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Ba được 3 thời Kinh A Di Đà: 

• Nhi tụng 1 thời kinh lúc anh Hai vô chùa rước Sư; 
• Sau khi đưa Sư về chùa, anh Hai về nhà rước má vô tụng thêm 1 

thời kinh nữa, trong lúc đó Nhi niệm Phật; 
• Phật tử Bắc Úc nghe tin vô bịnh viện hộ niệm 1 thời kinh. 

 

   
 

   
   
Vững tin nhân quả cầu siêu thoát 
Chín phẩm sen vàng cha thảnh thơi 
 
Trước khi trả phòng, toàn thân ba đều lạnh, trán ấm và đỉnh đầu còn 
nóng... 
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