
GIỚI THIỆU SÁCH DO ÁNH NHIÊN ĐĂNG XU

Kính thưa quý vị, 

Qua bảy năm hoạt độ
giá trị. Để làm cho các bài vi
cũng như đến được với nhi
xuất bản các tác phẩm đó. 

Từ đầu năm 2018 đến nay, Ban biên t
bản và liên kết in được ba quy

1. CHÁNH LUẬN T
20.5cm, 164 trang ruột in m
màu, cán màng mờ, giá 20.000 đ

2. CHIM VẪN HÓT TRONG VƯ
Thủy, khổ 14,5 x 20.5cm, 14
tay gấp, in 4 màu, cán màng m

3. CHÁNH LUẬN T
20.5cm, 168 trang ruột, có 48 trang in 4 màu, gi
gấp, in 4 màu, cán màng mờ

 

U SÁCH DO ÁNH NHIÊN ĐĂNG XUẤ

ộng, trang Ánh Nhiên Đăng đã có một số
làm cho các bài viết đó có giá trị phổ biến, lâu dài và chính quy hơn, 

i nhiều đọc giả hơn, Ban biên tập ANĐ_ đ

n nay, Ban biên tập ANĐ_ đã biên tập, xin phép xu
c ba quyển sách như sau: 

N TẬP I của tác giả KS. Minh Bình, kh
in một màu, giấy ford kem 70 gsm, bìa tay g

, giá 20.000 đồng. 

N HÓT TRONG VƯỜN ĐẤY THÔI của tác gi
48 trang ruột in một màu, giấy ford kem 70 gsm, bìa 

cán màng mờ, giá 25.000 đồng. 

N TẬP II của tác giả KS. Minh Bình, kh
t, có 48 trang in 4 màu, giấy ford kem 70 gsm, bìa tay 

ờ, giá 20.000 đồng. 

ẤT BẢN 

ố bài viết có 
n, lâu dài và chính quy hơn, 

p ANĐ_ đã tiến hành 

p, xin phép xuất 

, khổ 14,5 x 
, bìa tay gấp, in 4 

a tác giả Lưu 
y ford kem 70 gsm, bìa 

, khổ 14,5 x 
y ford kem 70 gsm, bìa tay 

 



Ban biên tập ANĐ_ xin trân tr
phẩm này, cũng để ghi nhậ
website Ánh Nhiên Đăng trong l
bản, mua, hoặc ấn tống ba tác ph
Minh Bình (không có chữ Thích

chỉ: Tịnh xá Ngọc Đức, tổ 1, khu ph
Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nư

Ban biên tập ANĐ_ xin đư
của quý vị thiện tâm, quý v
Phật giáo hiện nay. Xin kính chúc quý v

 

 

 

p ANĐ_ xin trân trọng giới thiệu với quý vị đọc gi
ận một bước hoạt động tích cực và thành công c

website Ánh Nhiên Đăng trong lĩnh vực văn hóa Phật giáo. Mọi sự liên k
ng ba tác phẩm trên, xin quý vị vui lòng liên hệ

Thích) qua e-mail thatte333@gmail.com, và theo đ
1, khu phố Phước Lập, phường Mỹ Xuân, th

àu, nước Việt Nam. 

p ANĐ_ xin được trân trọng mọi sự ủng hộ trợ duyên quý báu 
n tâm, quý vị nhân sĩ trí thức quan tâm đến tình hình v

n nay. Xin kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe và an l

TX. Ngọc Đức, 28/8/2018
Ban biên tập Ánh Nhiên Đăng

c giả ba tác 
c và thành công của 

liên kết xuất 
ệ với khất sĩ 
, và theo địa 

Xuân, thị xã Phú 

duyên quý báu 
tình hình văn hóa 

e và an lạc. 

c, 28/8/2018 
p Ánh Nhiên Đăng 


