
 

གསོ་རིག་སྨན་པའི་ཤེས་ཡོན་གོང་སེལ་གི་ཟབ་འཁིད། 

བོད་ ི་གསོ་བ་རིག་པའི་ ན་  གས་ནས་ ི་ལོ་      ་    ས་   ནས་  ས་   བར་གསོ་རིག་སྨན་པའི་ 
ཤེས་ཡོན་གོང་སེལ་གི་ཟབ་འཁིད་ ེངས་ ་པ་འདི་བ ིན་བ གས་ ར་ ་ར ་  ་ལའི་བོད་ ི་གསོལ་  ོན་
 ང་ ་བ ོང་  གས་གནང་ ིང་ཟབ་འཁིད་འདི་ནི་ ་གར་ད ས་ག ང་  ་ ་ཤའི་ལས་ ངས་ནས་རོགས་
ད ལ་ ས་ ོབ་ ང་ བ་ལས་གོ་ ིག་ ས་པ་ ིག་ཡིན། ཟབ་འཁིད་འདིར་ ོན་  གས་ ེངས་ ངས་ ༤ ནང་ 
གསོ་བ་རིག་པའི་  ས་དབང་ ངས་   དང་  ་ཡི་རིག་ ེད་  ས་དབང་ ངས་༤  ི་ གས་སྨན་པ་ 
 ངས་   བ ས་  ས་དབང་བ ོ་ ་  ་ གདན་ ས་  ོག་གསོ་བ་རིག་པའི་ག ང་དང་ལག་ལེན།  ིད་ 
 ས་དང་  ས་ ིབ། ག ན་ཡང་  ་ཡི་རིག་ ེད་ གས་ ི་ད ིགས་བསལ་ལག་ལེན་དང་དེ་བ ིན་ གོན་པོ་ 
 ་ བ་ ིས་  ་ཡི་རིག་ ེད་སེལ་ ལ།  ི་ གས་སྨན་གི་ ོག་ནས་ནད་ག ི་ ེ་ ག་ངོ་ ོད་དང་ ོན་འགོག་ 
 ེད་ ལ་སོགས་བ ོད་ག ི་ ི་འ ་ ༤  ོག་ག  ་བཤད་དང་ ི་བ་བ ོ་ ེང་གནང་ཡོད། ཟབ་འཁིད་ ི་ 
 ིན་བ ི་པ་ ེ་ ི་  ས་    ་ ོ་  གས་བ ར་དང་ག ང་བཤད་གནང་  ན་བ ས་ ོན་ ི་ ངས་ ༤ 
  ི་ནོར་ གོང་ས་ བས་ གོན་ ེན་པོ་  ོག་  ལ་ ་དང་བ འ་ ོབ་བ ས་ ས་བ ལ་ ོབ། བ འ་ ོབ་ 
བ འ་བ ལ་ནང་དོན་ག  ་བོ་དེ་གསོ་བ་རིག་པ་འདིས་འ  ་ ་ ིང་ ི་ལ་ཕན་ ོགས་ བས་འདེགས་ བ་ 
 བ་པ་ ེད་དགོས་པ་དང་དེ་བ ིན་  ི་ནོར་ གོང་ས་ བས་ གོན་ ེན་པོ་  ོག་ ་ ིད་ད ང་ལོ་ ང་ 
ས་ནས་བོད་སྨན་ ན་རིང་བ ེན་པས་ཕན་བ ེད་ ེན་པོ་ ང་ཡོད། བ ན་བ གས་བ ན་བ གས་ཟེར་ནས་ 
བ ན་བ གས་ངོ་ ་དེ་ ེད་  ་དང་བོད་སྨན་དེ་རེད་ ེས་བ འ་ ོབ་གནང་། ེངས་འདིའི་ཟབ་འཁིད་ནང་
བོད་ ི་སྨན་ ིས་ ང་དང་  ་ ་བོད་ ི་ག ག་ལག་ ོབ་ག ེར་ ང་གི་སྨན་པ།  གས་པོ་རི་ ོབ་ ར་སྨན་ 
པ། ལ་ གས་ད ས་ག ང་ནང་པའི་  ོ་རི ་ ོབ་ག ེར་ ང་གི་སྨན་པ་དང་ག ན་ཡང་ལ་ གས་དང་ ་ 
 ་ ོགས་ ི་སྨན་པ་བ ས་ ོན་སྨན་པ་ ངས་     གས་བ ར་   ་བ གས་གནང་ཡོད་པ་དང་  གས་ 
བ ར་ ་ བ་པ་  ས་ལ་ ན་  གས་ ི་ངོ་དེབ་བ ད་ ་ ོག་ནས་གཟིགས་ ་ཡོད་པའི་ ་ ེན་བ ན་ཡོད། 
ད་ལན་གི་ཟབ་འཁིད་འདི་ ་གར་ད ས་ག ང་  ་ ་ཤའི་ ོན་ ེན་ལས་ ངས་ ི་རོགས་ད ལ་འོག་གོ་ 
 ིག་ ས་པའི་གསོ་རིག་སྨན་པའི་ཤེས་ཡོན་གོང་སེལ་གི་ཟབ་འཁིད་ ེངས་ ་པ་དེ་ གས་ ི་ཡོད།། 

 

 



གསོ་རིག་སྨན་པའི་ཤེས་ཡོན་གོང་སེལ་ཟབ་འཁིེད་ཀི་ལས་རིམ། 

 ནི་དང་པ།ོ   ། །     
 ས་  ད། བ དོ་ག །ི 

༩།   ནས་   །   ད ་འ དེ་  ད་ །ོ 
                                            10:00 a.m to 10:15 a.m      TEA BREAK 

Session – 1 

10:15 a.m to11:45a.m 
 

བརདོ་གཞ།ི   སྨན་པའི་ ོ་ག  ་གི་ ོད་པ། 
ག ང་བཤད་གནང་  ན།  སྨན་ར ས་པ་ཡེ་ཤེས་དགེ་ལེགས། 

Session - 2 

11:45 a.m to 1:15 p.m  
བརདོ་གཞ།ི  གསོ་རིག་འ  ་བ ིའི་ངོ་ ོད་དང་ད ིགས་བསལ་ ད་ ོས། 
ག ང་བཤད་གནང་  ན།  དགེ་བཤེས་བ ་ཤིས། 

1:15 p.m to 2:15 p.m     LUNCH BREAK 

Session – 3 

2.15 pm to 3.45 pm 

 བ དོ་ག །ི   ིས་པའི་གདོན་གསོ་ ལ། 
ག ང་བཤད་གནང་  ན།  སྨན་ར ས་པ་བསོད་ན ས་རིན་ ནེ། 

3:45 p.m to 4:00 p.m     TEA BREAK 

Session - 4 

4:00 p.m to 5:30 p.m 
བ དོ་ག །ི  གསོ་རིག་འ  ་བ ི་ལས་གདོན་བ ོས་ ལ། 
ག ང་བཤད་གནང་  ན།  དགེ་བཤེས་བ ་ཤིས། 

 ནི་ག སི་པ།  ༤། །     
Session - 5 

9:00 a.m to 10:30 a.m 
བརདོ་གཞ།ི   ོ་ནད་ཕལ་བའི་ནད་བ ད་ལས་ ་ ་ ིན་པ་བ སོ་ ལ། 
ག ང་བཤད་གནང་  ན།  སྨན་ར ས་པ་པ་སངས་ ོལ་ །  

                                                10:30 a.m to 10:45 a.m   TEA BREAK 

Session - 6 

10:45 a.m to 12:15p.m 
བརདོ་གཞ།ི   ོ་ནད་ཕལ་བ་བ ས་ ེས་ ་བ་ ས་པའི་གསོ་ བས། 
  ག ང་བཤད་གནང་  ན།  སྨན་རམས་པ་པ་སངས་སོལ་མ། 

    12:15 p.m to 1:30 p.m     LUNCH BREAK 

Session - 7 

1:30 p.m to 3:00 p.m 
བརདོ་གཞ།ི    ིན་པའི་འ ས་ནད་བ ོས་ བས།  
ག ང་བཤད་གནང་  ན། ༸སྐུ་བཅར་སྨན་རམས་པ་ཚེ་དབང་རྟ་མགིན། 

   3:00 p.m to 3:15 p.m     TEA BREAK 

Session - 8 

3:15 p.m to 4:45 p.m 
བརདོ་གཞ།ི  ད ད་བ ོས་ལས་ ེ་  ་དང་ ེ་བ འི་ལག་ལེན་ད ར་འཁིད་། 
ག ང་བཤད་གནང་  ན།  སྨན་ར ས་པ་ ་བ་ ོས་ ོན། 

 ནི་ག  ་པ།   ། །     
Session – 9 

9:00 a.m to 10:30 a.m 
བརདོ་གཞ།ི  པགས་ནད་  ་བ ོས་ ལ།  
ག ང་བཤད་གནང་  ན།  སྨན་པ་བ ན་འ  ན་བ ོན་འ ས། 

10:30 a.m to 10:45 a.m   TEA BREAK 

Session - 10 

10:45 a.m to 12:15p.m 
བརདོ་གཞ།ི  ནད་པ་ག ེས་ ོང་དང་ཁི ས་ ི་བ ་ ལ།  
ག ང་བཤད་གནང་  ན།  Dr. R. K. Sharma 

   12:15 p.m to 1:15 p.m   LUNCH BREAK 

Session - 11 

1:15 p.m to 2:45 p.m 
བརདོ་གཞ།ི   ་ ེན་བ ོས་ བས་ ོར།  
ག ང་བཤད་གནང་  ན།   སྨན་པ་བ ན་འ  ན་བ ོན་འ ས། 



2:45 p.m to 3:00 p.m TEA BREAK 

Session - 12 

3:00 p.m to 4:30 p.m 

བརདོ་གཞ།ི   ན་ ན་བ ག་ད ད་ བས་སྨན་གི་ཁི ས་ གས་དང་གདོང་ལེན། 
ག ང་བཤད་གནང་  ན། Dr. R. K. Sharma 

 ནི་བ ་ིཔ།   ། །     
Session - 13 

9:00 a.m to 10:30 a.m 
བརདོ་གཞ།ི   ོ་བའི་འ ས་ནད་བ ོས་ བས།  
ག ང་བཤད་གནང་  ན།  སྨན་རམས་པ་རོ་རེ་རབ་བརྟན། 

        10:30 a.m to 10:45 a.m TEA BREAK 

Session - 14 

10:45 a.m to 12:15 p.m 
བརདོ་གཞ།ི   ེ་ ིད་སངས་ ས་ ་   འི་ ད་བ ིའི་ ང་བ་བ ོད་པ་ལ་ད ད་པ། 
ག ང་བཤད་གནང་  ན།  སྨན་དགེ་རག་ ོ་ ོ་བཟང་བ ན་འ  ན། 

12:15 p.m to 1:30 p.m     LUNCH 

Session - 15 

1:30 p.m to 3:00 p.m 
བརདོ་གཞ།ི  སྨན་ད ད་ ་བའི་ ལ་པོ་ལས་བ ག་ བས་རིག་པ།  
ག ང་བཤད་གནང་  ན།  སྨན་དགེ་རག་ ོ་ ོ་བཟང་བ ན་འ  ན། 

3:00 p.m to 3:15 p.m  TEA BREAK 

Session - 16 

3:15 p.m to 4:45 p.m 
བརདོ་གཞ།ི   ་གར་  ་ཡི་རིག་ ེད་ལས་བ ད་ལེན་ ོར།  
ག ང་བཤད་གནང་  ན།  Dr. Anand Kumar Chaudhary 

 ནི་ ་པ།   ། །     

Session - 17 

9:00 a.m to 10:30 a.m 
བརདོ་གཞ།ི   ངལ་དང་ ་ འི་འ ས་ནད་བ ོས་ ལ།  
ག ང་བཤད་གནང་  ན།  སྨན་ར ས་པ་ ོ་ ེ་རབ་བ ན། 

  10:30 a.m to 10:45 a.m   TEA BREAK 

Session - 18 

10:45 a.m to 12:15 p.m 
བརདོ་གཞ།ི   ་གར་ནང་ ོལ་ ན་སྨན་ ི་བདག་དབང་ ང་ ོབ།  
ག ང་བཤད་གནང་  ན།  Dr. (Prof.) Bhushan Patwardhan 

         12:15 p.m to 1:30 p.m  LUNCH BREAK 

Session - 19 

1:30 p.m to 3:00 p.m 
བརདོ་གཞ།ི   ོབ་དཔོན་ ་ བ་ ིས་ ་གར་  ་ཡི་རིག་ ེད་སེལ་ ལ།  
ག ང་བཤད་གནང་  ན།  Dr. Anand Kumar Chaudhary  

3:00 p.m to 3:15 p.m  TEA BREAK 

Session - 20 

3:15 p.m to 4:45 p.m 
བརདོ་གཞ།ི  ོལ་ ན་སྨན་ གས་རིག་པའི་ ོག་  ས་ ིབ་དང་ ིད་ ས། 
ག ང་བཤད་གནང་  ན།  Dr. (Prof.) Bhushan Patwardhan 

 ནི་ ག་པ།   ། །     

Session - 21 

9:00 a.m to 10:30 a.m 
བ དོ་ག །ི  བ  ་ ལ་ནང་གི་ད ལ་ འི་ ེད་ལས་ལ་ ིབ་འ ག་དང་ བ་འ ས། 
ག ང་བཤད་གནང་  ན།  སྨན་ ིས་ ང་གི་ནད་བ ོས་  ས་ ིབ་ ེ་ ན། 

10:30 a.m to 10:45 a.m  TEA BREAK 

Session - 22 

10:45 a.m to 12:15 p.m 
བ དོ་ག །ི  སྨན་ ར་ལག་ལེན། 
ག ང་བཤད་གནང་  ན།  སྨན་པ་རིག་འ  ན་དབང་ གས། 

12:15 p.m to 1:30 p.m    LUNCH 

Session - 23 

1:30 p.m to 3:00 p.m 
བརདོ་གཞ།ི  གསོ་བ་རིག་པའི་བ ན་པ་ ི་དང་ཡང་ ོས་གས་ོརིག་ ན་  གས་ ི་ལས་འ ར་ 
ལས་དོན་གོང་སེལ་ ོག་བ ོ་ ངེ་། 

3:00 p.m to 3:15 p.m  TEA BREAK 



Session - 24 

3:15 p.m to 4:30 p.m 
བ ོ་ ེང་དང་དགོངས་ ལ་སེལ་རེས། 

4.30 pm –   ག་ ོ ་  ད་ ོ། 

 
  ི་ནོར་ གོང་ས་ བས་ གོན་ ེན་པོ་  ོག་  ལ་ ་ ས་ བས། Audience with His Holiness the Dalai Lama - 16/03/2017 

 



 

 

 



 

 

 



 
CME Closing with Chief Guest Dr (Prof. ) Sanjeev Rastogi, Former RAV Director 

 
************** 


