
GIỚI THIỆU SÁCH    CHÁNH LU
Kính thưa quý vị, 

Năm 2018, Ban biên tập 
liên kết in được ba quyển sách như sau:

1. CHÁNH LUẬN TẬP I

2. CHIM VẪN HÓT TRONG VƯ

3. CHÁNH LUẬN TẬP II

 

CHÁNH LUẬN TẬP III 

p Ánh Nhiên Đăng đã biên tập, xin phép xu
n sách như sau: 

P I của tác giả KS. Minh Bình. 

N HÓT TRONG VƯỜN ĐẤY THÔI của tác giả Lưu Th

P II của tác giả KS. Minh Bình. 

 

p, xin phép xuất bản và 

Lưu Thủy. 

 



Quan năm 2019, chúng tôi ti

4. CHÁNH LUẬN TẬ
184 trang ruột in một màu, giấ
mờ, giá 20.000 đồng. 

 

 

Ban biên tập ANĐ_ xin trân tr
này, cũng để ghi nhận một bư
Nhiên Đăng trong lĩnh vực văn hóa Ph
tống ba tác phẩm trên, xin quý v
chữ Thích) qua e-mail thatte333@gmail.com
tổ 1, khu phố Phước Lập, phư
nước Việt Nam, hành tinh Xanh

Ban biên tập ANĐ_ xin đư
quý vị thiện tâm, quý vị nhân s
hiện nay. Xin kính chúc quý vị

 

Quan năm 2019, chúng tôi tiếp tục xuất bản được: 

ẬP III của tác giả KS. Minh Bình, khổ 14,5 x 20.5cm, 
ấy ford kem 70 gsm, bìa tay gấp, in 4 màu, cán màng 

 

p ANĐ_ xin trân trọng giới thiệu với quý vị đọc giả
t bước hoạt động tích cực và thành công của website Ánh 

c văn hóa Phật giáo. Mọi sự liên kết xuất bản, mua, ho
m trên, xin quý vị vui lòng liên hệ với khất sĩ Minh B

thatte333@gmail.com, và theo địa chỉ: Tịnh xá Ng
p, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà R

, hành tinh Xanh. 

p ANĐ_ xin được trân trọng mọi sự ủng hộ trợ duyên quý báu c
nhân sĩ trí thức quan tâm đến tình hình văn hóa Ph

ị được nhiều sức khỏe và an lạc. 

TX. Ngọc Đ

Ban biên tập Ánh Nhiên Đăng

14,5 x 20.5cm, 
màu, cán màng 

ả các tác phẩm 
a website Ánh 

n, mua, hoặc ấn 
ĩ Minh Bình (không có 

nh xá Ngọc Đức, 
nh Bà Rịa Vũng Tàu, 

duyên quý báu của 
ăn hóa Phật giáo 

c Đức, 24/9/2019 

p Ánh Nhiên Đăng 


