
Khóa Tu Lễ Dâng Đèn Hằng Năm  

 
 Qua sự tích “Cây Đèn Kỳ Diệu”, Tu Viện Quán Âm Nam Hải đã thiết lập 

truyền thống Khóa Tu Lễ Dâng Đèn và Lễ Niệm Đức Bồ Tát Quán Thế Âm hằng 

năm vào ngày 29, 30 và 31 của tháng 12 Tây lịch, nhằm mục đích: 

 

 Cầu nguyện quốc thái dân an, âm siêu dương thịnh, và đón mừng Tết Tây. 

 

 Cầu nguyện cho người đau chóng lành bệnh, người lâm nạn vượt khỏi tai ách, 

và hóa giải những oan khiên, nghiệp báo. 

 

 Cầu nguyện cho mọi người biết nhìn sâu, hiểu thấu để yêu thương, bảo hộ lẫn 

nhau, và dưỡng môi trường sự sống. 

 

 Vì vậy, trong ba ngày tu học, đại chúng sẽ trì tụng Chú Đại Bi, niệm danh 

hiệu đức Bồ Tát Quán Thế Âm, sám hối lạy Ngũ Bách Danh, và nghe Pháp thoại 

trau dồi trí tuệ và nuôi dưỡng lòng từ bi.  

 

 Có ba cách quý vị có thể dự Khóa Tu:  

 

1. Tham dự trọn 3 ngày Khóa Tu để được truyền đèn và dâng lên mười phương 

chư Phật trong ba ngày tu học. (Tuy, những cây đèn được sử dụng chỉ cháy 

trong vòng ba ngày. Kỳ diệu thay, vậy mà có những cây đèn qua Mùng 2 Tết 

Tây mà vẫn còn sáng.)  

 

2. Nếu không dự được Khóa Tu thì nên chí thành thỉnh cây đèn để hồi hướng cầu 

an cho bản thân, cho người thân gia đình trong 3 ngày Khóa Tu. (Trong gia 

đình mỗi người nên phát tâm thỉnh một cây đèn, xem như cây đèn hộ mạng.) 

 

3. Tối thiểu, cố gắng dự ngày cuối của Khóa Tu Lễ Dâng Hoa Đăng lúc 7 giờ 30 

tối.  

 

 Xin trân trọng kính mời.  

 


