa. Hy vọng ngày đó có đủ tất cả mọi người. 

 

Hình 23. Bạn nữ đang đọc sách với niềm vui. 

Liên lạc mua sách: tonphi2021@hotmail.com 
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Hình 24. Bạn nữ đang đọc sách với niềm vui. 

Đặt mua sách Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol. 

Tác giả Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2021. Tái bản năm 2022. Nguyễn Duy 

Khoa hiệu đính.  

10,86 US$ 

Phụ lục: 
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Clip chúc tết của ông Tôn Phi. 

Ủng hộ tác giả qua MOMO: 0344331741 (Tôn Phi). 

 

Published by Charlie Saigon 

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

Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon 

5 comments 

1. Nguyễn Quốc Toàn 

JULY 12, 2022 AT 18:35 EDIT 

Mình đã nhận được sách Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol. 

Cám ơn bạn Phi nhé. 

2. Hoa Mân Côi 

JULY 12, 2022 AT 22:54 EDIT 

Dạ cám ơn a 
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3. Nguyễn Quang Duy 

JULY 12, 2022 AT 22:56 EDIT 

Ok bạn, có dịp mình ghé 

Mình ở đồng nai, chưa có dịp lên sg 

4. Nguyễn Thanh Tình 

JULY 12, 2022 AT 22:57 EDIT 

Cậu Phi có những tấm ảnh đẹp nhỉ. 

Trẻ trung nữa. 

5. Hân Lê 

JULY 13, 2022 AT 13:54 EDIT 

CHÂN THÀNH ĐA TẠ TRIẾT GIA ĐA TÀI TÔN PHI 

SA CHI LỆ 
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Truyện cười: Người học giỏi là người có phát minh. 

 

Hình 25. Ảnh minh họa: Bố Phi và con gái đi ăn sáng. 

Giờ ăn cơm sáng, bé Bảo An hỏi bố: 

– Bố Phi ơi. Định nghĩa học giỏi là như thế nào? 

Bố Phi trả lời: 

– Người học giỏi là người có phát minh. 



Page 147 of 177 
Tiểu thuyết Câu chuyện đời tôi. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Tập đoàn xuất bản Charlie bảo 

lưu mọi quyền. 

Sách PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 450 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499, ngân hàng ACB, chủ tài khoản: 

Tôn Phi. Paypal: tonphi93@icloud.com. 

Page 147 of 177 
 

Ông chủ tập đoàn Daewoo chỉ học hết lớp 3, nhưng chúng ta đều biết đó là người 

học giỏi, vì ông ấy có phát minh. 

Nhà Charlie tài trợ cho các nhà phát minh. Đảm bảo cho một cuộc chạy đua rõ 

ràng, sòng phẳng. Trong cuộc chạy đua này, kết quả ai thắng, quý vị cũng đã biết. 

 

Bài viết đã được đưa vào sách Bí quyết của sự sáng tạo của tác giả Tôn Phi. 

 

Hình 26. Ảnh bìa ebook Bí quyết của sự sáng tạo của tác giả Tôn Phi. 
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Hình 27. Đại ca Tôn Phi và tiểu muội Thu Trà. Ảnh tư liệu. Bản quyền ảnh: Charlie. 

Đặt mua sách Bí quyết của sự sáng tạo của tác giả Tôn Phi 

Buy the book with the price of 250 000 VNĐ. 

10,86 US$ 

Hướng dẫn đặt sách bằng tiếng Việt: Bạn gửi thư đặt sách vào email: tonphi2021@hotmail.com 

hoặc doanh@dslextreme.com. 

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. 
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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 

1. Nam Củ Peo 

JULY 11, 2022 AT 08:40 EDIT 

Cảm ơn bạn nhiều, chúc bạn 1 ngày tốt lành 

2. Huy Hoàng 

JULY 11, 2022 AT 08:43 EDIT 

Cảm ơn bác nhieu lắm 

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2022/07/11/nguoi-hoc-gioi-la-nguoi-co-phat-minh/#comment-2404
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/2404
https://shop-charlie.com/2022/07/11/nguoi-hoc-gioi-la-nguoi-co-phat-minh/#comment-2405
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/2405
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3. Hoa Mai Hoàng 

JULY 11, 2022 AT 08:45 EDIT 

Rất vui. Chúc em ngày mới nhiều niềm vui 
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Truyện cười: Bố học bài cùng con gái. 

 

 

 

Hình 28. Bố Phi và con gái đang học bài. Cô giáo ở trên. Ảnh minh họa. 
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Chuyện kể rằng, từ thập niên 20 của thế kỷ XXI, thế giới trùm trong u ám. Mọi thành 

phố đóng cửa vì Covid. Con virus bay lơ lửng trong không khí, không thể dập tắt 

được. Học sinh phải học qua mạng. Đầu năm học, tôi ra Thế giới di động, mua cho 

con gái một máy tính Dell cấu hình cao nhất, và một chiếc Iphone để học bài. 

Hôm nay là thứ tư. Cô con gái bé nhỏ ngồi học bài trên chiếc bàn ăn lớn. Cảnh tượng 

ấy làm tôi nhớ lại nàng công chúa, em họ mình, những ngày ôn thi đại học. Tôi làm 

việc dưới sảnh. Thỉnh thoảng đi lên tầng, vừa để thăm con gái, vừa để cho giãn cốt. 

Cô giáo đang giảng bài. Đi qua ngó trông thấy, tôi nói một câu trong vô thức: 

– Cô giáo mày xấu thế? 

Ngày xưa tôi đi học, cô giáo đẹp thì tôi mới đến lớp. 

 

Cô con gái trừng mắt nhìn tôi. 

 

Ba phút sau, cô giáo nói qua microphone rằng, hôm nay cô không được khỏe, xin 

các em cho cô nghỉ sớm. Thế hệ của bố mẹ tôi rất sợ thầy cô. Thế hệ tôi bắt đầu phá 

phách. Sau nhiều năm cải cách giáo dục, giờ đây thầy cô rất sợ học trò. Tôi thì ủng 

hộ giải pháp roi mây. Đừng tát hay đập chúng nó bằng tay, lỡ trúng huyệt. Cứ lấy 

roi mây mà tệt vào mông. 

Cả lớp giơ tay đồng ý. Cô giáo chào lớp và tắt Zoom. 

Chỉ còn lại hai bố con. 

– Bố, sao bố nói thế? 

– Thì tao nói sự thật thôi. 

– Sự thật gì. Cô giáo con đẹp chứ không có xấu. 

Tôi lấy cớ bận, đi xuống sảnh. Ở trên tầng, con gái nhắn tin với cô giáo. Lúc tôi lên 

tầng lần nữa, con gái lại hỏi: 

– Bố. Tối mai bố có bận gì không? 

– Tối mai à. Đợi giở sổ (tay) ra coi. Mai là thứ Năm. Tối mai không bận gì cả. 

– Cô giáo mời bố con mình, 8h tối, đến nhà cô ăn tối. 
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8h tối, tôi và con gái đi đến nhà cô. Trước đó, từ 4h chiều, cô nàng bắt bố ra cửa 

hàng mua hoa tặng cô giáo. 

 

– Bố phải xin lỗi cô giáo con thật chu đáo đấy. 

– Xin lỗi thế nào mới được? 

– Bố phải làm như này, như này. Con gái mách nước. 

– Ok đồng nhiệm. Tôi sẽ làm theo ý của đồng nhiệm. Tôi và con gái đấm tay nhau. 

Tôi bấm chuông. Cô giáo bước ra mở cửa. Tối nay cô mặc bộ đầm đỏ. Hai cô trò âu 

yếm dắt nhau vào nhà. 

– Ơ kìa. Anh cũng vào đi chứ, đợi người ta mời. 

Tôi đọc bài xin lỗi cô giáo mà con gái soạn sẵn. Đây là bài diễn văn lớn thứ hai của 

cuộc đời tôi. Bài thứ nhất là bài tôi soạn vội lúc cầu hôn mẹ nó. Bài thứ hai, phải vất 

vả lắm, tôi mới nói được theo ý nó. Cô giáo của nó nhỏ nhẹ tha thứ. 

Ăn cơm xong, con gái tôi đến ghế sofa, bật tivi lên xem bộ phim nó thích. Cô giáo 

của nó hỏi tôi: 

– Hàng ngày anh làm bài tập về nhà cho cháu phải không? 

– Sao cô giáo nói vậy? 

– Giọng văn của anh chứ ai. Cô giáo cười. Lần nào cháu cũng điểm cao thứ hai lớp. 

Tôi cười gật đầu. Cô giáo nói chuyện giọng như công an. Nết na cô giáo này chẳng 

khác nào cô giáo cung bọ cạp, vợ tôi ngày trước. 

– Anh học văn học. Em học sư phạm văn. Anh trước em 3 khóa. Hồi ấy em lên mạng 

tìm bài của anh đọc để thi. Phải nói óc phân tích của anh kinh khủng thật. Anh nổi 

tiếng khắp nước. Phải công nhận là văn học được học nhiều hơn sư phạm văn. Chúng 

em chỉ truyền đạt lại những gì được truyền đạt. 

Tôi sung sướng nở lỗ mũi. 

– Bài đầu tiên em đọc của anh là phân tích vở kịch Ê-đip vua. Lúc em lên Google, 

tên anh và bài anh hiện lên trên cùng. 
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– Cô lên trang Văn Bút của tôi? 

– Phải. Lên bằng điện thoại thì được. Lên bằng laptop thì không được. 

– Trang bị chặn tường lửa. Chúng tôi phải cài chế độ đọc điện thoại thì khách mới 

đọc được. 

– Phải rồi. 

Cô giáo nói tiếp: 

– Anh nổi tiếng khắp nước. Nhưng anh là một tên khủng bố. Cảm ơn anh. Anh cẩn 

thận. “Người ta” đang để ý anh đó. Anh rất lo cho anh; nếu anh bị … rắc rồi thì ai lo 

cho cháu đây? 

– Anh yên tâm. Em không theo dõi anh đâu. Anh nhìn xem, cô giáo chỉ vào bàn thờ, 

ông ngoại em đó. Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. 

Lúc này tôi mới tin. Tôi và cô giáo cụng tay nhau. 

Chị mất rồi. Sao anh không lấy vợ khác? Hay là anh bê-đê? 

Cô nhìn coi. Thể lực của tôi như thế này, có thể lấy vợ được không? 

Lấy về để có người chăm sóc cháu. 

Hai bố con tôi đang sống rất yên bình. Tự dưng đưa thêm người về nữa. Thuê ô-sin 

thì được. 

Cô con gái bỗng nhiên hỏi: 

– Bố với cô đang làm gì thế? 

– Ơ, không có gì cả. Con coi phim tiếp đi. Cô giáo dỗ dành. 

– Lều lều, bố yêu cô giáo. 

– Suy diễn lung tung. 
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1 BÌNH LUẬN VỀ  “TRUYỆN CƯỜ I :  BỐ  HỌC BÀ I  CÙNG 

CON GÁ I . ” 

1.  Diep My Linh 

22 THÁNG BẢY 2021 LÚC 9:08 SÁNG 

Hi, người bạn trẻ Tôn Phi! 

Cảm ơn bạn đã chuyển. 

Sorry, tôi “lu bu” nhiều chuyện quá, quên cảm ơn email hôm trước của bạn. 

Bài bạn gửi kèm theo email này của bạn, tôi hy vọng rằng sẽ có một kết hợp tuyệt đẹp. 

Và tôi thành thật chúc Bạn có một kết hợp tuyệt đẹp, xảy ra trong đời. Thăm và chúc 
cháu học giỏi, mau lớn. 
Quý mến, 
Điệp Mỹ Linh 

 

 

 

 

 

 

https://server1.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/stmtbacvyrk/p2/2021/07/21/truye%cc%a3n-cuoi-bo-ho%cc%a3c-bai-cung-con-gai/#comment-2099
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Chân dung nhà tư ba ̉n 

Chân dung nhà tư bản: Tôi có một quãng thời gian thất bại. 

 

Hình 29. Nhà tư bản Tôn Phi, 2016, còn đang sinh viên. 

Tôn Phi 

Tôi rất hài hước. Bài về Hồ Chí Minh, doanh nhân văn hoá thế giới, chỉ ra Nguyễn 

Tất Thành là người Công giáo, đăng ngày thứ Sáu 01 /10/2021, nhiều người bạn 

nhắn tin riêng, khen là tôi viết hay và hiệu quả. Họ chúc mừng tôi thành công. 
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Mỗi sáng mai thức dậy, người đầu tiên tôi nghĩ đến là ba, rồi mới nghĩ đến cô em 

xinh đẹp. 

Ba tôi quá vất vả, và thực sự quá vĩ đại. Chúng tôi chắc không thể vĩ đại bằng ông. 

Tôi đã có một thời gian mà nếu bên ngoài nhìn vào thì thất bại thảm hại. Tuổi thanh 

xuân đầu tư cho triết Việt Nho. Nhiều năm, triết ấy không sinh lời. 

(Lời nhanh nhất và đông người theo nhất là chủ nghĩa Marx-Lenin). Ai cũng nghĩ 

tôi thất bại. Đó là chưa nói, mình còn bị khủng bố lên xuống. Ra đường người ta 

khinh. Đến khi tôi đi làm bảo vệ, kẻ thù nghĩ là tôi đã thất bại hẳn rồi, nên buông. 

Khi tôi khởi công viết cuốn “Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư 

Bản”, thực sự là tôi không có điện thoại, không có laptop. Tôi phải viết từng trang 

của cuốn sách đầu tay trên một cái điện thoại chập chờn mà thằng em cho mượn. 

Sau này, đến phần thứ ba ba, người ta cho tôi mượn một cái laptop, và tôi đưa sách 

lên Amazon. 

Chỉ cần có thế, bạn bè trên khắp thế giới mua sách ủng hộ tôi. Tôi ngồi ở nhà đếm 

tiền, giao sách cho khách không kịp. Có những hôm phải thuê một bạn trong đội 

đóng sách gửi email cho khách cùng. 

Ngày nào cũng có người mua sách. Có tiền rồi, tôi mua 2 cái laptop. Mùa dịch ấy 

(tháng 8 năm 2021), thấy nhu cầu laptop trong dân quá nhiều, tôi nghĩ ra dịch vụ 

kinh doanh không sở hữu. Tôi học cách làm của bọn Alibaba, nghĩ ra dịch vụ đi mua 

laptop hộ, và thắng đậm. Mỗi laptop tôi lãi khoảng 1 triệu, mà không cần sờ đến cái 

máy. Có tiền rồi, tôi gọi lại bạn bè. Rồi tôi mở trường cho các bạn tôi, những sinh 

viên giỏi nhưng đang thất nghiệp, vào dạy và hưởng lương. Khi tôi nói là lập tập 

đoàn Charlie, vô số bạn bè cũ mới ghi danh ngay lập tức. 

Bây giờ, tập đoàn Charlie của chúng tôi đã có 4 mũi nhọn chính: 

Một là xuất bản sách trực tuyến. 

Hai là trang trại nông nghiệp xanh. 

Ba là trường học trực tuyến. 

Bốn là kinh doanh, mà tương lai, là sản xuất laptop. 

Tập đoàn Charlie là tư bản gia đình, đặt nền đạo đức y cứ trên Kinh Thánh. Có thể 

coi chúng tôi là chaelbol nhập từ Hàn Quốc vào Việt Nam. 
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Công việc quá nhiều. Hàng tuần, tôi làm từ Chủ nhật đến thứ Sáu. Thứ Bảy tắt hết 

máy móc để nghỉ. Mọi nhà thần học đều biết, làm gì làm, đến thứ Bảy trong tuần thì 

phải nghỉ. Nếu không sẽ chết vì kiệt sức. Thông báo một tin vui: Tôi mới thuê được 

một cử nhân tài chính, kinh nghiệm chuyên gia 20 năm, về làm cho tập đoàn. Thế 

là, tôi rảnh tay để học hành và sáng tạo, không cần phải lo nghĩ nữa về chuyện tiền 

nong. Đứa không tham gia cũng nói: “Giữ sức khoẻ bạn nhé, thấy Phi ôm đồm nhiều 

thứ quá.” 

Tôi rất chú trọng đến nghỉ ngơi, tái hồi phục, cho tất cả các nhân viên. Lớp học, tôi 

có thể giao lại cho cô hiệu phó được. Cửa hàng buôn bán máy tính, tôi cũng có thể 

giao lại cho cô em họ và ông chú họ được. Song, việc xuất bản sách, phải đích thân 

tôi làm tổng chỉ huy thì mới yên tâm. Bán sách là món lời đậm nhất, và không có rủi 

ro. Mở trường, nếu người ta học nơi mình mà thi không đậu, người ta có thể đổ cho 

thầy cô dạy dốt. Mở cửa hàng máy tính, nếu máy bị hỏng, khách sẽ đổ cho cửa hàng 

nhập đồ hư. Mỗi lần phụ huynh gọi điện báo là laptop đã đến tay cho học sinh học 

bài, là mình thở phào nhẹ nhõm. Song, nếu ta viết sách, không ai dám chê sách ta dở 

cả. Hiện tại, bộ sách chuyên ngành triết văn của tôi đang dẫn đầu trên Amazon. 

 

Chúng tôi đã thắng lợi căn bản và chiến lược. Ngoài ra, nhà tôi còn có 20 mẫu đất 

bị cướp ở quê, chưa đòi lại được. Nếu đòi lại được, chúng tôi còn giàu đến thế nào 

nữa. 

 

Lại nói về xuất bản sách trực tuyến. Họ không đủ trình độ để biết sách hay hay dở. 

Nó không có rủi ro, không có nợ đọng. Ngân hàng còn có nợ xấu, lãi ngân hàng đã 

bão hoà, cao nhất chỉ có 12%. Song, trong lĩnh vực xuất bản sách mới, tỉ suất lãi lên 

đến 70%, chưa kể sách bom tấn thì tỉ suất lãi có thể lên đến 200%. Cuốn sách Nền 

đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản của tôi là một cuốn như vậy. Tôi 

giao lại hết công việc cho bạn bè, người thân, rồi mình chỉ chăm chú vào việc xuất 

bản sách. 

 

Chúng tôi đã thắng, mà kẻ thù của chúng tôi còn chưa hiểu, chúng tôi đã thắng cách 

nào. Quãng thời gian khổ ải thực sự đã trôi phai. 
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Ảnh chụp năm 2016, 23 tuổi, trong quán cafe Sỏi Đá, Sài Gòn. Lúc đó tôi đang say 

mê lý tưởng, và đang làm ký giả của Hội nhà báo độc lập Việt Nam. Bây giờ 28 tuổi, 

khôn hơn rồi, tôi mở tập đoàn riêng. Tuổi tác chồng chất, nhưng tôi thấy, tâm hồn 

mình vẫn còn trẻ. 

Mãi mãi tuổi hai mươi. 

Sài Gòn, ngày 3 tháng 10 năm 2021 

Tôn Phi, còn gọi là Lê Minh Tôn. 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

Paypal: tonphi93@icloud.com 

Đặt mua sách. 

Gía: 850 000 VNĐ. 

Số tài khoản: 142720499-ACB-Tôn Phi. Sau khi chuyển xong thì báo cho Tôn Phi: 

tonphi2021@gmail.com để nhận sách. 

18 BÌNH LUẬN VỀ  “CHÂN DUNG NHÀ  TƯ  BẢN ”  

1. Nguyễn Hữu Quý 

24 THÁNG MƯỜI 2021 LÚC 4:11 SÁNG 

Cháu Tôn Phi đang có hướng đi đúng. Chú tin là sẽ thành công, vì ngoài nền tảng căn 
bản…, cháu niềm tin nơi đấng tối cao, và quan trọng hơn là không tham lam, biết san 
sẻ… 
Hãy phát huy! 

https://saigonpick.com/2021/10/03/chan-dung-nha-tu-ba%cc%89n/#comment-3436
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1. Tôn Phi 

24 THÁNG MƯỜI 2021 LÚC 4:19 SÁNG 

Nguyễn Hữu Quý cám ơn chú Quý ạ. Cháu có tham một thứ. 

1. Nguyễn Hữu Quý 

24 THÁNG MƯỜI 2021 LÚC 4:20 SÁNG 

Tôn Phi 
Chú biết, tham hiểu biết, tham làm ra cái gì đó cho đời, tham sự thành công… 

2. Dũng 

24 THÁNG MƯỜI 2021 LÚC 4:12 SÁNG 

Bữa làm đt, giờ lại đến laptop. Thật sự là bữa thấy đăng làm đt với bài viết quá viễn vông 
ko muốn cmt luôn. Đầu óc tính quá xa với hay là hoang tưởng. Sợ mai mốt ông làm xe 

máy hay ô tô quá,  

https://saigonpick.com/2021/10/03/chan-dung-nha-tu-ba%cc%89n/#comment-3452
https://saigonpick.com/2021/10/03/chan-dung-nha-tu-ba%cc%89n/#comment-3453
https://saigonpick.com/2021/10/03/chan-dung-nha-tu-ba%cc%89n/#comment-3437
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3. Do Diamond 

24 THÁNG MƯỜI 2021 LÚC 4:12 SÁNG 

Xin Chúa ở cùng và ban phước cho công việc tay em làm. Muốn thật hết lòng. Amen. 

4. Ysac Cường 

24 THÁNG MƯỜI 2021 LÚC 4:12 SÁNG 

Toàn lời nói khẳng định. Chúc bạn vững bước trên con đường mà Đấng tối cao đặt để 
nhé ạ… 

5. Nghiêm Sỹ Cường 

24 THÁNG MƯỜI 2021 LÚC 4:12 SÁNG 

Bạn Tôn Phi à. Ông Hồ là doanh nhân từ khi nào nhỉ ? 
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https://saigonpick.com/2021/10/03/chan-dung-nha-tu-ba%cc%89n/#comment-3439
https://saigonpick.com/2021/10/03/chan-dung-nha-tu-ba%cc%89n/#comment-3440
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1. Tôn Phi 

24 THÁNG MƯỜI 2021 LÚC 4:13 SÁNG 

Nghiêm Sỹ Cường hehe. Em viết sai chính tả xíu có sao đâu. 

1. Thanh Xuân Chu 

24 THÁNG MƯỜI 2021 LÚC 4:14 SÁNG 

Tôn Phi doanh nhân văn hoá chuẩn quá mà lị hi  

6. Lê Việt Hà 

https://saigonpick.com/2021/10/03/chan-dung-nha-tu-ba%cc%89n/#comment-3441
https://saigonpick.com/2021/10/03/chan-dung-nha-tu-ba%cc%89n/#comment-3442
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24 THÁNG MƯỜI 2021 LÚC 4:15 SÁNG 

Nhân tài đất việt là em ! 

7. Quyên Quyên 

24 THÁNG MƯỜI 2021 LÚC 4:15 SÁNG 

Bình tĩnh và khiêm tốn thì giúp người bền lâu 

8. Nguyễn Đình Mạnh 

24 THÁNG MƯỜI 2021 LÚC 4:15 SÁNG 

tôi có một nhận định, khi Tôn Phi nói độc giả không đủ trình độ để nói sách mình viết ra 
hay hay dỡ thì Tôn Phi đang xem thường độc giả. Vì ngoài đời thật sự có nhiều người có 
kiến thức uyên thâm, nhưng chưa có thời gian để viết, chưa có cơ hội đã viết. 

1. Tôn Phi 

https://saigonpick.com/2021/10/03/chan-dung-nha-tu-ba%cc%89n/#comment-3443
https://saigonpick.com/2021/10/03/chan-dung-nha-tu-ba%cc%89n/#comment-3444
https://saigonpick.com/2021/10/03/chan-dung-nha-tu-ba%cc%89n/#comment-3445
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24 THÁNG MƯỜI 2021 LÚC 4:16 SÁNG 

Nguyễn Đình Mạnh ok anh. Em đang nói về mặt bằng. 

Thích Nguyễn Đình Mạnh 

24 THÁNG MƯỜI 2021 LÚC 4:18 SÁNG 

Tôn Phi chỉ những người muốn đọc, ham học hỏi thì họ mới tìm mua sách, và họ là 
những người có khả năng nhận định và đánh giá, không phải như những người chỉ thích 
đọc truyện ngôn tình hay trinh thám rẻ tiền đâu. 

Thích 

1. Ngô Đồng 

24 THÁNG MƯỜI 2021 LÚC 4:18 SÁNG 

Nguyễn Đình Mạnh bình tâm đi  

 

https://saigonpick.com/2021/10/03/chan-dung-nha-tu-ba%cc%89n/#comment-3446
https://saigonpick.com/2021/10/03/chan-dung-nha-tu-ba%cc%89n/#comment-3448
https://saigonpick.com/2021/10/03/chan-dung-nha-tu-ba%cc%89n/#comment-3449
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2. Tiến Vũ Phan 

24 THÁNG MƯỜI 2021 LÚC 4:18 SÁNG 

Nguyễn Đình Mạnh đồng ý 

3. Tiến Vũ Phan 

24 THÁNG MƯỜI 2021 LÚC 4:19 SÁNG 

Nguyễn Đình Mạnh Một người lúc nào cũng nói về Chúa, trích dẫn Kinh Thánh của Tin 
Lành…mà suy nghĩ viết ra đc những câu từ như trên thì k phải là Lúa mà chỉ là 
…C..Lùng thôi th ạ.. người CĐN thật, k ai dám nói như vậy. 

9. Bảo An 

24 THÁNG MƯỜI 2021 LÚC 4:17 SÁNG 

Ông bạn hứa, là phải dữ lời đó nhen!kkk 
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Ông Nguyễn Văn Lợi bán giải-pháp chống ngập hiệu-quả 

100%, chi-phí thấp, dùng được cho cả nước. 

 

Hình 30. Ông Nguyễn Văn Lợi-Người San Jose 

Ông Nguyễn Văn Lợi, 73 tuổi,  ở San Jose có giải-pháp chống ngập hiệu-quả 100%, 

chi-phí thấp, dùng được cho cả nước. Ông muốn bán giải-pháp này cho nhà-nước 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. 

“Việc chống ngập ở Việt Nam hiện nay rất bức-thiết, nhà-nước đã đổ ngót-nghét 

100.000 tỷ đồng xuống cống mà ngập vẫn hoàn ngập. Như vậy là họ đang bế-tắc, 

không có giải-pháp hiệu-quả. Nhìn như vậy sẽ thấy giải-pháp của tôi có giá-trị rất 

lớn.”- ông Nguyễn Văn Lợi viết. 
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Ông Nguyễn Văn Lợi đề nghị người dân là nạn-nhận của nước ngập  ủng-hộ việc 

chống ngập, ủng-hộ việc nhà nước trả tiền bản-quyền chống ngập. Kế-hoạch hành-

động trong vòng 3 năm sẽ có kết-quả. 

Ông Nguyễn Văn Lợi cử tôi -Tôn Phi- làm người đại diện cho bản quyền chống 

ngập. 

“Anh là người đầu-tiên và duy-nhất mà tôi mời hợp-tác. 

Xin anh giúp tôi với. 

Trang-trọng cám ơn anh. 

Nguyễn Văn Lợi” 

Liên lạc: 

Tôn Phi 

tonphi2021@hotmail.com 

6 BÌNH LUẬN VỀ  “ÔNG NGUYỄN VĂN LỢ I  BÁN GIẢ I -PHÁP 

CHỐNG NGẬP HIỆU-QUẢ  100%,  CHI -PHÍ  THẤP,  DÙNG ĐƯỢC 

CHO CẢ  NƯỚC.”  

1. Đặng Phước 

19 THÁNG SÁU 2020 LÚC 3:05 CHIỀU 

Hay lắm, nếu được vậy thì còn gì bằng! 

https://saigonpick.com/2020/06/09/ong-nguyen-van-loi-ban-giai-phap-chong-ngap-hieu-qua-100-chi-phi-thap-dung-duoc-cho-ca-nuoc/#comment-1022
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2. Ngô Thị Hồng Lâm 

19 THÁNG SÁU 2020 LÚC 3:07 CHIỀU 

không được đâu ông Lợi, giải pháp này của ông áp dụng thì bọn thảo khấu nó không đút 
túi được dễ gì nó cho thực hiện 

1. nguoisanjose.wordpress.com 

19 THÁNG SÁU 2020 LÚC 3:30 CHIỀU 

Nếu vậy, thì đáng thất-vọng. 

3. nguoisanjose.wordpress.com 

21 THÁNG SÁU 2020 LÚC 8:23 CHIỀU 

Công-trình 10.000 tỷ của Trung Nam chỉ để ngăn triều cường, không hề chống được 
nước ngập. 
Nếu không ngăn được triều cường, thì cái công-trình 10.000 tỷ này phá-sãn 100%. 
Tình-trạng ngập nước ở Việt Nam chỉ có tăng mà không có giãm. 
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Đặc-biệt là từ năm nay, tốc-độ ngập nước tăng rất nhanh. 
Mực nước ngập cũng tăng lên theo hàng năm. 
Công-trình chống ngập 10.000 tỷ sẻ hiệu-quả 50% hoặc ít hơn cho việc ngăn triều 
cường, phần chống ngập hoàn toàn thất bại. 
Dù thất-bại họ vẫn lấy đủ tiền, đáng lý ra họ chỉ được trả tiền 50% hoặc ít hơn. 
Trung Nam trúng xổ số, vớ được hơn 5.000 tỷ từ trên trời rơi xuống. 
40% tỉnh-thành của Việt Nam sẻ bị ngập vào mổi mùa mưa, đây là con số tính nhẫm. 
Tôi có hai giải-pháp chống ngập, muốn bán một cái hoặc cả hai. 
Dỉ-nhiên là, nếu không hiệu-quả thì nhà nước ngu gì mà trả tiền, dù một đồng cũng 
không. 
Tôi đả 73 tuổi, không biết xuống hố lúc nào, nếu nhà-nước không nhanh lên thì tôi mang 
giải-pháp xuống lổ. 
Nếu ông Nguyễn Xuân Phúc và hai ông Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Thành Phong có 
lương-tâm với người dân đang khốn-khổ vì nước cống, thì nên đọc cái comment này. 
Trong vòng 10 năm tới, Việt Nam chưa tìm ra giải-pháp chống ngập. Sau thời-gian đó 
muốn kiếm tôi thì cứ xuống Âm-phủ. 
Chúc khỏe-mạnh để vui-vẻ trong bì-bõm. 
* 
Công-cuộc chống ngập của nhà nước từ trước tới nay luôn làm theo cách ‘cầm dao đằng 
lưởi.’ 
Nhà-nước cứ đổ hàng đống tiền cho đầu-nậu, để họ làm voi làm chuột mặc tình, không 
cần xem-xét hiệu-quả. 
Bọn đầu-nậu cứ bôi trét ba-bứa rồi lấy tiền đút túi. 
Bọn họ nói bao nhiêu thì nhà-nước trả đủ bấy nhiêu, không thiếu một đồng. 
Nay, tôi đề-nghị với nhà-nước cách giao-dịch mới: 
Nhà nước ‘nắm đằng cán’, tôi nắm đằng lưởi. 
Nếu “Giải-pháp chống ngập” của tôi không hiệu-quả, thì nhà-nước không trả tiền, dù chỉ 
một đồng. 
Tôi mời nhà-nước nắm đằng cán. 
Đằng lưởi cứ để cho tôi. 
Nguyễn Văn Lợi 
Viế 
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Viết thêm: 
“Giải-pháp chống ngập” Phần I của tôi đa-dụng trong việc giải-quyết các vấn-đề về nước. 
Riêng Phần II của giải-pháp thì hiệu-quả rất rộng: 
– Chống ngập. 
– Chống kẹt xe. 
– Chống ô-nhiễm môi-trường. 
– Phát-triển công-trình công-cộng. 
– Giãm mật-độ khu trung-tâm. 
Cứ thử thì biết. 

4. Duc Hien Nguyen 

3 THÁNG SÁU 2022 LÚC 9:59 SÁNG 

Hãy bán cho cả thế giới. Châu Âu, Mỹ và ngay cả nước Úc tôi đang cư ngu ̣ vẫn 
thường bị lu ̣t lột, trong thành phố phải di chuyển bằng “thuyền”. Mới cách nay vài 
ngày thôi. 
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Bài tham luận gửi đến đại hội của Liên 
đoàn ký giả Á Châu năm 2020. 

 

Chào các bạn. 

Tôi là Tôn Phi. Tạm thời tôi là thư ký của Liên đoàn ký giả Á Châu Asian Journalists 

Confederation. Xin đừng hiểu tôi nhận tiền đế quốc hay tư bản gì cả, chức vụ này 

tôi làm tình nguyện và không được hưởng lương. Vì không sang được Pakistan trong 

năm 2020 này nên tôi viết tham luận này và cho người dịch sang các tiếng để mọi 

người cùng trao đổi. 
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Trong những ngày này, cộng đồng ký giả thế giới bàng hoàng vì cái chết của Aziz 

Memon, người đồng nghiệp Pakistan dũng cảm đã điều tra hồ sơ tham nhũng của vô 

số quan chức xứ này. Anh bị giết chết và quẳng xác xuống rạch Canal. 

Việc tìm được đích danh kẻ giết chết Aziz Memon, cũng như băng đảng quan chức 

tham ô ở Pakistan cũng cần, nhưng ở đây tôi muốn đề cập một điều khác trọng đại 

hơn: dân tộc Pakistan cần tổ chức đời sống thế nào để mọi người đều được an vui. 

Công lý không phải từ luật pháp, người làm luật, người thi hành luật, người xử kẻ vi 

phạm luật. . . 

Công lý cũng không phải là phần thưởng cho những ai thắng cuộc 

Công lý cũng không phải là hình phạt những người thua cuộc 

Công lý là. . .nơi lương tâm công thẳng hiện hữu, là những gì trái tim hằng khắc 

khoải, quan tâm đến. . . 

Cơ khí tiến quá nhanh, mà triết lý thì không tiến triển cho kịp. Con người bị chọn 

lọc. Các ngành nghề chuyên môn hóa lao động đến mức điên rồ, theo nhận xét của 

giáo sư vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận. Tình trạng thừa thù hận, thiếu cơm ăn 

lan tràn ở mọi nước. Kể cả hai nước giàu nhất Á Đông: Nhật Bản, thanh niên không 

dám lấy vợ. Hàn Quốc, sinh viên không đủ tiền tụ tập ở quán trà chanh với bạn bè. 

Đây không phải cuộc sống của con người. Phẩm giá của con người cao hơn hiện tại 

rất nhiều. 

Ở Việt Nam, quê hương chúng tôi, ngay trước lễ mừng năm mới cổ truyền của dân 

tộc, mấy trăm sinh viên tốt nghiệp trường cảnh sát đi giết một cụ già, lấy một miếng 

đất nhỏ bằng cái chén. 

Về vấn đề này, dân tộc Việt Nam chúng tôi, ngày trước là nhà nước liên bang Viêm 

Việt đã có câu trả lời: 

Kinh lễ chương  XXI  Tiết 21: 

“Ở tiệc thết bô lão và năm lão thành giàu kinh nghiệm thì chính thiên thử phải xắn 

tay, cắt thịt, tẩm giấm và đưa tới mỗi vị. Cuối bữa vua dâng chén rượu để các ngài 

tráng miệng, rồi vua ra đội mũ cầm thuẫn (múa cho các lão xem) để dạy chư hầu biết 

kính tuổi già…” 

Kinh lễ chương  XXI Tiết 22: 
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“Khi thiên tử đi kinh lý phải đến viếng các cụ già bắt đầu từ người già trăm tuổi, 

muốn hỏi ý kiến về chính trị vua phải đi tìm đến nhà.” 

Nền tảng thư tịch ấy cực kỳ vững chắc. Một giáo sư chủ sự tòa hòa giải quốc tế, 

người có quyền cấp bằng và chứng chỉ cho bất kỳ sinh viên bất kỳ nước nào nói: 

trong pháp lý quốc tế, truyền thống dân tộc hàng ngàn năm thì có giá trị cao hơn bất 

kỳ điều nào, khoản nào trong luật pháp của một chế độ. 

Về mặt giáo dục, hỏi, 140 tín chỉ bậc đại học hay 70 tín chỉ trường trung cấp ngoài 

giá trị trang trí ra thì có giá trị gì, khi chính nó làm cho con người vong thân? Vì một 

miếng đất hoặc vì một người đàn bà đẹp, người ta sẵn sàng chém giết nhau. Vậy cần 

đặt lại nền tảng, nên dạy gì trong nhà trường, dạy kinh điển dân tộc hay bắt học sinh 

thuộc lòng mấy môn nay còn mai mất? Ngày nay các trường trung học và đại học có 

những môn bắt sinh viên chạy đua với thời gian, điều mà giáo sư toán học Nguyễn 

Lê Anh ở nước tôi gọi là kiểu giải đua chó cho việc tuyển lựa con người, nơi con 

nào chạy nhanh thì con đó giật giải. Điều này sai lầm ngay từ chiến thuật giáo khoa. 

Á Đông thì cực kỳ vững chắc. Trung Đông thì chưa biết, và tôi đề nghị ký giả đoàn 

Pakistan cố tìm trong kinh điển dân tộc mình những dòng, những đoạn minh chứng 

cho một nền triết lý mà các bạn đang vươn tới. Triết văn là ngành khởi nguyên của 

xã hội, đừng tìm ở kỹ thuật hay những tác phẩm văn nghệ, văn hóa hậu trường. Á 

Đông chúng tôi thuận lợi hơn Trung Đông các bạn. Chúng tôi là văn minh cồng, các 

bạn là văn minh lệnh. Chúng tôi có một nền luân lý độc lập với thể chế và độc lập 

với tôn giáo. 

Nền tảng thư tịch vững chắc như vậy, đáng tiếc là ít lãnh tụ chính trị, lãnh đạo hội 

đoàn dân sự hay người đứng đầu một tôn giáo bảo con em mình đọc kinh điển dân 

tộc. Thời nay, kiếm được một bà lãnh đạo tôn giáo Hàn Quốc mà mặc trang phục 

Hanbok truyền thống của nữ lưu dân tộc Hàn cũng là chuyện cực kỳ khó và may 

mắn họa hiếm. 

Phương thuốc ấy, về mặt chính trị thì gọi là “chính nghĩa quốc gia”, về mặt triết lý 

như trong tham luận này, chúng tôi dùng từ “truyền thống dân tộc”. Chính nghĩa 

quốc gia như gốc rễ, mà “dân chủ”, “nhân quyền” là cành lá, để rồi nở hoa là bình 

sản và trái là tình huynh đệ phổ biến. 
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Chúng tôi không hề có ý nói rằng các lời tốt đẹp trên đây đều thực thi cả. Trái lại 

không thiếu những thực tại tàn nhẫn, mạng người vẫn bị coi rẻ. Những lời trên đây 

chỉ trưng ra làm tang chứng cố gắng của một nền triết lý đã hết sức tìm cách thể hiện 

lòng nhân đạo, đức hiếu sinh, để chống với sự tàn bạo của loài người đâu đâu cũng 

nghiêng nặng về phía ác. 

Cái gọi là toàn cầu hóa thực chất là chuyện đổ khuôn, chiếc máy đúc tấp-lô, bắt tất 

cả châu Á, châu Phi, phải giống Âu-Mỹ một cách tự nguyện. Căn bệnh nhị nguyên 

của Âu Mỹ là dùng mét, lít, thước, thốn vốn dùng để đếm đồ vật sang dùng để đo 

đếm con người. Khi áp dụng cho các xứ nhược tiểu, kết quả giống như khổ nạn của 

Sisyphe, càng ăn càng đói, càng uống càng khát. Tự do gắn liền với chế độ quân 

phân tài sản; nếu không thì chỉ là hò hét theo đuôi, theo lũ đông vậy thôi, chứ thực 

ra thiếu nền tảng, và do đó thiếu hiệu năng. 

Đây là bài tham luận sẽ gửi đến meeting của liên đoàn này sắp tới. Vì vậy tôi muốn 

mọi người cùng góp ý cho nó, còn tôi là người biên tập cuối cùng, bằng cách nhắn 

tin đến cho tôi và tôi gửi đến những người cần thiết. Tôi còn phải chỉnh sửa kỹ trước 

khi gửi cho ông chủ tịch. 

Khi viết những dòng này, tôi thấy bụng mình sôi lên. Tôi thấy một sự hưng phấn 

đến cực độ. Tôi không thể đợi cho viết xong bài rồi mới đăng. Được đoạn nào, tôi 

đăng lên đoạn đó. 

Khi tuổi đời còn quá trẻ (27 tuổi) và thể lực thì quá yếu ( 1 mét 60, 50 kg), tôi không 

muốn tham luận này chỉ là của riêng mình gửi đến đại hội, vì như thế chẳng khác 

nào tôi đầu cơ ngành truyền thông Việt Nam. Tham luận triết phải mang tính khoáng 

đại. Dù người tôi gặp là người lao công, anh thợ hồ, hay người không biết chữ, tôi 

vẫn phải ghi lời của người ấy vào bài tham luận này, chỉ cần lời của người ấy có ơn 

ích và gây hứng thú cho cuộc tồn sinh. Về lý thuyết, mọi người đều là ký giả. Chỉ có 

ký giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp. Người ký giả chuyên nghiệp sẽ lọc 

lụa và gọt dũa câu văn giúp những người không chuyên và gửi đến hội nghị của đoàn 

ký giả châu Á, trong vòng 1500 chữ, tức là 3 trang A4. Mỗi câu nói của bạn nói ra 

đều đã là một câu văn. Mọi người đều hàng ngày viết nên bài báo của cuộc đời mình 

và cuộc đời của những người xung quanh. Mỗi người đều hòa vào tổng số câu văn 

trên toàn thể địa cầu. 
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Vì vậy, mỗi người dân, tìm được gì thì hãy cứ viết ra bằng đó, chứ không chờ đầy 

đủ mới xuất bản. 

Việt Nam, ngày 27 tháng 02 năm 2020. 

Tôn Phi. 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com. 

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

7 BÌNH LUẬN VỀ  “BÀI  THAM LUẬN GỬI ĐẾN ĐẠ I  HỘ I  CỦA L IÊN 

ĐOÀN KÝ GIẢ  Á CHÂU NĂM  2020. ”  

1. Ngô Thuận 

27 THÁNG HAI 2020 LÚC 10:09 SÁNG 

Chúc mừng tolphi. Tuổi đó quá đẹp, chiều cao chỉ tính từ đầu trở lên, cụ Giáp theo 
google chỉ đến 1,52m. 

2. Phan Vân Bách 

27 THÁNG HAI 2020 LÚC 10:09 SÁNG 

Hay 
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3. Ngô Thị Hồng Lâm 

27 THÁNG HAI 2020 LÚC 10:10 SÁNG 

thể lực yếu thì tập thể dục hàng ngày để tăng lên con ạ. Cô chưa đọc bài tham luận của 
con, nhưng tin con sẽ là tiếng nói của VN với quốc tế. 

4. Thai Ton 

27 THÁNG HAI 2020 LÚC 2:05 CHIỀU 

Cháu giỏi lắm Tạm thời cứ củng là khả năng của mình Chơ o chức dự bị củng nỏ có mô 

5. Xuân Xuân 

27 THÁNG HAI 2020 LÚC 2:05 CHIỀU 

Chúc mừng e 
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6. Tanhia Nguyen 

27 THÁNG HAI 2020 LÚC 2:06 CHIỀU 

Chúc mừng bạn vì sự can đảm và dấn thân. 
*** 
Bài viết công phu nhưng theo thiển nghĩ của tôi thì có ba luận điểm bạn cần suy nghĩ và 
thẩm định lại. 
Thứ nhất đã nói đến công lý thì phải nói đến pháp luật và thực thi pháp luật một cách 
nghiêm minh ngoài ý chí và tình cảm của cá nhân con người, không thể chỉ nói đến 
“lương tâm và trái tim khắc khoải”. 
Thứ hai dân chủ, nhân quyền nói chung là một giá trị hiện đại của nhân loại, nó không 
thể gắn liền và vì thế không thể tìm thấy nó trong “truyền thống (cổ truyền) dân tộc ” của 
người Á châu hay thế giới nói chung. 
Chỉ có đạo đức mới có thể gắn liền với truyền thống dân tộc. 
Và cuối cùng ở Á châu nói riêng và trên thế giới nói chung các thể chế chính trị và đạo 
đức chưa bao giờ độc lập khỏi tôn giáo trừ các chế Cộng sản vô thần coi “tôn giáo là 
thuốc phiện, hay nô dịch tinh thần” 

7. Phạm Đình Bá 

27 THÁNG HAI 2020 LÚC 10:44 CHIỀU 

Hay và chuẩn lắm! 
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