Three Thousand Buddhas Repentance

Tam Kiếp Tam Thiên Phật Duyên Khởi

˫ӂ ˫ ˻ ҡ በ 
sān

jié

sān qiān fó yuán qǐ

Bấy giờ Thích Ca Mâu Ni Phật bảo đại chúng rằng. Ta từng trải qua vô số kiếp

Ⴋॠᛕѷιҡăӗ́ா֎ăԦഄٻؿᇳӂ
ěr shí shì jiā móu ní fó. ɡào dà zhònɡ yán. wǒ cénɡ wǎnɡ xī wú shù jié
trước. Trong thời Phật Diệu Quang mạt pháp, đã xuất gia học đạo. Nghe được năm mươi

ॠăٹӺЌҡϏ̙̜ڰăΌचጮྼăჶߎ̢ȇ
shí. yú miào ɡuānɡ fó mò fǎ zhī zhōnɡ. chū jiā xué dào. wén shì wǔ shí
ba danh Phật, nghe xong chắp tay. Tâm sanh hoan hỷ, lại dạy cho người khác nghe và

˫ҡШăჶ̎Щă͔ϟᝋಇăೆା˟૿
sān fó mínɡ. wén yǐ hé zhǎnɡ. xīn shēnɡ huān xǐ. fù jiāo tā rén lìnɡ dé
thọ trì. Mọi người nghe xong, truyền dạy lẫn nhau. Chí đến ba ngàn người. Ba

ჶ  ă  ˟ ჶ ̎ ă ढ ᖻ ࠸ ା ă ˛ ҋ ˫ ˻ ˟ ă Ѩ!!
wén chí. tā rén wén yǐ. zhǎn zhuǎn xiānɡ jiāo. nǎi zhì sān qiān rén. cǐ
ngàn người này. Khác miệng đồng thanh, xưng danh chư Phật. Nhất tâm kính lễ. Vậy

˫˻˟ăல˽СࢯăኛҡШă˗͔ຯᖂăс
sān qiān rén. yì kǒu tónɡ yīn. chēnɡ zhū fó mínɡ. yì xīn jìnɡ lǐ. rú
do nhân duyên lực công đức kính lễ chư Phật. Tức được vượt qua vô số ức kiếp

ߎ ຯ ᖂ ኛ ҡ Ю በ ΐ ᇆ ˦ ߆ ăӇ ૿    ᇳ ᆅ ӂ!
shì jìnɡ lǐ zhū fó yīn yuán ɡōnɡ dé lì ɡù. jí dé chāo yuè wú shù yì jié
tội sanh tử. Sơ khởi ngàn người, Phật Hoa Quang đứng đầu. Xuống đến Phật Tỳ

ϟ ѩ ̜ ཊ ă  ˻ ˟  ۯă ය Ќ ҡ ࠍ ࢴ ă ˬ ҋ ᵟ !ۼ
shēnɡ sǐ zhī zuì. chū qiān rén zhě. huā ɡuānɡ fó wéi shǒu. xià zhì pí shě
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ˬ ˼ Ң ᚚ!

Tam Thiên Phật Sám

Xá Phù. Trong kiếp Trang Nghiêm đều được thành Phật, ngàn Phật ở quá khứ là vậy.

ঘ ҡ ă  ٹః ᚐ ӂ ૿ ї ࠍ ҡ ă ࿄ Μ ˻ ҡ ߎ ˴ ă!
!
fú fó. yú zhuānɡ yán jié dé chénɡ wéi fó. ɡuò qù qiān fó shì yě.
Trong ngàn người kế đó. Phật Câu Lưu Tôn đứng đầu, xuống đến Phật Lâu Chí.

ۯ˟˻̙ăٱखҡࠍࢴăˬҋሀҋҡă
qí zhōnɡ qiān rén zhě. jū liú sūn fó wéi shǒu. xià zhì lóu zhì fó.
Ngay trong Hiền Kiếp, thứ lớp thành Phật. Ngàn người sau cùng. Phật Nhật Quang đứng

 ٹኯ ӂ ̙ ă ѧ  ї ҡ ă  ۯ ˟ ˻ ޡă ͞ Ќ ҡ ࠍ!
!
yú xián jié zhōnɡ. cì dì chénɡ fó. hòu qiān rén zhě. rì ɡuānɡ fó wéi
đầu, xuống đến Phật Tu Di Tướng. Trong Tinh Túc kiếp sẽ đắc thành Phật.

ࢴ ă ˬ ҋ ึ ᑒ ࠸ ҡ ă  ߏ ٹ ӂ ̙ ă ༉ ૿ ї ҡ ă!
shǒu. xià zhì xū mí xiànɡ fó. yú xīnɡ xiù jié zhōnɡ. dānɡ dé chénɡ fó.
Phật bảo Bảo Tích. Hiện tại mười phương chư Phật. Thiện Đức Như Lai đẳng, do

ҡ ӗ ᚖ ᎔ ă ȇ ͝ ந г ኛ ҡ ă ඟ ᇆ с ּ ඇ ă Ϲ!
!
fó ɡào bǎo jī. shí fānɡ xiàn zài zhū fó. shàn dé rú lái děnɡ. yì
cũng từng được nghe tên của năm mươi ba vị Phật, ở khắp mười phương, thảy đều

ഄ૿ჶߎ̢ȇ˫ҡШ߆ăٹȇ͝ࢫăЦ
cénɡ dé wén shì wǔ shí sān fó mínɡ ɡù. yú shí fānɡ miàn. ɡè jiē
thành Phật. Nếu có chúng sanh. Muốn diệt trừ bốn tội trọng cấm. Muốn

їҡăࡵѢாϟă୫૿ੴໜΰࢥ༯ཊă୫૿
chénɡ fó. ruò yǒu zhònɡ shēnɡ. yù dé chú miè sì zhònɡ jìn zuì. yù dé
sám hối ngũ nghịch thập ác. Muốn diệt trừ tội vô căn báng pháp cực trọng.

ᚙृ̢ਖ਼ȇೊă୫૿ੴໜॱᓻڰແࢥ̜ཊă
chàn huǐ wǔ nì shí è. yù dé chú miè wú ɡēn bànɡ fǎ jí zhònɡ zhī zuì.
Đương siêng lễ kính năm mươi ba danh hiệu Phật.

༉๓ᖂຯ̢ȇ˫ҡШིă
dānɡ qín lǐ jìnɡ wǔ shí sān fó mínɡ hào.
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Nam Mô Phổ Quang Phật

Nam Mô Phổ Minh Phật

 ݐЌҡ!

 ݐ   ڀҡ ! Ā ! Ā!

ná mó pǔ ɡuānɡ fó

ná mó pǔ mínɡ fó

Nam Mô Phổ Tịnh Phật

Nam Mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật

 ݐஏҡ!

 ݐ й ᇜ ᘱ  Ỹ ᑩ ࢵ ҡ!!

ná mó pǔ jìnɡ fó

ná mó duō mó luó bá zhān tán xiānɡ fó

Nam Mô Chiên Đàn Quang Phật

Nam Mô Ma Ni Tràng Phật

 ݐỸᑩЌҡ!

ݐᇜιᆻҡ!

ná mó zhān tán ɡuānɡ fó

ná mó mó ní chuánɡ fó

!

!

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật

 ݐᝋಇᖞᇜιᚖ᎔ҡ
ná mó huān xǐ zànɡ mó ní bǎo jī

fó

Nam Mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật

 ݐ ˗ ̶ ʹ ภ ሃ  ˮ ́ პ ช ҡ ! Ā!
ná mó yí qiè shì jiān yào jiàn shànɡ dà jīnɡ jìn fó
Nam Mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật

Nam Mô Huệ Cự Chiếu Phật

 ݐ ᇜ ι ᆻ ፵ Ќ ҡ !  ݐ ᇉ ࠏ  ҡ ! ! Ā!
ná mó mó ní chuánɡ dēnɡ ɡuānɡ fó

ná mó huì jù zhào fó

Nam Mô Hải Đức Quang Minh Phật

 ݐ ও ᇆ Ќ  ڀҡ ! Ā!
ná mó hǎi dé ɡuānɡ mínɡ fó
Nam Mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật

 ݐ   ܚծ ૺ    ܚЌ ҡ ! Ā!
ná mó jīn ɡānɡ láo qiánɡ pǔ sàn jīn ɡuānɡ fó
Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật

 ݐ ́ ૺ პ ช  ட ҡ ! Ā!
ná mó dà qiánɡ jīnɡ jìn yǒnɡ měnɡ fó
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Tam Thiên Phật Sám

Nam Mô Đại Bi Quang Phật

Nam Mô Từ Lực Vương Phật

 ݐ ́ೋЌҡ!

ݐຍ˦Ͳҡ! ! !

ná mó dà bēi ɡuānɡ fó

ná mó cí

lì wánɡ fó

Nam Mô Từ Tạng Phật

 ݐ ຍ ᖞ ҡ ! Ā!
ná mó cí zànɡ fó
Nam Mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật

 ݐ Ỹ ᑩ ༸ ః ᚐ ౻ ҡ ! Ā!
ná mó zhān tán kū zhuānɡ yán shènɡ fó
Nam Mô Hiền Thiện Thủ Phật

Nam Mô Thiện Ý

Phật

 ݐ ኯඟࢴҡ!

 ݐ ඟ ຌ ҡ ! Ā ! Ā!

ná mó xián shàn shǒu fó

ná mó shàn yì

Nam Mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật

Nam Mô Kim Hoa Quang Phật

 ݐ ᇂ ః ᚐ Ͳ ҡ !

ݐܚයЌҡ! !

ná mó ɡuǎnɡ zhuānɡ yán wánɡ fó

ná mó jīn huā ɡuānɡ fó

fó

Nam Mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật

 ݐ ᚖ ᄎ  ۨ Ҋ г ˦ Ͳ ҡ ! Ā!
ná mó bǎo ɡài zhào kōnɡ zì zài lì wánɡ fó
Nam Mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật

Nam Mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật

ݐۨᚖයЌҡ!

ݐራఃᚐͲҡ

ná mó xū kōnɡ bǎo huā ɡuānɡ fó

ná mó liú lí zhuānɡ yán wánɡ fó

Nam Mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật

Nam Mô Bất Động Trí Quang Phật

ݐநґ֖Ќҡ!

 ݐ ̘ છ ഁ Ќ ҡ Ā!

ná mó pǔ xiàn sè shēn ɡuānɡ fó

ná mó bú dònɡ zhì ɡuānɡ fó

Nam Mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật

Nam Mô Tài Quang Minh Phật

ݐࢪЃாᜱͲҡ!

ݐ̕Ќڀҡ!Ā

ná mó xiánɡ fú zhònɡ mó wánɡ fó

ná mó cái ɡuānɡ mínɡ fó
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Nam Mô Trí Huệ Thắng Phật

Nam Mô Di Lặc Tiên Quang Phật

 ݐഁᇉ౻ҡ!

 ݐ ᑒ ઘ ΄ Ќ ҡ Ā! !

ná mó zhì huì shènɡ fó

ná mó mí lè xiān ɡuānɡ fó

Nam Mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật

 ݐ ඟ  ͠ ࢯ Ӻ ಳ ഁ Ͳ ҡ ! Ā!
ná mó shàn jí yuè yīn miào zūn zhì wánɡ fó
Nam Mô Thế Tịnh Quang Phật

Nam Mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật

 ݐʹஏЌҡ!

 ݐ ᐶ  ˮ ಳ Ͳ ҡ!

ná mó shì jìnɡ ɡuānɡ fó

ná mó lónɡ zhǒnɡ shànɡ zūn wánɡ fó

Nam Mô Nhật Nguyệt Quang Phật

Nam Mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật

 ݐ͞͠Ќҡ!

ݐ͞͠ЌҡĀ! !

ná mó rì yuè ɡuānɡ fó

ná mó rì yuè zhū ɡuānɡ fó

Nam Mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật

 ݐ ᇉ ᆻ ౻ Ͳ ҡ !
ná mó huì chuánɡ shènɡ wánɡ fó
Nam Mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật

 ݐय̃ӟҊг˦Ͳҡ
ná mó shī zǐ hǒu zì zài

lì wánɡ fó

Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật

Nam Mô Thường Quang Tràng Phật

 ݐӺࢯ౻ҡ!

 ݐ ૰ Ќ ᆻ ҡ Ā ! Ā!

ná mó miào yīn shènɡ fó

ná mó chánɡ ɡuānɡ chuánɡ fó

Nam Mô Quán Thế Đăng Phật

Nam Mô Huệ Oai Đăng Vương Phật

 ݐ៌ʹ፵ҡ!

 ݐ ᇉ  ނ፵ Ͳ ҡ ! Ā!

ná mó ɡuān shì dēnɡ fó

ná mó huì wēi dēnɡ wánɡ fó

Nam Mô Pháp Thắng Vương Phật

Nam Mô Tu Di Quang Phật

 ݐڰ౻Ͳҡ!

ݐึᑒЌҡ!Ā! !

ná mó fǎ shènɡ wánɡ fó

ná mó xū mí ɡuānɡ fó
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Tam Thiên Phật Sám

Nam Mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật

 ݐ ึ ᇜ ֣ ය Ќ ҡ ! Ā!
ná mó xū mó nà huā ɡuānɡ fó
Nam Mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật

 ݐ ᐸ ፏ  ᘱ  ܄ ౻ Ͳ ҡ ! Ā!
ná mó yōu tán bō luó huā shū shènɡ wánɡ fó
Nam Mô Đại Huệ Lực Vương Phật

Nam Mô

 ݐ ́ᇉ˦Ͳҡ!

ݐܟ敎ᵟᝋಇЌҡ

ná mó dà huì lì wánɡ fó

ná mó ā chù pí huān xǐ ɡuānɡ fó

Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật

Nam Mô Tài Quang Phật

!

A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật

 ݐ  ฒ ࢯ ᓎ Ͳ ҡ !  ݐ ̕ Ќ ҡ ! Ā ! Ā!
ná mó wú liànɡ yīn shēnɡ wánɡ fó

ná mó cái ɡuānɡ fó

Nam Mô Kim Hải Quang Phật

 ݐ  ܚও Ќ ҡ ! Ā!
ná mó jīn hǎi ɡuānɡ fó
Nam Mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật

 ݐ ̊ ও ᇉ Ҋ г  Ͳ ҡ ! Ā!
ná mó shān hǎi huì zì zài tōnɡ wánɡ fó
Nam Mô Đại Thông Quang Phật

 ݐ ́  Ќ ҡ ! Ā!
ná mó dà tōnɡ ɡuānɡ fó
Nam Mô Nhất Thiết Pháp Thường Mãn Vương Phật

 ݐ ˗ ̶  ڰ૰ ႔ Ͳ ҡ!
ná mó yí qiè fǎ chánɡ mǎn wánɡ fó
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