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

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

Cuốn sách này thuộc về ông/bà Nguyễn Kinh Doanh. Chỉ có ông/bà Nguyễn
Kinh Doanh và thân hê trưc tiêp là được sư dung cuốn sách này.
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In 2021, the book "The expectation of a green agriculture" of author Ton Phi is
pulished, is hoped to be the inheritance with loyalty from the Jew’s kibbutzim farm
in 1948.

Sai Gon, 22th October 2021

Ton Phi

Contact author: tonphi2021@hotmail.com

Phone: +84344331741 (Whatsapp, Signal, Telegram)

Facebook: https://Tonphitonphi

Năm 2022, cuốn sách “Trương Vĩnh Ký, nhà bác học của lòng dân” của tác giả
Tôn Phi ra đời, được kỳ vọng là sư nối tiêp thống nhất, tinh truyền các trang trại
nông nghiêp xanh Kibbutzim của Do Thái đã thành công từ những năm 1948.

Vì đây là triêt lý tỉ giảo so sánh, nên trong một số bài, chúng tôi có đưa bình luận
của quan khách. Những bình luận này có ích cho óc khoa học của độc giả. Phương
pháp chúng tôi sư dung là phương pháp tỉ giảo của giáo sư Lương Kim Định, giảng
dạy triêt tại đại học Văn Khoa Sài Gòn trước tháng 4 năm 1975.

Sài Gòn, ngày 22 tháng Mười năm 2021.

Tôn Phi

Liên lạc tác giả:

mailto:tonphi2021@gmail.com
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Ra mắt sách Trương Vĩnh Ký, nhà bác học của lòng dân.

Pétrus Trương Vĩnh Ký (sinh năm 1837 – mất năm1898), tên khai sinh là Trương
Chánh Ký, sau này đổi tên đêm thành Trương Vĩnh Ký, hiêu Sĩ Tải.

Ông chủ yêu làm một học giả, nhà văn, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo duc học và
biên khảo văn hóa lớn của Viêt Nam trong thê kỷ XIX.
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Nhà văn lớn của nước Pháp, ông Émile Littré (1801-1881) khen ngợi: “Sự hiểu
biết tới 26 ngoại ngữ của P. Trương Vĩnh Ký đủ để loài người tôn vinh anh như
một nhà bác ngữ học (bác học ngôn ngữ) bậc nhất thời nay”.

So với Lương Kim Định thì Trương Vĩnh Ký là nhà bác học đúng hơn là một nhà
trí thức. Khối lượng tác phẩm của Trương Vĩnh Ký khá đồ sộ. Có thể coi ông là
nhà báo chuyên nghiêp đầu tiên của nước Viêt Nam.

Người dân Viêt Nam rất tư hào về ông. Họ đã làm một ngôi trường mang tên ông,
và một con đường mang tên ông. Trương Vĩnh Ký là một nhà bác học cuả lòng dân.

Mời bạn mua sách “Trương Vĩnh Ký, nhà bác học của lòng dân” (số ISBN:
9798405845463) tại tonphi2021@hotmail.com

Gía thành: 230 000 VNĐ (10 $)

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB, chi nhánh tỉnh Nghê
An. Chủ tài khoản: Tôn Phi.
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Vì sao có thể coi Trương Vĩnh Ký là nhà báo đầu tiên của Viêt Nam?

Image 1. Nhà báo, nhà bác học Trương Vĩnh Ký. Ảnh tư liệu.
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Nói về người viêt bài thì dân tộc ta đã có từ lâu. Song, để được coi là một tòa soạn
báo đúng nghĩa thì phải chờ đên nhà bác học Trương Vĩnh Ký- Tổng biên tập tờ
báo viêt chữ quốc ngữ đầu tiên mang tên là Gia Định báo.

Trương Vĩnh Ký là tiêu biểu cho tấm gương hiêu học. Bạn có thể học trong bất kỳ
lúc nào và bất kỳ hoàn cảnh nào. Như tôi học không nhiều, lại nghỉ ngày thứ Bảy,
chỉ có thể đọc các tác phẩm kinh điển như của Trương Vĩnh Ký, vì không có thời
gian.

Ông sinh ngày 6 tháng 12 năm 1837 (tức năm Đinh Dậu, Minh Mạng thứ 17) tại ấp
Cái Mơn, xã Vĩnh Thành, tổng Minh Lê, huyên Tân Minh, phủ Hoàng An, tỉnh
Vĩnh Long (nay là Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bên Tre). Trương Vĩnh Ký là con thứ 3
(sau người chị đầu mất sớm và anh cả là Trương Vĩnh Sư) của Lãnh binh Trương
Chánh Thi và bà Nguyễn Thị Châu.

Ông là cháu 5 đời của Trương Đạt gốc làng Trường Duc, xã Hiền Ninh, huyên
Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Họ tộc gần của ông có một người nổi tiêng là
Trương Minh Giảng. Ông có tên là Jean-Baptiste Pétrus Trương Chánh Ký, sau
này đổi tên đêm là Pétrus Trương Vĩnh Ký, viêt và gọi tắt là Pétrus Ký. Jean-
Baptiste là thánh Gio-an tẩy giả. Pétrus Ký thông thạo chữ la-tinh. Ông còn học
thêm các thứ tiêng khác, như: Ấn Độ, Anh, Tây Ban Nha, Mã Lai, Nhật Bản, Hy
Lạp, Thái Lan, Pháp,…
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Figure 1. Tờ Gia Định báo của Trương Vĩnh Ký. Ảnh tư liệu.

Gia Định báo là tờ báo cách mạng đầu tiên. Tờ báo ấy cổ vũ cho dân Viêt Nam
thoát khỏi văn hóa Tàu để tiêp thu văn hóa Pháp.

Trước Trương Vĩnh Ký, có Nguyễn Lộ Trạch viêt Thiên hạ đại thê luận.
Nguyễn Trường Tộ viêt 8 điều tấu chương. Toàn là những áng văn bất hủ. Nêu
các vua nhà Nguyễn áp dung thì Thái Lan, Mã Lai ngày nay thua xa Viêt Nam.
Những nhà trí thức như Nguyễn Lộ Trạch, Nguyễn Trường Tộ dù văn rất hay
nhưng không được tính là nhà báo và không được tính là tòa soạn báo. Trương
Vĩnh Ký ít hơn, nhưng có tổ chức bài bản hơn nên được coi là nhà báo, thậm chí
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nhà báo cách mạng đầu tiên của Viêt Nam. Dám bỏ văn hóa Trung Hoa, để đi
theo văn hóa Pháp, là một viêc cách mạng thời ấy. Cho văn hóa Viêt lai với văn
hóa Tây, để đẻ ra Sài Gòn hòn ngọc viễn Đông, tiêng vang vẫn còn đên bây giờ,
ấy quả là một công viêc cách mạng.

Bài viêt đã được đưa vào sách Trương Vĩnh Ký, nhà trí thức của lòng dân, đăng
trên Amazon.

Mời các bạn góp ý, sưa sai cho tác giả tại đây: tonphi2021@hotmail.com

Nền văn minh sẽ có thêm những bước tiên nào? Điều đó không ai dư đoán được.
Song, ôn lại lịch sư, chúng ta sẽ có dư đoán phần nào, để hướng đạo cho đời
sống đang chao đảo hôm nay. Nhân tâm duy nguy. Vì vậy, bắt buộc phải sinh ra
những nhà trí thức như Trương Vĩnh Ký. Ông là nhà bác học được lòng dân yêu
mên.
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Trương Vĩnh Ký, ông tổ nghề truyền thông của nước Viêt Nam.

Image 2. Nhà bác học Trương Vĩnh Ký. Ảnh tư liệu

Trương Vĩnh Ký, ông tổ nghề truyền thông của nước Viêt Nam.

Ai là nhà báo đầu tiên của Viêt Nam và của cả Đông Dương? Có lẽ trước Trương
Vĩnh Ký, đã có những nhà báo khác rồi. Song, để được gọi là một tờ báo chuyên
nghiêp, có tổ chức, có hiên chương, thì đó phải là thời có sư xuất hiên của Trương
Vĩnh Ký với tờ Gia Định báo.

Tờ báo quốc ngữ đầu tiên của nước ta, do ông Trương Vĩnh Ký đảm nhiêm 1869.
Trương Vĩnh Ký Người được gọi là: ông tổ của Truyền Thông văn minh Viêt Nam.

Giới nhà báo trẻ ngày nay trong và ngoài nước vẫn luôn trân trọng những gì thuộc
về lịch sư của quốc gia dân tộc.

Bắt đầu từ năm 1865-1945 đánh dấu sư phát triển mạnh mẽ của báo chí Nam Kỳ,
với sư nở rộ của nhiều tờ báo viêt bằng 3 thứ chữ chủ yêu:

Chữ Pháp, chữ Quốc Ngữ, chữ Hán.

Nhờ tính năng hiên đại, khoa học, văn minh của chữ Quốc Ngữ do các trào lưu
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giao lưu văn hóa đã tạo nên cho non sông đất nước ta.

Nhờ đó báo chí của nước Viêt Nam ta đã được xuất bản đa dạng từ hình thức tới
nội dung. Bên cạnh các tờ báo chuyên về mảng:

Thời sư, chính trị, công vu như Gia Định Báo(1865), còn có những tờ báo với
phong cách nội dung phát triển toàn diên phuc vu con người hướng tới các đối
tượng độc giả như:

Nông Cổ Mín Đàm chuyên về kinh tê,

Thông Loại Khóa Trình chuyên về văn hóa,

Phu nữ Tân Văn – báo phu nữ,

Đên trước chiên tranh thê giới thứ nhất, báo chí Nam Kỳ chiêm ba phần tư báo chí
cả nước. Miền Nam phát triển kinh tê và giao lưu thông thoáng hơn nên báo chí
phát triển mạnh hơn. Trong đó, nổi bật là các tờ như: Gia Định Báo (1865- đầu thê
kỷ XX) là tờ báo Quốc Ngữ đầu tiên của non sông nước ta, được ông Trương Vĩnh
Ký là một con người đạo đức học rộng tài cao đảm nhiêm. Ông Vĩnh Ký được gọi
là ông tổ của Truyền Thông báo chí Viêt Nam 1869.

Lịch sư truyền thông của đất nước, dân tộc Viêt Nam tư hào về một nhà báo giỏi
giang như Trương Vĩnh Ký. Nhờ ông Ký, chữ Quốc Ngữ được quảng bá. Chữ
quốc ngữ có kêt cấu rất khoa học và rất đẹp, đên nay chưa có loại chữ nào theo kịp.

Viêt tại Sài Gòn, ngày 21 tháng 06 năm 2022
Tôn Phi (Triêt gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.
Trợ lý: doanh@dslextreme.com (gặp ký giả quốc tê Nguyễn Kinh Doanh, Hoa Kỳ).

4 bình luận

Nguyễn Hữu Quý
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22 THÁNG SÁU 2022 LÚC 7:37 CHIỀU

Theo mình, Trương Vĩnh Ký (1837-1898) là một người Viêt Nam uyên bác nhất
trong thê kỷ 19!

Tôn Phi
22 THÁNG SÁU 2022 LÚC 7:42 CHIỀU

Nguyễn Hữu Quý cám ơn chú Quý.

Thanh Xuân Chu
22 THÁNG SÁU 2022 LÚC 7:37 CHIỀU

Hôm nay tư dưng chị được đọc nhiều bài viêt về ông Trương Vĩnh Ký. Góc nói về
tài năng và cống hiên của ông. Góc nói về sư “cẩu thả” của ông trong vấn đề lịch
sư nhà Nguyễn khi cuốn sách giáo khoa lịch sư đầu tiên cho học sinh là do ông viêt.
Ngày nay Đúng là thời kì kì lạ…mọi thứ đều dc đưa ra ánh sáng.

Tôn Phi
22 THÁNG SÁU 2022 LÚC 7:42 CHIỀU

Thanh Xuân Chu Chị mạnh giỏi và bình an là em vui.

https://saigonpick.com/2022/06/22/truong-vinh-ky-ong-to-nghe-truyen-thong-cua-nuoc-viet-nam/
https://saigonpick.com/2022/06/22/truong-vinh-ky-ong-to-nghe-truyen-thong-cua-nuoc-viet-nam/
https://saigonpick.com/2022/06/22/truong-vinh-ky-ong-to-nghe-truyen-thong-cua-nuoc-viet-nam/
https://saigonpick.com/2022/06/22/truong-vinh-ky-ong-to-nghe-truyen-thong-cua-nuoc-viet-nam/
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Sư thật lớn lên cùng năm tháng

Image 1. Tác giả Tôn Phi, ảnh chụp năm 27 tuổi, bởi một chị em trong hội thánh nơi anh đang sinh hoạt.

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

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

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

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

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

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

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

3/ Về nguồn với chủ đạo tộc Viêt.

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

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

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

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

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

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

Chủ nhân của tập đoàn xuất bản Charlie.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

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

Published by Charlie Saigon

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

One comment

mailto:tonphi2021@hotmail.com
https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
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1. Thanh Sớmmai
MAY 17, 2022 AT 20:53 EDIT

“Sư thật lớn lên cùng năm tháng”

thật tuyêt vời quá ạ!

https://shop-charlie.com/2022/05/15/gioi-thieu-sach-su-that-lon-len-cung-nam-thang-cua-tac-gia-ton-phi-2/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/1966
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Nhà xuất bản Sống Mới, một câu chuyên thần kỳ.

Image 16. Hai anh em ông Tôn Phi, tổng giám đốc nhà xuất bản Sống Mới Việt Nam. Liên lạc: tonphi2021@hotmail.com. Phone,
Whatsapp, Signal: +84344331741

New Live publishing house, a miracle story. Ở đây là nơi trao đổi phát minh, tức là
nơi trao đổi những giá trị sống có thể trao đổi được để duy trì cả cuộc sống nhân
sinh lẫn cuộc sống tâm linh. Chúng tôi chú ý hơn về nhân sinh. Gần 1 triêu cuốn
sách của ông Tôn Phi đã đên với các em nhỏ vùng sâu, vùng xa. Còn một chút nữa
thôi, chúng tôi sẽ cán mốc 3 triêu. Nhiều bạn ở nước ngoài cũng yêu thích sách của
chúng tôi.

Chúng tôi rất hãnh diên được các tác giả tin tưởng và giao phó bản thảo, những
đứa con tinh thần của họ, để phổ biên ra trong nhân gian. Chúng tôi bán sách với
bất kỳ giá nào, cho những ai yêu sách. Trả trước trả sau không thành vấn đề, miễn
là sách ở đẳng cấp cao nhất được xuất bản ra.
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Image 17. Một khách hàng đang cầm trên tay cuốn sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản của Tôn Phi.

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

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

Nhà xuất bản Sống Mới chúng tôi chú ý nhiều đên kinh điển dân tộc. Chúng tôi đã
cho ra mắt sách Phân tích Truyên Kiều.
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Figure 40. Ảnh bìa sách Phân tích Truyện Kiều của tác giả Tôn Phi.

Các mạnh thường quân

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

Nhà xuất bản Sống Mới là một nhà xuất bản tư nhân. Nhờ các mạnh thường quân
người Viêt trên khắp thê giới, Sống Mới được phát triển. Chỉ với hai nhân viên,
Sống Mới xuất bản được các ẩn phẩm điên tư lẫn ấn phẩm in thành sách khắp thê
giới. Bạn cũng sẽ làm được như chúng tôi.
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Nhà xuất bản Sống Mới, một câu chuyên thần
kỳ.

Image 18. Sếp và nhân viên của nhà xuất bản Sống Mới- tập đoàn xuất bản Charlie trong quán cà phê Quận 7. Sài Gòn.

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

Buổi chiều hôm đó, có trường mầm non xin 150 triêu. Vui vui, ông chủ và nhân
viên tập đoàn Charlie cho hêt luôn.
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Image 19. Triết gia, nhà tư bản Tôn Phi trong phòng làm việc của tập đoàn Charlie, nhà xuất bản Sống Mới.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ngày hôm qua, có một thầy trưởng khoa trong trường chạy lên quận 7, gặp nhờ
nhà xuất bản Sống Mới đưa sách lên Amazon. Tất cả chỉ mất 2h đồng hồ. Ai nhờ,
chúng tôi cũng đều giúp cả, giúp miễn phí, giúp tận tình. Một sinh viên đại học
dưới Cần Thơ mới tốt nghiêp, gưi tác phẩm lên in, từ khi nhận bản in, sưa bản in
cho đên khi in, chỉ mất 20 ngày. Rõ ràng Charlie là một nhà xuất bản giỏi.

Các bạn ạ. Tôi kể câu chuyên ra đây để các bạn cũng sáng tạo như tôi. Tôi tin rằng
các bạn sẽ còn làm được hơn thê nữa. Tôi là thê hê đầu tiên, tư mình mày mò từ A
đên Z. Sang các bạn, các bạn sẽ được chúng tôi chuyển giao công nghê cho, chắc
chắn các bạn sẽ thành công. Chúa dạy: Càng dạy nghề thì sẽ càng được giàu thêm.
Cho nên, chúng tôi không tiêc bí mật, chúng tôi luôn luôn sẵn sàng dạy nghề cho
các bạn.

Nhà xuất bản Charlie là một câu chuyên thần kỳ. Nó đên giữa mùa dịch đói kém.
Một cách khiêm tốn, tôi nói, nó là một món quà từ nơi Thượng Đê.

Chúng tôi có thể giúp gì bạn? Đừng ngại, hãy liên lạc với chúng tôi.

Tôn Phi và Hương Giang.
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Điên thoại đường dây nóng: 0344331741

Hộp thư: tonphi2021@hotmail.com

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

Điên thoại đường dây nóng: 0344331741

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

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

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

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

Paypal, Payoneer, Wise: +84344331741

Trân trọng cám ơn quý vị.

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

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

3 comments
.

Bạch Sơn Hải

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


Trương Vĩnh Ký, nhà bác học của lòng dân. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới, phát hành năm 2021.

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. Hộp thư hỗ trợ & Paypal: teacherkimngan@hotmail.com

Cấm in ấn, phô-tô, lưu hành không phép.

Page 28 of 49

Page 28 of 49

JANUARY 2, 2022 AT 07:16

Chúc Tôn Phi năm mới nhiều điều mới

Tình Quê Hồn Nước

JANUARY 2, 2022 AT 07:16

Hoan hô các cháu.

DINH CONG NGUYEN

FEBRUARY 5, 2022 AT 11:34

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

https://shop-charlie.com/2022/01/02/nha-xuat-ban-song-moi-mot-cau-chuyen-than-ky/
https://shop-charlie.com/2022/01/02/nha-xuat-ban-song-moi-mot-cau-chuyen-than-ky/
https://shop-charlie.com/2022/01/02/nha-xuat-ban-song-moi-mot-cau-chuyen-than-ky/
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New Live publishing house, a miracle story.

Hinh 1. Mr. Ton Phi, general director of New Live publishing house in Vietnam. Contact: tonphi2021@hotmail.com. Phone,
Whatsapp, Signal: +84344331741.

New Living Publisher, a magical story. It is a venue for exchanging findings that is
dedicated for giving and receiving exchangable living values to maintain both life
perspectives and spiritual perspectives. We pay more attention to life perspectives.
Nearly 1 million books of Mr. Ton Phi have reached children in remote areas. And
we are getting close to the distribution of 3 million books. Many foreign readers
also love our books.



Trương Vĩnh Ký, nhà bác học của lòng dân. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới, phát hành năm 2021.

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. Hộp thư hỗ trợ & Paypal: teacherkimngan@hotmail.com

Cấm in ấn, phô-tô, lưu hành không phép.

Page 30 of 49

Page 30 of 49

Hinh 2. A customer is holding The protestant ethic and the Spirit of Capitalism by Ton Phi.

It is our honor to be entrusted by the authors with the role of disserminating their
manuscripts, their brainchildren, to the world. We sell books at any price to anyone
who loves books. As long as the books of the highest level are published, it does
not matter whether such books are prepaid or paid later.
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Hinh 3. Cover image of the Analysis of Tales of Kieu by Ton Phi.

Life is a fight. La vie c’est un combat. We are the soldiers fighting for the
civilization and serving the Vietnamese mainstream.

The Vietnamese mainstream, also known as Vietnamese philosophy or Tranquillity
Philosophy, has remained with the country for thousands of years. It is stated in a
book that Vietnamese philosophy is over 12 000 years old.

Philosopher Luong Kim Dinh, a former professor of philosophy at the Faculty of
Literature of Saigon University, recovered the Vietnamese philosophy for the
Vietnamese people. We would like to express our sincere gratitude to Philosopher
Kim Dinh, Vietnam’s great guru.
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Patrons
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Hinh 4. Illustration: Mr. Charlie and Mrs. Charlie. The photo was taken when they were students at Saigon University, Viet Nam
in 2016.

On New Year’s Eve 2022 (January 1, 2022), journalist Nguyen Duc, who protected
Ho Duy Hai, a prisoner under death sentence, sent 1,000,000 VND to New Live
Publishing House. We used that donation of 1 million dong to support a student to
afford his accommodation in Saigon like a bank. Charlie bank gives loans first and
gets them back later. Every day, we sold books. Money in and money out.

New Living Publisher is a private publisher. With only two employees, we have
published and distributed both electronic and printed publications all over the
world. You can also do the same.

New Living Publisher, a miracle story.



Trương Vĩnh Ký, nhà bác học của lòng dân. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới, phát hành năm 2021.

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. Hộp thư hỗ trợ & Paypal: teacherkimngan@hotmail.com

Cấm in ấn, phô-tô, lưu hành không phép.

Page 35 of 49

Page 35 of 49

Hinh 5. Boss Phi and a beautiful and generous staff of New Live Publishing House – Charlie Publishing Corporation in Highlands
coffee shop. District 7.

Last month, one day, my secretary and I wrote a very good book. We posted it
online and put its printed publications in self-service stores for sale. Whoever buys
it will take it and pay. After finishing that work, she and I went for a walk to get
some exercise. And when we came back after 30 minuyes and checked the auto
statistical system, there were 3000 downloads and 1000 payments. The balance in
my bank account increased by 200 million dong (while the salary of the national
president is only 40 million dong), which means my friend and I made 200 million
dong within only one morning just by selling PDF books.

I told readers that they could pay whenever they want and it was not required to
complete payment instantly. However, they still paid.
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In the afternoon of the same day, a kindergarten asked us for a donation of 150
million dong. We felt good and donated all.

Hinh 6. Philosopher, capitalist Ton Phi in a coffee shop, with his cousin. They are both work for New Live Publishing House.

The team working for New Live Publishing House all come from rich families and
receive great education. Therefore, they mostly work to fulfill their passion and do
not care whether they get paid or not. As a boss, I am happy even if I only make
300 thousand dong per days. I do not need to make a lot of money.

Engineer Do Nhu Ly, a very old man, ordered our book and was shown this
amazing profit margin ratio. He said that our Ton Phi is a great inventor of the
twenty-first century.

You are welcome to download the books from New Live Publishing House. The
average price of a PDF book is 250, 000 VND and that of a printed version is 400
000 VND. Beneficiary bank account number: 142720499, at ACB bank, account
holder: Ton Phi. The books can be read on tablets, laptops, and phones with very
nice interfaces.
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Especially, New Living Publishing House offers you late payment. You can
download any book for your study first. You can pay later when you can afford the
payment; otherwise, it does not matter if you cannot pay us. We sincerely thank
you.

The magic of Charlie’s New Living Publishing House.

It is the third largest publisher of PDF books in Asia at present.

We offer our readers the best books on the market.

Along with a team of advisors, senior leaders, professors, leading doctors, New
Living Publishing House accompanies students during their study. Students and
their teachers find the truth and benefit from the learning results.

In New Living Publishing House, there is no leader. People are self-reliant with the
others’ support.

Everyone stands by each other, learning and developing together. Each member of
New Living publishing house is provided with equipment, computers, books, and
budget to study and work like real scientists.
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Hinh 7. Two friends, two photo models of New Live publishinghlouse, are holding The knowledge economy.
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2021 is a year to remember. In October 2021, Ton Phi opened New Live
Publishing House, usually known as Charlie Publishing House.

Our publishing house operates in an automatic mechanism. Specifically, Ms.
Huong Nguyen buys our books from Australia by entering the website, selecting
the books, and completing the payment. After about 30 minutes, or 3 days at the
maximum, you will receive the books delivered to your home.

Only Mr. Ton Phi could think of this method of online publishing. We were in a
position where we were required to be creative. Others do not come up with any
invention because they are not in a position where they are required to do so.

Charlie Publishing House was so wonderful that the director of the Department of
Publishing, Printing, and Issuing of Vietnam sent an official dispatch to Saigon to
congratulate Mr. Ton Phi. Just the theory can bring such a great success, we
certainly will further expand this model in future.

It is not only a publishing house but also a very important website. Any author
with a finding can submit it here, and we will note the author’s bank account
number below the post. Wealthy people come across and purchase the author’s
finding. Mr. Ton Phi acts as an intermediary, but he doesn’t care how much money
the rich pay because the one-touch payment method will transfer the payment to
the author after 5 seconds. Mr. Ton Phi himself is also an author, so he designed a
timeless publishing house. Publisher Charlie is like a boy from the future,
extremely productive and extremely creative.

Yesterday, a dean at a university visited New Living Publishing House in District 7
to ask us to help him post his book on Amazon. It took only 2 hours to complete
this task. We help whoever needs support free of charge and with full dedication.
A student in Can Tho who has just graduated from his university sent his work to
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print. It took only 20 days to receive the printout, editing the printout, and printing
the final version. Obviously Charlie Publishing House is a good publisher.

Guys, I am telling my story so that you guys may try to be as creative as I am. I
believe you can do even more. I am the first generation, tinkering with all steps
from A to Z on my own. We will transfer technology to you, and you will surely
succeed. It is said by God that the more you teach, the richer you will become.
Therefore, we do not hide our secrets, we are always ready to teach you how to do.

Charlie Publishing House is a miracle story. It came in the middle of the pandemic.
To be humble, let’s say, it is a gift from God.

How can we help you? Don’t hesitate to get in touch with us.

Ton Phi and Huong Giang.

Telephone hotline: 0344331741

Mailbox: tonphi2021@hotmail.com

beauteme@gmail.com (Ms. Nguyen Hanh).

Telephone hotline: 0344331741

If you are abroad, you can call us by Telegram, Viber, Whatsapp, Signal:
+84344331741
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If you want to contribute capital to receive dividends or to sponsor New Live
publishing house:

Bank Account: 142720499- at ACB Bank – Account holder: Ton Phi. Swift Code:
ASCB VNVX.

Bank Account: 0344331741- at MB Military Bank – Account holder: Ton Phi.

Paypal, Payoneer, Wise: +84344331741.

Sincerely thank you.
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Hinh 8. Illustration: Father and daughter Charlie walking down the street. District 7 Saigon in 2022.
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1. Bach Son Hai
JUNE 4, 2022 AT 16:44 EDIT

Wishing Ton Phi many new things in the new year

2. Country Soul Love
JUNE 4, 2022 AT 16:44 EDIT

Congratulations children.

3. Construction Nguyễn Đình Cống.
JUNE 4, 2022 AT 16:45 EDIT

My friends and I find the way of publishing and selling books of Song Moi Publishing
House is too modern.

4. Kenneth P Lord
JUNE 5, 2022 AT 02:04 EDIT

Amazing story and so proud of you and your enterprise and the great
people working there.

https://shop-charlie.com/2022/06/04/new-live-publishing-house-a-miracle-story/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/2091
https://shop-charlie.com/2022/06/04/new-live-publishing-house-a-miracle-story/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/2092
https://shop-charlie.com/2022/06/04/new-live-publishing-house-a-miracle-story/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/2093
https://shop-charlie.com/2022/06/04/new-live-publishing-house-a-miracle-story/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/2094
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Để trở thành nhà khoa học, bạn cần phải biêt làm viêc trên
số lớn và làm viêc trên tư liêu gốc.

Table 7. Nhà khoa học Tôn Phi tại Vũng Tàu. Tháng 2 năm 2022.

Để trở thành nhà khoa học, bạn cần phải biết làm việc trên số lớn và làm việc
trên tư liệu gốc.

Làm viêc trên số lớn
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Gieo đồng xu 10 lần, có thể bạn được 6 úp, 4 ngưa.

Gieo đồng xu 1000 lần, có thể bạn được 550 úp, 450 ngưa.

Gieo đồng xu 10 000 lần, bạn được 5000 mặt úp, 5000 mặt ngưa.

Đên đây, tỉ lê mới ổn định và chính xác.

Làm viêc trên tư liêu gốc

Tại các nước làm viêc trên tư liêu gốc như Hàn Quốc, Nhật Bản, sách giáo khoa có
tính kê thừa do đó không cần phải thay mới sách giáo khoa hàng năm.

Làm viêc trên tư liêu gốc là tinh thần truy cầu chân lý đên tận cùng.

Cái khó của những người có phong cách làm viêc như vậy là có thể không gặp môi
trường thích hợp. Cu thể, không có nơi thu mua sản phẩm sáng tạo.

Tôi may mắn tìm được Amazon. Người ta nói: “Cư an, tư nguy”. Tôi và các anh
nghiên cứu cách để hêt phu thuộc vào Amazon. Chúng tôi chỉ mới thành công
bước đầu và vẫn còn đang gặp rất nhiều khó khăn.

Một người dễ trở thành nhà khoa học nêu may mắn tìm được thầy giỏi, sách hay.
Có anh nghĩ ra cách lấy cuc gôm gắn lên cây bút chì. Một nhà tư bản đi qua và
mua phát minh đó với giá 5 triêu đô. Đó là một nhà tư bản giỏi. Nêu gặp nhà tư
bản dở, cùng lắm đó chỉ là trò chơi trẻ con chứ không được tính là phát minh. Cơ
duyên gặp gỡ con người rất diêu kỳ.

Làm viêc trên tư liêu gốc là chỉ nghe chân lý mà thôi. Ví du, sư quan bên Tàu chép
sư. Vua nước Tàu đi qua, bảo là phải sưa chương sưa viêt về mình đi. Sư quan đáp:

– Bê hạ có chém đầu thần thì thần vẫn không thể viêt sư gian dối.

Nhà vua thấy không đe dọa được sư quan được nữa, nên cũng lặng lẽ đánh trống
lảng rồi bỏ đi.
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Khi mới bắt đầu, người làm viêc trên tư liêu gốc sẽ gặp rất nhiều thiêt thòi. Càng
về sau, vinh quang dành cho người làm viêc trên tư liêu gốc sẽ vô cùng to lớn. Bởi,
sư thật lớn lên cùng năm tháng.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 30 tháng 05 năm 2022

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Phone, WhatsApp, Signal: +84344331741 (gặp ông 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
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o Tôn Phi

MAY 31, 2022 AT 15:50

Võ Ánh Nắng. Tôn Phi là số 3 thôi được rồi.

 Võ Ánh Nắng

MAY 31, 2022 AT 15:50
Tôn Phi Số 3 cũng được nhưng mình bỏ luôn số 1 và 2
lấy số 3 đứng đầu nhé Tôn Phi

o Võ Ánh Nắng
MAY 31, 2022 AT 15:49

Nhìn tướng và dáng đứng là biêt bậc Cao Nhân rồi Tôn Phi à.. XUẤT
SẮC
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o Nguyen Duy Khoa

MAY 31, 2022 AT 15:49

Quá hay

o Nguyen Duy Khoa

MAY 31, 2022 AT 15:49
Trung quốc thưc ra sản sinh ra rất nhiều người kiêt xuất

o Thanh Sớmmai
MAY 31, 2022 AT 15:49

o Tôn Phi

MAY 31, 2022 AT 15:52

Thanh Sớmmai OK chị Mai. Cám ơn chị Mai.
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