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Lha Bab Düchen (lha babs dus chen) trong tiếng Tạng được dịch là ‘Lễ Hội Hạ Thế từ Cung 
Trời’. Chúng ta kỷ niệm đại lễ này vào ngày 22 tháng thứ 09 theo Tạng Lịch, đánh dấu 
ngày hạ thế của Đức Phật Thích Ca từ Cung Trời Đâu Suất (Trāyastriṃśa) (Cung Trời của 
33 vị bổn tôn). Năm nay, chúng ta kỷ niệm Lha Bab Düchen vào ngày 27 tháng 10 năm 
2021.  

Trong ngày lễ Lha Bab Düchen, một trong 4 lễ hội lớn của Phật Giáo Tây Tạng, quả của 
những hành động thiện lành hay bất thiện được nhân lên 10 triệu lần. Vì vậy chúng ta 
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tham gia vào những hoạt động thiện lành như cúng dường đèn bơ, bố thí cho người cần, 
nhiễu tháp hay tụng đọc về những thánh địa, tụng những bài phát nguyện, và tham gia 
thực hành thiền định trong ngày này.  

Năm nay, Samye Institute mời các Phật tử tham gia vào cam kết của Tăng Đoàn ngồi 
thiền tập thể trong ngày linh thánh này. Khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta có thể tưởng 
nhớ tới những hướng dẫn của Đức Phật Ghoṣadatta trong Bài Ca Đại Ấn (Samādhi raja) 

về sự siêu việt của thực hành thiền định như là một sự cúng dường tối thắng. Phật tử có 
thể tưởng nhớ tới lòng tốt của Đức Phật trong thời đại này bằng cách thực hành nghi 

quỹ Kho Tàng của Các Ân Phước Gia Trì (Nghi Quỹ Đức Phật Thích Ca), biên soản bởi 
Mipham Rinpoche, hay theo những hướng dẫn thiền định khác mà Phật tử thọ nhận. 
Phật tử có thể tìm những trợ giúp quán tưởng để hỗ trợ thực hành tại thư viện tụng 
niệm của chúng tôi.  

Hãy dùng bản đăng ký này để gửi số phút tích tập bạn sẽ thực hành ngồi thiền. Chúng tôi 
khuyến khích các Phật tử thực hành bất cứ thời gian nào thuận tiện cho lịch trình riêng 
của mình. Và, sẽ rất tuyệt vời nếu Phật tử mong muốn tổ chức thực hành cùng nhau 

trong gia đình hay những nhóm nhỏ trực tuyến, để hỗ trợ lẫn nhau trong thời thực hành. 
Chúng tôi hoan hỷ về hoạt động toàn cầu này! 

 

Vui lòng quay lại trang gốc tiếng Anh; tại cuối trang, các bạn sẽ tìm thấy chỗ điền số phút 

bạn ngồi thiền. Sau đó nhấn vào nút màu đỏ “Submit”.  
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