
A Mi Ðà Phật, 
 
Kèm đây là 2 bản Living Will (Di Chúc Sống) tiếng Việt và Anh mà thân 
nhân của cư sĩ Diệu Âm tại San Jose, California đã dùng cho cư sĩ trước 
khi cư sĩ mất để bảo đảm các nhà chức trách, các vị y ta’ chăm nom cư 
sĩ, thân bằng, quyến thuộc tôn trọng ước nguyện cuối cùng của ông là 
được ra đi trong an nhiên, tự tạị ngõ hầu được Tây Phương Tam Thánh 
tiếp rước về Tây Phương cực lạc.   Gia đình của cư sĩ có thỉnh Pháp Sư 
Ngộ Thông duyệt qua.    
 
Sau đây là những điều cần thiết để đảm bảo ước nguyện của mình 
trong giờ phút cận tử nghiệp được thỏa mãn: 
 

1. Bổ túc tờ Di Chúc Sống cho thích hợp với hòan cảnh, môi trường 
của mình cho hợp lý và đúng pháp luật nơi mình cư ngụ 

2. Sau đó tìm 2 nhân chứng không trực tiếp quan hệ huyết thống 
như vợ/chồng hoặc con cái ký tên, ví dụ như 
anh/em/cháu/chắt/bạn bè, v.v.  

3. Nếu trong trường hợp không có nhân chứng, quý vị sẽ phải 
mang nó đi thị thực chữ ký.  (Xin chú ý: luật của California đòi 
chỉ cần một trong hai cách:  hoặc có 2 nhân chứng hoặc thị thực 
chữ ký) 

4. Làm copies của cả hai bản Anh/Việt và đưa cho các vị có trách 
nhiệm liên quan đến việc chăm lo sức khỏe của mình, ví dụ như 
bác sĩ chính, y tá, viện dưỡng lão, hospice, và một bản copy cho 
thân nhân ở cùng nhà với mình 

5. Sinh họat với thân nhân của mình (ví dụ như vơ/chồng, con, 
cháu sống chung) cho họ biết rõ nguyện vọng của mình và 
hứơng dẫn họ để họ có thể làm quen với nghi thức hộ niệm của 
Tịnh Tông Học Hội.  

 
 
Nam mô A Mi Đà Phật 
 
 
Diệu Âm Tịnh GiớI 
Ghi chép 


