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     ༄།། སད་སི་ཁལ་ད་གནས་སོད་བོད་མི་ཡོངས་ལ། To all the Tibetans living in Switzerland,

ཚང་མས་མཁེན་གསལ་ལར་ཉེ་བའི་ཆར་གདན་ས་ཆེན་པོ་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གིང་གི་དགེ་བཤེས་ལ་རམས་པ་རིག་པའི་གནས་ཀན་ལ་ཆགས་ཐོག་བལ་བ་མཁས་པའི་དབང་པོ་
 འཇམ་དཔལ་བོ་ཤེར་མཆོག་གོ་བར་ད་དགོངས་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སོའི་གནས་ཚལ་ཐོན་ཡོད་པ་དང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཁོང་ཉིད་ཀིས་ར་གར་ལོ་ཕོགས་ས་ཡོད་

པའི་གདན་ས་ཆེན་པོ་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གི་ཡ་གལ་སེར་བེས་མཁས་སན་ག་ཚང་ད་སོབ་གཉེར་ལ་བརོན་པ་ཆེན་པོ་མཛད་ནས་གདན་ས་ཆེན་པོ་གསམ་སོགས་དགེ་ལགས་
 རགས་སོད་ཆེན་མོའི་སབས་ས་ཨང་རིམ་དང་པོ་དང་། གསང་ཆེན་རད་སད་ག་ཚང་ད་སགས་ཕོགས་ཀི་རད་སེ་ཁག་ལ་སོབ་གཉེར་མཛད་ནས་སགས་རམས་པ་ཨང་དང་

 པོའི་རེ་ཕད་ཀི་མཚན་རགས་བཞེས་ནས་མཚན་སན་གི་བ་དན་ཕོགས་ཀན་ཏ་རས་བཞིན་པའི་སབས། གངས་ཅན་ལོངས་ཀི་གདལ་བའི་ཆེད་ད་དགོངས་ནས་བོད་ལ་ཕིར་
ཕེབས་ཏེ་རི་བོ་དགེ་ལགས་པའི་ཆོས་སེ་ཆེན་པོ་ར་སེར་ཤལ་དགོན་གིས་གཙས་དད་ལན་དོན་གཉེར་ཅན་རམས་ལ་འཆད་རོད་རོམ་གསམ་གི་ལམ་ནས་ལང་རོགས་ཀི་བསན་

 པའི་བ་བ་རབས་པོ་ཆེའི་མཛད་འཁར་བཞེས་བཞིན་པའི་མར། བདག་ཅག་སོབ་འབངས་རམས་ཀིས་བསོད་ནམས་ཀིས་མ་ཐེག་པར་གོ་བར་དགོངས་པ་ཆོས་དབིངས་ས་
 འཐིམས་ཚལ་བསན་པའི་ཡིད་སོའི་གནས་ཚལ་ཐོན་སབས་བོད་ཕི་ནང་གཉིས་ནས་རིས་མེད་ཀི་ཆོས་སེ་ཁག་དང་། སེས་ཆེན་དམ་པ་ད་མས་མ་ངན་རེས་དན་ཞ་བཞིན་པ་ལར།

      འདི་ག་སད་སི་ཁལ་ད་གནས་སོད་ཁོང་གི་ཞལ་སོབ་ལོས་བཅས་ཡོངས་ཀིས་ཁོང་ལ་མ་ངན་གས་འདད་དང་རེས་དན་མཆོད་འབལ་ཞིག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟ་ ༡༢ ཚས་ ༧
  རེས་གཟའ་སེན་པ་ཉིན་ཞོགས་པར་ཕག་ཚད ༡༡།༠༠ ནས་ཉིན་རབ་ཕག་ཚད་༡༥།༠༠།བར་རི་ཀོང་ཆོས་འཁོར་དགོན་ད་གོ་སིག་ཞ་ར་ལགས་ན།  དད་ལན་སེར་ས་མི་

       དམངས་གང་མང་ངེས་ཕེབས་ཡོང་བའི་གསལ་བར་ར། སད་སི་ཁལ་ད་གནས་སོད་དམ་པ་གང་གི་ཞལ་སོབ་ལོས་བཅས་ཐན་མོང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟ་ ༡༢ ཚས་ ༠༧
ལ།
འབེལ་བ་གནང་ཡལ་ཁ་པར་ཨང་གངས་།     ར་རོ་ཚང་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན། Tel:+41779669712    མགནོ་པོ་རོ་རེ་ཚང་ཐབ་བསན་ཟ་བ། +41765937767       
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Prayer Service in Honor of Geshe Jamphel Lobshe at Tibet-Institut, Rikon
To all the Tibetans living in Switzerland,
Recently, as many have known the sudden demise of Sera Thekchenling Geshe Lharampa Jamphel 
Lobshe in western China’s Sichuan province this week.
He began his formal traditional monastic education under the renowned spiritual masters of Sera 
Jey Monastic University, located in the south of India. His dedication and devotion have mastered 
him over the Five Major Buddhist Treatises by Indian Pundits of Nalanda Tradition of Buddhist 
Philosophy and its extensive commentaries by Tibetan accomplished Master Lama Tsongkapa and 
Jetsun Choekyi Gyaltsen. He earned the Geshe Lharampa Degree at the top of his class, doctorate 
degree in Buddhist Philosophy and Tantrayana degree in Gyumed Tantric College.
For the benefit and establishment of the profound Buddhist teaching to the people and his disciple 
in Tibet, he returned to Za-Sershul Monastery in Tibet and continued his teaching till his last breath.
With the sad news of his sudden demise, compatriots and disciples from all over the world offered 
an overwhelming outpour of condolences and grief. We have lost one of the greatest teachers of our 
time.
The disciples and followers of Late Geshe la in Switzerland would like to invite you to the prayers 
service on Saturday, 7th December 2019 at Tibet-Institut Rikon.
Venue: Tibet-Institut, Rikon Date: 07.12.2019
Time: 11.00h – 15.00h          
Contact Number:
Gyadhotsang Yonden Rinchen. Email: youdnr@yahoo.com   Tel: +41 77 966 97 12      

Gonpo Dorje Thubten Dawa.    Email: dawa8@yahoo.com    Tel: +41 76 593 77 67
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