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Ο Τζόγκτσεν Πόνλοπ Ρίνποτσε 
 

Ο Τζόγκτσεν Πόνλοπ Ρίνποτσε είναι ένας πρωτοπόρος μελετητής των παραδόσεων Κάγκιου και 
Νυίνγκμα του Θιβετανικού Βουδισμού, καθώς και δάσκαλος διαλογισμού, καλλιγράφος, 
εικαστικός, και ποιητής. Ταξιδεύει και διδάσκει 
ευρέως και είναι γνώστης του δυτικού 
πολιτισμού και της τεχνολογίας. Είναι γνωστός 
για τη ζεστασιά, το χιούμορ του και τη διαυγή 
παρουσίαση των Βουδιστικών διδασκαλιών 
κατά τρόπο που σχετίζονται με τη σύγχρονη 
ζωή.  

Γεννημένος στο Σικκίμ της Ινδίας, ο Ρίνποτσε 
αναγνωρίστηκε από την Αγιότητά Του τον 16ο 
Γκυάλουα Κάρμαπα και την Αγιότητά Του τον 
14ο Δαλάι Λάμα, ως ο έβδομος στη σειρά των 
Τζόγκτσεν Πόνλοπ Ρίνποτσε. Το 1979, η Α.Τ. ο 
16ος Κάρμαπα ανακήρυξε επίσημα τον Πόνλοπ 
Ρίνποτσε ως έναν από τους κατόχους της γενεαλογίας Κάρμα Κάγκιου και πνευματικό του γιο.  

Ο Ρίνποτσε είναι ο πνευματικός ηγέτης και πρόεδρος του Ναλάνταμπόντι, ενός δικτύου κέντρων 
διαλογισμού που βρίσκονται κυρίως στη Βόρειο Αμερική και συμπεριλαμβάνουν κέντρα σε 
τρεις άλλες ηπείρους. Επιπλέον, ο Ρίνποτσε έχει ιδρύσει και διευθύνει και άλλους οργανισμούς 
του Ντάρμα. Το 1994, ίδρυσε το Νιτάρτα international, ένα μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό 
οργανισμό για την ενίσχυση της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας ηλεκτρονικών υπολογιστών 
στην εκμάθηση των Θιβετανικών.  

Το 1995, ίδρυσε το Ινστιτούτο Νιτάρτα, ένα συστηματικό πρόγραμμα τριτοβάθμιων 
Βουδιστικών Σπουδών για δυτικούς φοιτητές. Ο Ρίνποτσε υπήρξε προσκεκλημένος καθηγητής 
στο Πανεπιστήμιο Naropa στο Boulder, Κολοράντο, από το 1996. Το Ναλάντα West, στο Σιάτλ 
της Ουάσιγκτον, ιδρύθηκε ως κέντρο για τον Αμερικανικό Βουδισμό, προκειμένου να βοηθήσει 
στην αφομοίωση της Βουδιστικής Επιστήμης του Νου στον αμερικανικό πολιτισμό. 

Το 2008, ο Ρίνποτσε διοργάνωσε την πρώτη εξαιρετική επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αγιότητάς Του, του 17ου Γκυάλουα Κάρμαπα, κατευθύνοντας αρμονικά τα Βουδιστικά Κέντρα 
σε όλες τις ΗΠΑ να εργαστούν από κοινού για την περιοδεία. Οι δημοσιεύσεις του Ρίνποτσε 
περιλαμβάνουν τα Άγριο Ξύπνημα: Η καρδιά του Μαχαμούντρα και του Τζόγκτσεν, Διεισδυτική 
Σοφία: Η Ευγενής Ευχή του Σαμάνταμπάντρα, και το πρόσφατο, Νους Πέρα από το Θάνατο. 
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