A. CHUẨN BỊ CHO NGƯỜI NẰM XUỐNG:
1. Tờ Di Chúc cho việc hộ niệm (cần thiết khi đang điều trị trong bệnh viện)
2. Mẫu POLST (Physician Order for Life-Sustaining Treatment) (để nói lên ước nguyện cuối cùng phải do
bác sĩ gia đình điền vào và ký tên xác nhận; không cần thị thực chữ ký-Notary). Mẫu này có thể khác nhau
tùy theo tiểu bang và hầu như văn phòng bác sĩ nào cũng có, hoặc tìm trên Google).
Nên để mẫu này xung quanh người bệnh (và sẽ ra đi) trong nhà vì khi cảnh sát, nhân viên cứu thương tới để
xác định cái chết thì với sự hiện diện của mẫu này, họ sẽ tôn trọng ước nguyện cuối cùng này và sẽ để yên
cho gia đình làm hộ niệm.
3. Nên hủy bỏ “hiến nội tạng” khi qua đời trong bằng lái xe, nếu không nhà thương sẽ lấy nội tạng của người
mất ngay sau khi tắt hơi thở một cách hợp pháp trước khi gia đình tiến hành làm hộ niệm!
4. Nên phân chia trọng trách công việc cần làm cho từng người trong gia đình như:
- tìm và ký hợp đồng nhà quàn
- lo liệu làm thủ tục giấy khai tử
- thông báo cho gia đình thân hữu tới hộ niệm
- báo tin cho Sư Phụ và chọn mua chuyến bay qua sớm nhất
- sắp đặt các đồ ăn thức uống cho gia đình thân hữu tới hộ niệm
- sắp đặt bông hoa nhang đèn cũng như bàn thờ Phật ngay giường người mất
- người tụng kinh niệm Phật trong thời gian chờ Sư Phụ tới
- Căn dặn toàn thể gia đình phải giữ yên lặng không khóc la tạo ồn ào
- chuẩn bị khăn tang và kinh sách chuông mõ để tụng niệm
5. Chuẩn bị sẳn bộ áo Đà La Ni và cát Mạn Đà La trong nhà
6. Tìm kiếm các nhà quàn xung quanh cho tiên lợi di chuyển và phù hợp túi tiền cũng như phòng ốc, điều kiện
làm lễ cho hợp lý và xem họ có bao gồm dich vụ Thiêu hoặc chôn cất luôn không?
7. Nếu như người thân đang nằm trong bệnh viện trước khi ra đi thì phải nhắc nhở các nhân viên, y tá của các ca
làm việc thay đổi sự ước nguyện cuối cùng (không được rút ống giây máy móc trên thân xác khi người thân
đã ra đi như đã nói trên tờ Di Chúc (các y tá chỉ làm theo các công việc hằng ngày của họ nên không để ý tới
các giấy tờ yêu cầu trên tờ Di chúc của mình thuộc về khâu hành chánh của bệnh viện).
8. Nếu như bác sĩ đề nghị chuyển qua “hospice care” (chuẩn bị chăm sóc trước khi chết), thì nên xin được mang
về nhà để lo hậu sự. Bác sĩ và bệnh viện có dịch vụ gửi y tá tới nhà để chăm sóc. Nên tiến hành làm gấp tờ
POLST (Physician Order for Life-Sustaining Treatment) và lấy các số phone để liên lạc khi cần như dịch vụ
cung cấp ống dưỡng khí (oxygen), giường nằm cho người bệnh, v.v.v…

B. ĐIỀU CẦN BIẾT KHI LO LIỆU NHÀ QUÀN:
Không bao giờ tin vào những hứa hẹn bên nhà Quàn vì khi họ lấy được thân xác rồi thì mọi việc sẽ khác.
Tất cả điều kiện đều phải viết xuống trên văn bản hợp đồng chớ không nên dựa vào lời hứa hẹn xuông. Tốt nhất
nên record qua phone khi đang đặt điều kiện với nhà Quàn và được họ đồng ý.
1. Nhà quàn chỉ làm hợp đồng “funeral services” và lấy xác đi (nếu chết ở nhà) khi gia đình có được giấy Khai
tử mà thôi! Nên phải chủ động chỉ định người trong gia đình lo việc này ngay sau thân nhân chết. Người này
phải chuẩn bị sẳn mọi thông tin và biết cách liên lạc để lấy cho được giấy khai tử càng sớm càng tốt.
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2. Nếu không lấy được hợp đồng “funeral services” thì Sư Phụ sẽ không có thể chọn ngày giờ tốt để làm đám.
3. Phải biết rõ giờ mất và các tuổi của các con cháu còn lại khi báo tin cho Sư Phụ tới làm đám (để xem các tuổi
“kỵ” để tránh và chọn các giờ Tẩn Liệm, đóng nắp quan tài, di quan và thiêu (hay hạ huyệt).
4. Mọi điều kiện hợp đồng “funeral services” phải được viết trên văn bản một cách chi tiết chớ không nên dựa
vào lời hứa hẹn xuông của nhà quàn; Nếu không sau khi ký hợp đồng và mọi yêu cầu trong khi Tang lễ sẽ bị
tính thêm tiền phụ trội một cách vô tội vạ. Sơ lược đây là những điểm cần thiết:
a/ Giờ vào trước để làm Tẩm Liệm cho đến giờ cuối cùng trong ngày cho để có thể sắp sếp soạn chương
trình tang lễ với các thời Kinh niệm Phật và thăm viếng cho hợp lý.
b/ Chọn phòng làm tang lễ cho phù hợp với số lượng người tham dự.
c/ Xử dụng hệ thống âm thanh như độ lớn cho phép. Yêu cầu họ không cản trở trong tụng Kinh lớn (thường
thì các đám của người Mỹ, họ rất ít xử dụng âm thanh để cầu nguyện).
d/ Cho phép mang đồ ăn thức uống để cho mọi người tham dự đám dùng.
e/ Căn dặn nhà Quàn không được tự trang điểm hoặc để xác vào quan tài trước. Sư Phụ sẽ chọn giờ Tẩm
Liệm và bỏ vào trong quan tài (Thầy tới làm tẩm liệm, thay quần áo, tắm rượu và đặt vào trong quan tài
vì việc này rất quan trọng tùy thuộc vào giờ NHẬP QUAN (một số nhà Quàn tự ý tẩm liệm, trang điểm)
f/ Sư Phụ & gia đình được phép vào thay đồ, tẩm liệm và mang vào trong quan tài trước khi làm lễ đám tang
g/ Thường thì nhà quàn lo trọn gói cho dịch vụ thiêu hoặc chôn cất. Phải xác định được ngày và giờ đóng
cửa của nhà thiêu vì một nhà thiêu không làm việc chủ nhật hoặc đóng cửa sớm, nếu không ngày giờ
thiêu sẽ bị trể hoặc phải dời qua ngày khác!
h/ Phải biết rõ khoảng cách từ nhà Quàn đến nhà Thiêu (hoặc nghĩa trang) bao xa cho việc di chuyển để
tính giờ Di Quan và giờ thiêu hay chôn cho hợp lý.
5 Thường thì cần 2 ngày để làm đám Tang do đó nhà Quàn phải đồng ý cho Quý Tăng Ni được tụng niệm
TRỌN 2 ngày từ lúc mở cửa đến lúc đóng cửa nhà Quàn. (HỢP ĐỒNG TRỌN NGÀY).
6. Phải tới kiểm tra trước hệ thống âm thanh của nhà Quàn để biết cách xử dụng và thử xem có nghe đủ lớn hay
không? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm của nhà quàn trông coi hệ thống âm thanh trong thời gian làm lễ?
(khi âm thanh bị trục trặc thì có người biết sửa hệ thống âm thanh- người làm của nhà Quàn này phải có mặt
hôm làm lễ). Nên tiến cử riêng một người trong gia đình bạn bè để lo cho âm thanh khi đang hành lễ.
7. Hệ thống âm thanh hoạt động độc lập ở từng phòng của nhà Quàn hay chung cho tất cả, bởi vì nếu nhà Quàn
có 2 đám Tang đồng thời, mình sẽ bị phàn nàn và bị yêu cầu giảm cường độ âm thanh khi Tụng Kinh.
8. Nhà Quàn có bao nhiêu micro phone, dây hoặc không dây để chuẩn bị kết nối hệ thống loa của Sư Phụ? Nếu
có thể, nên phòng xa thêm một dàn âm thanh riêng với 2 micro phone (phòng bị) nếu như nhà Quàn không
đảm bảo hệ thống âm thanh (và có thể do “oan gia trái chủ” phá).
9. Để ý tới các ổ cắm điện để chuẩn bị cho các sợi dây nối điện để xử dụng cho hệ thống âm thanh.
10. Khi chọn giải pháp thuê quan tài (dành cho thiêu), nên đặt điều kiện trước khi thiêu: nhà quàn không được
để mọi người nhìn thấy cái thây xác nằm trong thùng carton giấy một cách lộ liễu trước lò thiêu (trông rất
phản cảm); Họ vẫn đặt quantài đằng trước miệng lò thiêu trong khi tụng niệm rồi tới giờ thiêu, họ mới đẩy
thùng carton quan tài giấy một cách kín đáo vào lò thiêu mà thôi.
C. PHÂN CHIA CÔNG VIỆC KHI THÂN NHÂN QUA ĐỜI
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1. Niêm yết các cửa ra vào: xin tắt phone, không được nói chuyện và hỏi thăm, giử tâm thanh tịnh ngồi gọn
gang xung quanh để niệm Phật, nhẹ nhàng rời khỏi phòng khi cần.
2. Lấy cát Mandala để trên đỉnh đầu và chuẩn bị Mền Quang Minh để đắp lên thân xác- không che mặt (bộ Đà
La Ni bao gồm 1 áo Đà La Ni, 1 mền Quang Minh, khăn nhỏ để phủ mặt, 4 túi để bọc cho các chân tay).
3. Phân chia mọi người để giữ tiếng tụng kinh niệm Phật không dừng cho tới khi Sư Phụ tới thì thôi.
4. Lập bàn thờ Phật liền ngay chỗ người mất bằng dùng tiền của người mất để sắm sửa bông hoa lễ vật cúng
Phật. Sắp xếp trang hoàng căn phòng nơi người mất đang nằm cho gọn gàng để tụng niệm cũng như xông các
hương thơm nhang đèn cúng Phật.
5. Lo liệu để có được tờ giấy KHAI TỬ gấp.
6. Lựa chọn nhà quàn và đặt điều kiện trước khi ký hợp đồng nhà Quàn.
7. Gọi cấp cứu (ambulance) và đưa cho họ biết mình có mẫu POLST (không cần resucitation/CPR và không
được lay động thân xác trong vòng 8 đến 12 tiếng theo ước nguyện cuối cùng trên giấy).
8. Liên lạc Sư Phụ và book vé máy bay gấp. Xắp đặt 2 người đưa đón để phòng xa cho “oan gia trái chủ” ngăn
cản! Trong trường hợp không tìm được chuyến bay tới sớm nhất cho Sư Phụ, hãy tìm mua vé hạng nhất hoặc
thương gia (first or business classes), bởi thường các chuyến bay liêt kê trên mạng phần lớn chỉ là hạng
thường (economy class).
9. Chuẩn bị chai rượu Vokka lớn và nước nóng trong thời gian Sư Phụ làm Phowa.
10. Thông báo mọi người để tới hộ niệm.
11. Chuẩn bị chuông mõ, khánh, Kinh Nhật Tụng và Kinh ĐịaTạng.
D. KHỞI ĐẦU BUỔI HỘ NIỆM:
- Tụng thời Kinh Lăng Nghiêm
- Tất cả con cháu quy tụ lại để lạy sám hối thay cho người mất
- Tụng Kinh Địa Tạng (tùy theo thời gian thì chỉ tụng quyển Thượng)
- Tụng Kinh Di Đà
- Xen kẽ các thời kinh là niệm Phật: chia làm nhiều nhóm để luân phiên nhau niệm Phật 3 lần)
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