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Lha Bab Düchen (lha babs dus chen) dalam bahasa Tibet diterjemahkan sebagai, ‘Festival 

Turunnya dari Surga.’ Kita merayakan peristiwa agung ini di hari ke-22 pada bulan 

kesembilan dalam kalender lunar Tibetan, yang menandai turunnya Buddha dari Surga 

Trāyastriṃśa (Surga yang didiami oleh tiga puluh tiga deity).  Pada tahun ini, kita 

merayakan Lha Bab Düchen pada tanggal 27 Oktober 2021. 

Selama periode Lha Bab Düchen, salah satu dari empat festival besar dalam kalender 

Buddhist Tibetan, efek/akibat dari tindakan-tindakan positif ataupun negative akan 

berlipat ganda sampai sepuluh juta kali. Oleh karenanya, kita menjalankan berbagai 

aktivitas yang mendatangkan kebajikan seperti menyalakan pelita, memberikan 

sedekah kepada mereka yang membutuhkan, berpradaksina atau membaca tentang 
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tempat-tempat suci, membuat doa-doa aspirasi, dan menjalankan latihan meditasi pada 

hari tersebut. 

Untuk tahun ini, Samye Institute mengundang kalian untuk berpartisipasi seiring dengan 

komitmen dari Sangha kami untuk duduk di dalam meditasi secara kolektif pada saat 

yang suci ini. Ketika kita duduk bermeditasi, kita bisa mengingat kembali instruksi-

instruksi Buddha Ghoṣadatta dari sutra Samādhi raja tentang keunggulan dari latihan 

meditasi sebagai persembahan yang tertinggi.  Kalian juga bisa mengingat kembali 

kebaikan Buddha di masa kita dengan berlatih sadhana Harta Karun Berkah (Treasury of 

Blessings), yang disusun oleh Mipham Rinpoche, atau mengikuti instruksi-instruksi 

meditasi lain yang pernah kalian terima. Kalian dapat menemukan bantuan visualisasi 

untuk mendukung latihan kalian di dalam perpustakaan doa (chant library). 

Gunakanlah form ini untuk menyatakan akumulasi menit yang akan kalian kumpulkan 

dalam meditasi duduk. Kami mendorong kalian untuk berlatih di waktu manapun yang 

paling mendukung sesuai dengan jadwal kalian sendiri. Dan, akan sangatlah baik jika 

kalian bisa membuatnya bersama-sama sebagai sebuah keluarga ataupun sebuah grup 

kecil di dalam format virtual, untuk mendukung satu dengan yang lainnya di dalam waktu 

latihan ini.  Kami turut bergembira dalam aktivitas global ini! 

 

Silakan kembali ke halaman awal di dalam bahasa Inggris; di bagian paling bawah dari 

halaman, kalian akan menemukan sebuah kolom isian dimana kalian dapat menambahkan 

jumlah menit yang telah kalian kumpulkan di dalam meditasi duduk.  Kemudian klik tombol 

merah “Submit”.  
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