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Trụ đá "Thạch Kim" Chánh Điện Tu Viện Kim Sơn 

 Chúng tôi, đại chúng và Tăng Đoàn Tu Viện Kim Sơn. Kính chúc gia đình, thân 
quyến đạo hữu được nhiều sức khỏe và an vui. 
 Nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, sự cúng dường tịnh tài của mọi giới đạo hữu xa gần, 
Chánh Điện và Quán Âm Pháp Đường đã lên sườn, lợp mái. 
 Thưa quý vị, Chánh Điện và Quán Âm Pháp Đường rộng ba chục ngàn bộ vuông, 
tổng cộng trong ngoài hành lang gồm có 108 trụ đá bọc chung quanh các trụ sườn gỗ 
đang có trong công trình xây dựng. Chúng tôi đang đặt các nghệ nhân công ty Art Craf 
Trading Co thiết kế 108 trụ đá có hoa văn hoa sen. Mỗi trụ đá chiều rộng 1 mét 40 và 
chiều cao 3 mét 87. Trị giá mỗi trụ đá "Hồng Kim" là 500 Mỹ kim cộng tiền chuyên chở 
và lệ phí thuế nhập cảng từ Việt Nam vào Hoa Kỳ. 

 

 Chúng tôi tha thiết, ước mong mỗi gia đình các đệ tử, quý ân nhân và quý đạo hữu 
hoan hỷ phát tâm san sẻ phần công đức cúng dường một trụ đá Hồng Kim Thạch trong 
108 trụ đá trong công trình xây dựng Chánh Điện - Quán Âm Pháp Đường Tu Viện Kim 
Sơn.  
 Chúng tôi xin chân thành tri ân sự hảo tâm của đạo hữu và gia đình. Kính chúc đạo 
hữu và gia đình vạn sự an lành tốt đẹp trong cuộc sống như ý nguyện. Chúng tôi xin mời 
đạo hữu và gia đình ghé thăm cảnh núi đồi yên tỉnh và tăng thân mái ấm gia đình tâm linh 
Tu Viện Kim Sơn cùng uống trà, lễ Phật, nghe giáo pháp dùng cơm chay và có cơ hội 
thăm công trình uy nghiêm hùng tráng của ngôi Chánh Điện mới của chúng ta. 
                                                                     
                                                                  Nay kính, 

 

 

Thích Tịnh Từ, 
Viện Trưởng Tu Viện Kim Sơn 

Ghi chú: Chi phiếu cúng 
dường trụ đá, xin đề:  

Tu Viện Kim Sơn 
PO Box 1983 
Morgan Hill, CA 95038 



   Ân Nhân Hỷ Cúng 
 
   

----------------------------------------- 

Gia đình chúng tôi tên: 

   

------------------------------------------ 

Địa chỉ: 

------------------------------------------ 

   

------------------------------------------ 

Điện thoại: 

   

------------------------------------------ 

Email: 

 Xin hỷ cúng trụ đá, với số tịnh tài là : 

----------------------------------------- 

 

 Ghi chú:

Trụ Đá Chánh Điện Kim Sơn 

 Mỗi trụ đá chiều cao 03 mét 87, chiều rộng là 1 mét 40, trên đầu có 
hoa văn bông sen. Một trụ giá thành là 500 Mỹ kim & tiền thi công chuyên chở và thuế 
nhập cảng. 

Trăm lẻ tám trụ đá "Hồng Kim" 
Chánh Điện Quan Âm nối Pháp Đường 
Đầu tạc hoa sen mười hai cánh 
Chống mái "Chùa Linh" lễ cúng dường 
Hiến cúng một trụ đá "Hồng Kim" 
Năm trăm Mỹ kim hiển đức lành 
Phúc trí châu viên trường thọ mạng 
Mong tròn quả phúc, trọn đời yên. 
                Sơn Cư 

Trụ Đá Thạch Hồng Kim Ma Ni 


