
Дээрхийн гэгээнтэн 14-р Далай ламын 2016 онд Ёкохамад зохион 
байгуулагдах номын хурал 

Хэзээ: 2016 оны 11-р сарын 17ны Пүрэв гариг
Хаана: “Пасифико Ёкохама” Нийтийн хурлын танхимд パシフィコ横浜国立大ホール

Номын айлдварын сэдэв:  “Нигүүлсэл - Аз жаргал ба түүний шалтгаан”

Нигүүлсэл, энэрэнгүй сэтгэлийг бий болгох арга зам бол бусдын зовлонг 
ойлгох, өөрөөр хэлбэл хэн нэгний өвдөлтийг мэдрэх явдал юм. Бусдын зовлонг 
ойлгож аливаад нигүүлсэнгүй сэтгэлээр хандах бол хүн төрлийг олсны гол утга 
учир юм. 
Нигүүлсэнгүй хүний эргэн тойронд нийтэч халуун дулаан уур амьсгал бүрэлддэг.
Халуун дулаан сэтгэл бол нэгнээс нөгөөд дамждаг хэн бүхэнд хүрч чаддаг зүйл 
юм.
Нигүүлсэл гэдэг бол нэг үгээр хүнд заяагдсан гайхамшигтай хүч чадал юм. 
Нигүүлсэл гэх сэтгэлийн үнэт зүйл байхгүй бол хувь хүний аз жаргал, нийгмийн эв 
найрамдал аль аль нь байхгүй байх байсан. Хайр, эелдэг зөөлөн байдал, нигүүлсэл 
гэх зүйлс л бидэнд аз жаргалыг авчирдаг.

Ёкохамад зохион байгуулагдах “Нигүүлсэл - Аз жаргал ба түүний шалтгаан” тухай 
Дээрхийн гэгээнтэн Далай багшийн айлдвар, номын хуралд сүсэгтэн олон та 
бүхнийг урьж байна.

Огноо: 2016 оны 11 сарын 17ны өдөр (11 цаг 30 минутаас хурлын заал онгойно) 
Айлдвар эхлэх цаг: 13 цаг 00 минутаас 15 цаг 00 минут
Зохион байгуулагч- Дээрхийн гэгээнтэн Далай ламын Япон дахь төлөөлөгчийн газар
(NPO корпораци - Төвд хаус - Япон)
Ивээн тэтгэгч- Дээрхийн гэгээнтэн Далай ламын уулзалтыг зохион байгуулах хороо 

Холбоо барих

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай ламын Япон дахь төлөөлөгчийн газар (Төвд Хаус - 
Жапан)(チベットハウス・ジャパン)
Токио-то, Шинжүкү-кү, Ниши-Очиай 3-26-1 ( Давхар-1 ) 東京都新宿区西落合3-26-1
（１Ｆ）
Утас: 03-5988-3576
Факс: 03-3565-1360
Веб: http://www.tibethouse.jp
Имейл: lohhdl@tibethouse.jp

http://www.tibethouse.jp/
mailto:lohhdl@tibethouse.jp


Мэдээлэл

※Номын хурал Япон, Англи, Солонгос, Хятад, Монгол(Төлөвлөж байгаа) хэлүүд 
дээр зэрэг орчуулагдаж явагдана.
※Номын хурлын орлого нь зөвхөн зохион байгуулалтын зардлыг нөхөх зорилготой 
бөгөөд ашгийн төлөө биш юм. Санхүүгийн тайланг байгууллагын (“Чибетто 
цүүшин-チベット通信”) баримт бичигд хавсаргана.
Хаана: “Пасифико Ёкохама” Нийтийн хурлын танхимд 
Ёкохама-ши, Ниши-кү, Минато Мирай1-1-1  (〒220-0012　横浜市西区みなとみらい1-1-
1)

ＪＲ Ёкохама шугам, Ёкохама Сакурагичо метроны буудлаас алхаад 12 минут
ＪＲ横浜線・横浜市営地下鉄桜木町駅より徒歩12分 
Минато мирай шугам(Токюү Тоёоко шугам) Минато мирай метроны буудлаас 
алхаад 3 минут

Утас: 045-221-2155

Хүсэлт
• Номын хурал болох өдөр аюулгүй байдлын үзлэгийг нэвтрэх хаалган дээр хийх 
тул тодорхой хэмжээний цаг зарцуулах болохыг анхаарна уу!

• Аюулгүй байдлын үүднээс лааз, ундааны сав болон шил авч орох хориотой.
• Хурлын өдөр бороотой байх юм бол битүү дээвэртэй газарт хурал зохион 
байгуулагдана.

“Төвд Хаус”(チベットハウス) гишүүдэд зориулсан тусгай суудлын бүртгэлийн тухай
Бүртгэл 2016 оны 7 сарын 15аас 8 сарын 15ны өдрүүдийн хооронд

Тасалбар
Суудал-А 10,000еэн (1 дүгээр давхар)
Суудал-B 8,000еэн　 (1 дүгээр давхар)
Суудал-С 5,000еэн　 (2 дугаар давхар)
Суудал-D 3,000еэн　 (3 дугаар давхар)

Бүртгүүлэх
“Төвд Хаус”(チベットハウス) гишүүд рүү гишүүдэд зориулсан тусгай бүртгэлийн 
хуудсыг 7 сарын 15 хүртэл явуулах ба бүртгэлийн хуудсын зааврын дагуу 8 сарын 
15ны өдөр гэхэд факсаар бүртгүүлж, тасалбарын үнийг төлнө үү.

Бүртгэлийн хуудас очоогүй тохиолдолд “Төвд Хаус - Жапан” ( “チベットハウス・ジャ
パン”)-ны 03-5988-3576 дугаар луу эсвэл lohhdl@tibethouse.jp имэйл хаягаар холбоо 
барина уу!
“Төвд Хаус”(チベットハウス) гишүүдийн бүртгэлийн дэлгэрэнгүйг http://
www.tibethouse.jp-с авна уу!
Шинээр гишүүнээр элсэх хүсэлтэй хүмүүс Ёкохама дахь номын хурлын 
бүртгэлийн хуудсын хамт гишүүнээр элсэх хүсэлтээ илгээнэ үү! Элсэлтийн 
хураамж болон гишүүнчлэлийн жилийн хураамж (нийт 8,000еэн)-г шуудангаар 
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төлнө үү! Ажлын 2-3 өдрийн дотор төлбөр болон хүсэлтийг шалгасны дараа 
гишүүдэд зориулсан тусгай суудлын бүртгэлийн хуудсыг шуудангаар илгээнэ.

Тасалбарын тухай

Худалдаалах хугацаа- 2016 оны 8-р сарын 10ны 10 цагаас 11 сарын 14ний 23 цаг 59 
минут хүртэл

■ Лоусон тасалбар (Lawson Ticket)-Тicket Рia
Суудал-А 10,000еэн (1 дүгээр давхар)
Суудал-B 8,000еэн　 (1 дүгээр давхар)
Суудал-С 5,000еэн　 (2 дугаар давхар)
Суудал-D 3,000еэн　 (3 дугаар давхар)

Тасалбар захиалах

■ Лаусон тасалбар (ローソンチケット) “L” код-32164

■ Утсаар захиалга өгөх 0570-084-003(“L” код шаардлагатай)
■ Вебээр захиалах http://l-tike.com
■ Лавлах 0570-000-777
0570-р эхэлсэн дугаар луу PHS・IPфон・CATVфон зэргээс холбогдох боломжгүйг 
анхаарна уу.

Тасалбар худалдаалах өдрөөс эхлэн Лаусон, Мини стопын салбарууд, Loppi-с 
тасалбарыг шууд худалдан авах боломжтой.

■ Тicket Рia “Р” код: 633-082
■ Тicket Рia утсаар бүртгүүлэх: 0570-02-9999 (Автомат хариулагч)
■ Вебээр захиалах : http://pia.jp/t/dalailama/
■ Тicket Рia -н бүх салбар дэлгүүрүүд, мөн “Seven eleven”, “CircleK”, ”Sunkus”-н бүх 
салбар дэлгүүрүүд

Хурлын өдөр худалдаалагдах тасалбарын тухай
11 сарын 17ны Пүрэв гаригийн 10 цагаас эхлэн “Пасифико Ёкохама” Нийтийн 
хурлын танхимын 1 давхрын тасалбар худалдаалах цэгээс авах боломжтой.

Анхаарах зүйлс
※ Аль болох галт тэрэг зэрэг нийтийн тээврийн хэрэгсэл ашиглана уу!
※Тухайн өдөр замын түгжрэл үүсэх магадлалтай тул аль болох эрт ирээрэй!
※Аюулгүй байдлын үүднээс метал илрүүлэгч зэргээр тээш болон хувцсанд нэгжлэг 
хийнэ. 
※Зураг авах болон бичлэг хийх хориотой тул камер зэрэг дүрс бичлэгийн 
төхөөрөмж авчрахыг хориглоно.
※Номын хурлын үеэр дүрс болон дуу бичлэг хийх хатуу хориотой.
※Аль болох бага насны хүүхэдгүй номын хуралд оролцоно уу.
※Номын хурлын үеэр гар утсаа унтраана уу.
※Аюулгүй байдлын үүднээс лааз, ундааны сав болон шил авч орох хориотой.
※Зайлшгүй шалтгааны улмаас номын хурлын хөтөлбөрт өөрчлөлт орж болзошгүй.
※Англи, Солонгос, Хятад, Монгол хэлүүд дээр орчуулга зэрэг явагдах ба хурал 
зохион байгуулагдах газраас хүлээн авагч авах боломжтой. ФМ радиогоор долгион 
цацагдахгүй болохыг анхаарна уу!
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Дээрхийн гэгээнтэн 14-р Далай лам Данзанжамц

1935 онд Түвдийн зүүн хойд хэсгийн Таксерт орших Амдо гэдэг жижиг тосгонд 
мэндэлж 2 настайдаа 13-р Далай ламын хойд дүрээр тодорсон. 1959 онд Хятадын 
засгийн газрын халдлагаас зугтан хойд Энэтхэгийн Дарамсалад Түвдийн 
дүрвэгсдийн засгийн газрыг байгуулсан. Дэлхий даяар энх тайван, нигүүлслийн 
сургаалийг үргэлжлүүлэн номлож 1989 онд Нобелийн энх тайвны шагналыг 
хүртсэн. 2010 онд Америкын засгийн газрын Ардчилалын гавъяаны одон, 2011 онд 
дэлхийн энх тайвны төлөөлөгчийн хувиар “Тайм” сэтгүүлийн хамгийн нөлөө бүхий 
25 хүний нэгээр тодорсон. 2012 онд шашны ертөнцийн нобелийн шагнал гэгдэх 
Английн “Темлетон”-г хүртсэн. 30 гаруй жил дараагийн үеийн аз жаргал, энх 
тайвны төлөө даян дэлхийн эрдэмтэдтэй хамтран ажилласаар байна. 2011 оны 8-р 
сард улс төрийн үүргээ анхны ерөнхий сайд Лувсан Сангайд залгамжлуулсан. 
Тэрээ одоо 80 настай, дэлхийн олон ард түмний оюун санааны удирдагчаа хийж 
байна. 2016 онд дэлхийн “Оюун санаа, Бие, Сэтгэл”-н хувьд хамгийн нигүүлсэнгүй, 
нөлөө бүхий хүнээр сонгогдсон.


