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महान् नननिपनिको जीवनी र नवरासि 

 

 

फाग्छोग रिन्पोछेको आउँदो कार्यक्रममा निमन्त्रणा गिय पाउँदा हामी सामे्य समूह निकै हनषयत छ ।ँ: 

छोगू्यर देछेन् निग्पो निङ्पा: महान् नननिपनिको जीवनी र नवरासि. 

 

महाि् निनिपनत छोगू्यि देछेि् निग्पो निङ्पाको जन्म िाङ्छेि प्रान्तको िाम्खा जो(आकाि निनि) 

नहमािको फेदमा िहेको साङ्यािमा भएको निर्ो। भूनम गोरु वषयको छैट  ँमनहिाको दिमी नतनि( १८८६ 

श्रावण २८)को नदि उहाँको जन्म भएको निर्ो। र्ो त्यही मनहिा ि त्यही नतनि निर्ो जुि नदि महागुरु सर्  ँ

वषय पनहिे कमिको फूिमा अद्भुत जन्म नििु भएको निर्ो। नतब्बतका मुख्य तेटोि अिायत् निनिपनतको 

दजाय प्राप्त गिेका छोकगु्यि निङपािे समकािीि ज्याम्याङ खेन्छे वाङ्पो (१८१३-१८९९) ि ज्याम्गोि 

कोङटु्रि िोड्र ो िाए (१८२०-१८९२) सँगको सहकार्य द्वािा महागुरु पद्मसम्भव तिा ज्ञाि ड्ानकिी  रे्िे 
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छोग्यािको गम्भीि निक्षा िािण गिय ि व्यापक बिाउि अिक मेहित गिुय भर्ो। छोगू्यि निङ्पा द्वािा 

पत्ता िगाउिु भएको निनि वतयमाि समर्मा सान्दनभयक गहि निक्षािे परिपूणय छि्। र्ो छोटो, िागु गिय 

सहज हुिुका सािै अनिष्ठाििे भरिपूणय भएकोिे प्रख्यात छ। 

 

 

महा निनिपनत उहाँमा समू्पणय िमयको अिायत् वचि पिम्पिा, भूनम निनि, पुिः  प्राप्तप्त निनि, नचत्त निनि, 

म प्तखक उपदेि, स्वप्न दिी िहस्योद्घाटि अनि पूवायिुसृ्मती (पूवय जन्मको अिुसृ्मनत) गिी सातै वटा 

पिम्पिाको बाहक हुिु भएकोिे प्रनसद्ध हुिु हुन्थ्यो। 

र्ी सातै वटा पिम्पिा िै महाि् निनिपनत छोगू्यि निङ्पाको आध्याप्तिक नविासत ' छोप्तिङ तेसायि' ि 

जीविी बािे बुझे्न आिाि हो। प्रते्यक पिम्पिाको उद्गमिे नतब्बती भूगोि  ि छोगू्यि निङपाको जीविीको 

महत्त्वपूणय क्षणिाई दसायउँछ। उहाँको निनि निकाल्िे कार्यबाट हामीिे नतब्बतको आध्याप्तिक भूगोिको 

बािे जानु्नका सािै महा निनिपनतको हुिु हुन्छ भिी परिचर् पनि पाउँछ । 

 

र्ही फालु्गन १३, २०७९ गते िनिवाि, महा निनिपनतको निनि निकाल्िे र्ात्रािाई अनभिेखि गिे  वषषँ 

िामो परिर्ोजिाको िनतजाको बािेमा क्याबगोि् फाग्छोग रिन्पोछेिे प्रसु्तत गिुय हुिेछ तानक हामी पनि 

वहाँको गहि वंि पिम्पिामा गाँनसि सके्नछ ।ँ 

ररन्पोछेको प्रसु्तनिमा अनिाइन सहभागी हुने बारे मुख्य जानकारी: 

 

नमनि: फालु्गि १३ 

समय: ५:00-६:३0 बेिुकी 

आफ्िो ठाउँको समर् पत्ता िगाउि र्हाँ निच्न होस्। 

ररन्पोछेिे अङ्रेजीमा नसकाउनु हुनेछ. साम्य संस्िािको अिुवाद टोिीिे निननयााँ, से्पननस, 

पोिुुनगज, नभयिनामी, थाई, इन्डोनेनसयािी, फ्राने्सिी, युके्रनी ि नेपािी भाषामा प्रत्यक्ष अिुवाद 

प्रदाि गिेछ। हाम्रा अिुवादकहरूिे रिन्पोछेका निक्षाहरू नवश्वव्यापी संघसँग बाँड््ि सक्षम हुिुको 
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कािण दाताहरूको उदाि हृदर् हो। र्नद तपाईँ पनि हाम्रो गनतनवनिहरूिाई समियि गिय चाहिुहुन्छ भिे 

कृपर्ा र्हाँ चन्दा दाि गिुय होस्। 

 

ररन्पोछेको प्रविनको िानग नाम दिाु: 

 ति निङ्क गरिएको फािम भिेि Zoom मा र्स सहभागी बनु्नहोस्,: 

 नाम दिाु  

हाम्रो रु्टु्यब पेजमा रिन्पोछेको निक्षाको प्रत्यक्ष प्रसािण पनि हुिेछ। YouTube मा हेदाय, केवि अंगे्रजी 

भाषामा सुन्न सकु्न हुिेछ; प्रत्यक्ष अनुवाद जुममा मात्र उपिब्ध हुनेछ। 

 

ररन्पोछेको प्रसु्तनिमा प्रत्यक्ष उपस्थथनि हुन: 

 रिन्पोछेको प्रसु्ततीकिण ब द्धको  होटेि नतब्बतमा हुिेछ। र्स कार्यक्रमको िानग नसट सीनमत छ, र्नद 

तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा उपप्तस्ित हुि चाहिुहुन्छ भिे, तपाईंिे तिको निङ्क प्रर्ोग गिेि अनग्रम दताय 

गिुयपछय । 

 

प्रत्यक्ष उपस्थथनिको िानग दिाु गनुुहोस् 

 

तपाईको सहभानगताको पखायइमा, 

साम्य संस्िाि समूह 
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