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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་དགུང་གྲངས་ ༨༥ ལ་ཕབེས་པའྤྱི་སྐུའྤྱི་
འཁྲུངས་སྐར། རྤྱི་ཀནོ་ཆསོ་འཁརོ་དགནོ་དུ་མཁན་རྤྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་དང་དག་ེའདུན་པ་
རྣམ་པས་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་གདན་ཞུ་ཕུལ་བའྤྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པས་སྲུང་བརྤྱི་གནང་རྒྱུ། 

༄༅།།   རང་ཅག་གངས་ཅན་པ་ཡངོས་ཀྱི་མགནོ་སྐྱབས་དཔུང་གཉནེ་བླ་ན་མ་མཆྱིས་པའྱི་དབུ་
ཁྱིད། འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདའེྱི་དདེ་དཔནོ་སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ཕྱི་ལུགས་
དགུང་གྲངས་ ༨༥ ལ་ཕབེས་པའྱི་སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་རྤྱི་ཀནོ་ཆསོ་འཁརོ་དགནོ་དུ་ཕྤྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠  
ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༦ ཉྤྱིན་སྲུང་བརྱི་གནང་རྒྱུ་དང། ད་ེཡང་སུད་སྤྱིའྤྱི་གཞུང་གྤྱི་ད་ལྟའྤྱི་ཏགོ་དབྤྱིབས་ནད་
ཡམས་དང་འབལེ་མྤྱི་མང་ལྷན་འཛམོས་སྐབས་འཕདོ་བསནེ་གྤྱི་ལམ་སོན་དང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་དབར་བར་ཐག་ ༼Social Distancing༽ དགསོ་པའྤྱི་སྤྱིག་ཁྤྱིམས་ཡདོ་བ་
བཞྤྱིན། རྤྱི་ཀནོ་མཆདོ་འཁརོ་དགནོ་གྤྱི་འདུ་ཁང་ནང་མྤྱི་གྲངས་ ༢༢ ལྷག་ལྷན་འཛམོས་གནང་ཆགོ་
གྤྱི་མདེ་པ་མ་ཟད། དགནོ་པའྤྱི་ཕྤྱི་རུ་ཡང་མྤྱི་མང་ཉུང་ཤསས་མ་གཏགོས་ལྷན་འཛམོས་གནང་ས་མདེ་
པས། ད་ལའོ་ིསྐུའྤྱི་འཁྲུངས་སྐར་རྤྱི་ཀནོ་མཆདོ་འཁརོ་དགནོ་དུ་མཁན་རྤྱིན་པ་ོམཆགོ་དང་དག་ེ
འདུན་པ་རྣམ་པས་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་གདན་ཞུ་ཕུལ་བའྤྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པས་སྲུང་བརྤྱི་གནང་རྒྱུ་
དང་། གངོ་དུ་གསལ་བསད་ཞུས་པ་བཞྤྱིན་ད་ེཉྤྱིན་མྤྱི་མང་ནས་ལྷན་ཞུགས་གནང་རྒྱུའྤྱི་ཆ་རེན་
འགྲྤྱིག་གྤྱི་མདེ་པས་བདོ་རྤྱིགས་མྤྱི་མང་གྤྱི་ཚགོས་གཙ་ོཚགོས་གཞནོ་ནས་མྤྱི་མང་གྤྱི་སྐུ་ཚབ་ཞུས་
ཏ་ེམཛད་སརོ་ལྷན་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ན་ད་ེདནོ་དགངོས་འཇགས་ཡངོ་བ་འཚལ། སུད་སྱི་དང་
ལྱིག་ཏནེ་སྱིཊཡན་བདོ་རྱིགས་མྱི་མང་སྱིག་འཛུགས་ནས་ཕྤྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༨ ཉྤྱིན། 

སུད་སྱི་གཞུང་གྱི་ད་ལྟའྤྱི་ཏགོ་དབྱིབས་ནད་ཡམས་དང་འབལེ་བའྱི་སྱིག་ཁྱིམས་དང་འཕདོ་བསནེ་གྱི་ལམ་སནོ་
གཞྤྱིར་བཟུང་ས།ེ ད་ལའོ་ིས་གནས་བྷུའྱི་ལག་གྲངོ་སའེྱི་ཚགོས་ཁང་ཆནེ་མའོ་ིནང་སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྤྱི་སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་གྤྱི་མཛད་སོ་ག་ོསྤྱིག་གནང་རྒྱུ་མྤྱིན་པའྤྱི་གསལ་བསགས་སུ། 
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Feier des 85. Geburtstags Seiner Heiligkeit im 

Tibet-Institut Rikon (Rikon Gonpa) 

(Teilnahme nur für geladene Ehrengäste) 

 
Hiermit geben wir bekannt, dass die offizielle Feier des 85. Geburtstags von 

Seiner Heiligkeit dem Dalai Lama im Tibet-Institut Rikon (Rikon Gonpa) am 

6. Juli 2020 abgehalten wird. Infolge der andauernden Corona-Krise und 

unter Berücksichtigung der Distanzregeln sowie weiteren Vorgaben des 

Bundesamts für Gesundheit werden an der vom Abt und den Mönchen des 

Klosters Rikon geleiteten Feier nur geladene Ehrengäste teilnehmen. Bitte 

beachten Sie, dass gemäss den gegenwärtigen Distanzregeln im Gebetsraum 

des Klosters Rikon maximal 22 Personen zugelassen sind und auch im Garten 

die Personenzahl sehr eingeschränkt ist. Deshalb bitten wir die breite 

Öffentlichkeit um Verständnis, dass die diesjährige Feier keine öffentliche 

Veranstaltung ist. Die Tibeter Gemeinschaft wird an der Zeremonie vom 

Präsidenten und Vize-Präsidenten der TGSL vertreten. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Tibeter Gemeinschaft in der Schweiz und Liechtenstein  

 

PS: Die regelmässige grosse Geburtstagsfeier von Seiner Heiligkeit dem 

Dalai Lama in der Stadthalle Bülach wird dieses Jahr infolge der andauernden 

Corona-Krise nicht stattfinden.  
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Celebration of His Holiness’s 85th Birthday in  

Tibet Institute Rikon (Rikon Gonpa) 

(to be attended only by the invited dignitaries) 

 
 

This is to announce that the official celebration of His Holiness the Dalai 

Lama’s 85th Birthday will be held in Tibet Institute Rikon (Rikon Gonpa) on 

06th July 2020. Considering the social distancing regulation and other 

recommendations in view of the ongoing Coronavirus crisis by the Swiss 

Federal Office of Health, the celebration will be led by Khen Rinpoche & 

monks of Rikon Gonpa, and will be attended only by the invited dignitaries. 

Please note that under the present social distancing regulation, a maximum of 

22 persons are allowed in the Rikon Gonpa prayer hall and also in the garden 

the number of persons is very limited. Hence we request the general public 

for understanding and to keep in mind that the celebration this time is not a 

public event. The Tibetan Community will be represented by the TCSL 

President and Vice-President during the ceremony. 

 

With our best greetings,  

Tibetan Community in Switzerland and Liechtenstein  

 

 

PS: The regular grand celebration of His Holiness the Dalai Lama’s birthday 

in Stadthalle Bülach will not take place this year in view of the ongoing 

Coronavirus crisis. 

 

 


