
Mẫu Đơn Thờ Hương Linh và Linh Cốt tại Tu Viện Kim Sơn, 
574 Summit Rd, Watsonville CA 95038, 

Hộp thư: PO Box 1983, Morgan Hill, CA 95038, 
Email: tvkimson@yahoo.com 

Kính gởi: Sư Ông Viện Trưởng và ban nghi lễ phụng thờ linh cốt thân nhân quá cố tại Tu Viện Kim Sơn. 

Nam Mô A Di Đà Phật, gia đình chủ hộ chúng tôi tên họ: 

Tên:______________________________________________ Pháp danh:______________________________________ 

Địa chỉ:___________________________________________________________________________________________ 

Email:___________________________________________ Điện thoại:________________________________________ 

Chúng tôi xin được thờ Linh Cốt thân nhân chúng tôi có tên tuổi sau đây (Linh Cốt ghi mỗi đơn riêng biệt):  

Tên, họ:____________________________________________ Pháp danh:_____________________________________ 

Sinh ngày:_____________________________ Mất ngày:_______________________________ 

Nơi chốn:________________________________ Hưởng thọ:________________ 

□ Thờ tro Linh Cốt vĩnh viễn tại tháp Cực Lạc Giới. Số tịnh tài công đức lệ phí 7000 Mỹ kim. (Đóng trước 50% và 

phần còn lại 01 năm góp hoàn tất) 

□ Thờ hương linh vĩnh viễn tại Quán Âm Pháp Đường. Số tịnh tài lệ phí là 5000 Mỹ kim. (Đóng trước 50% và phần 

còn lại 01 năm sau góp hoàn tất). 

Điều lệ gởi thờ Linh Cốt và hương linh tại tháp Cực Lạc Giới và Quán Âm Pháp Đường ở Tu Viện Kim Sơn.

• Thứ nhất, gia chủ điền mẫu đơn thờ Linh Cốt-hương linh và ký tên. Mỗi đơn vị Linh Cốt hoặc hương linh nên 
điền một mẫu đơn riêng. 

: 

• Thứ hai, đóng tiền trước 50% và 50% còn lại một năm sau góp hoàn tất. 
• Thứ ba, gia đình nào góp cúng tài chánh trước khi bảo tháp thờ xây hoàn thành; nơi thờ phụng được chọn chỗ ưu  

tiên. Note: Bảo tháp bắt đầu xin phép dựng lập, thời gian một năm nữa sẽ hoàn thành, năm 2018. 
• Riêng vị trí thờ hương linh, Chánh Điện và Quán Âm Pháp Đường Tu Viện đã xong 80%, một năm nữa sẽ hoàn 

thành, năm 2017. 
• Mọi công đức tinh tài phụng thờ Linh Cốt và hương linh đều được cấp biên lai và được khấu trừ thuế hằng năm. 
• Kinh tụng, đèn hương và hoa trái được trì tụng, chăm sóc chu đáo mỗi ngày không thiếu sót. 

“Công trình xây tháp đang cần đến 
Tài chính cúng dường phụng thờ linh 
Cốt tình “cốt nhục” lưu vạn kỷ 
Báo hiếu nghĩa ân nguyện đền bồi” 

       Nay kính, 

Người đứng đơn ký tên:  ______________________________       Ngày……….... tháng………… Năm………….. 



Minh:

 

   

                    “  Bảo tháp thờ Phật tổ Cốt Linh 
                       Cúng dường tài thí rạng chân minh 
                       Lưu lại ngàn năm trăng hằng chiếu 
                       Phổ độ hồn mê thoát lụy hình”     (Sơn Cư) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình: Bảo tháp thờ Tổ, ngọc xá lợi và Linh Cốt tại Tu Viện Kim Sơn. Phí khoản tổng thể 350 ngàn Mỹ kim. 

(Mỗi linh cốt thờ vĩnh viễn 07 ngàn Mỹ kim. Cúng trước 05 ngàn Mỹ kim để xây tháp sẽ được ưu  tiên chọn chỗ thờ đặc biệt.) 

TK: Nguyễn D. Quang, ban hưng công dựng tháp 


