
__________________,  _ _ /_ _ /20_ _ 
                                                                                                    Thành ph¯                                    ngày/tháng/nåm 

 
Kính gØi quý bác sî, y tá, các nhân viên có liên h® ðªn vi®c h§u sñ cüa tôi, 
 
Tôi tên là _____________________________________________.   Tôi mong r¢ng 
nhæng v¸ có nhi®m vø sån sóc sÑc khöe cho tôi và các v¸ trong d¸ch vø nhà quàn 
hãy dña trên lá thß này và thöa nguy®n các yêu c¥u cüa tôi trong tr×½ng hþp tôi 
lâm vào hôn tr¥m vînh vin, hay khi tôi h¤p h¯i, ho£c ðªn lúc lâm chung. 
 
Tôi mong ß¾c vi®c h§u sñ cüa tôi s¨ ðßþc thñc hi®n theo các nghi thÑc Ph§t giáo, 
cø th¬ là: 

1. Trong trß¶ng tôi b¸ vînh vin hôn mê: 
a. Nªu tôi lâm vào trÕng thái mê man và không có d¤u hi®u gì chÑng tö 

r¢ng tôi có th¬ bình phøc lÕi, thì xin ð×ng dùng các døng cø h² trþ sñ 
s¯ng (life support) ð¬ kéo dài sñ s¯ng cüa tôi mµt cách nhân tÕo.  Xin 
cho tôi chªt mµt cách tñ nhiên. 

b. Nªu vì mµt lý do nào ðó mà tim tôi ng×ng ð§p, xin ð×ng dùng máy 
áp ði®n (electroshock) ð¬ kích thích tim tôi ð§p lÕi.  Hãy ð¬ tôi chªt 
trong sñ bình an. 

c. Nªu có th¬ tôi xin ðßþc s¯ng nhæng ngày cu¯i cùng cüa cuµc ð¶i tôi 
tÕi vi®n dßÞng lão hay tÕi tß gia. 

2. Khi bác sî tuyên b¯ r¢ng tôi ðã chªt: 
a. Xin ð×ng b¤t cÑ ai ðµng chÕm ðªn th¬ xác tôi trong vòng mß¶i hai 

tiªng (12 hrs) 
b. Xin ð×ng di chuy¬n th¬ xác tôi và ð¬ th¬ xác tôi n¢m yên nhß v§y ít 

nh¤t mß¶i hai tiªng. 
c. Xin hãy ð¬ cho Pháp sß hay v¸ th¥y cüa tôi và gia ðình cüa tôi thñc 

hi®n các nghi l c¥u siêu c¥n thiªt bên cÕnh giß¶ng tôi trong su¯t th¶I 
gian mß¶i hai tiªng k¬ trên.  Sau ðó nhà quàn hãy ðªn làm các ph§n 
sñ cüa h÷. 

d. ¿¾c nguy®n sau cùng cüa tôi là th¬ xác tôi s¨ ðßþc _________ (xin 
ði«n vào thiêu (cremation) hay chôn c¤t (burial)) 

Xin thành kính tri ân công ðÑc quý v¸ ðã thöa nguy®n nhæng ß¾c nguy®n sau cùng 
cüa cuµc ð¶i tôi ð¬ cho tôi có th¬ ra ði trong an nhiên, tñ tÕi.  
 
Nay kính,  
 
_________________________________           


