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Acompanyant al M.V. Lama Drubgyu Tenpa, es va dirigir al monestir de S.E. Kalu 
Rinpoche en Sonada, on va ingressar com a novici i va romandre diversos anys dedicat a 
la feina ia la vida monàstica. 

Va estar residint a França un any, impartint ensenyaments i iniciacions, i de tornada a 
Bhutan, es va retirar a les muntanyes. Va estar residint a França un any, impartint 
ensenyaments i iniciacions, i de tornada a Bhutan, es va retirar a les muntanyes per 
practicar la meditació en els llocs on Guru Rinpoche havia meditat. Va romandre allí 
diversos anys fins que Kalu Rinpoche va sol·licitar la seva presència de nou en Sonada, 
per col·laborar en el desenvolupament del monestir i dels ensenyaments. 

Algun temps després, va aprofundir en l'estudi dels grans tractats de Budisme, el que el 
va portar a Rumtek (Sikkim) seu dels Karmapas i a Yamyang Kyentse, monestir 
Nyingmapa proper a Dharamsala. Finalment, va tornar a Sonada a petició de Gyaltsen 
Lama, pare de Yangsi Kalu Rinpoche. 

A l'abril 1994, davant la creixent demanda dels centres espanyols, va venir a Dag Shang 
Kagyu on va romandre durant dos anys impartint ensenyaments i iniciacions, però va 
haver de tornar de nou a Sonada per supervisar l'educació de Yangsi Kalu Rinpoche en 
els seus primers anys de vida. 

A l'estiu de 2002, va tornar a la Comunitat Dag Shang Kagyu on continua desenvolupant 
la seva incansable activitat, pel bé de tots els seres. 

 

 

 

 

El Molt Venerable Lama Sönam Wangchuk va néixer a 
Dunkar Choling, un petit poble de la regió de Mongar 
Dzong, el Molt Venerable Lama Sönam Wangchuk va 
néixer a Dunkar Choling, un petit poble de la regió de 
Mongar Dzong, a Bhutan en l'any 1959. 

El seu pare, Lama de la tradició Nyingma al monestir 
de Dunkar, li va ensenyar des de molt petit els 
beneficis de la pràctica de la virtut. 

Així mateix li va transmetre la idea que el pas per 
aquesta vida, sense donar-li un sentit positiu, és com 
tenir una joia preciosa a la mà i deixar que se li perdi 
sense percebre el seu autèntic valor. 

Aquests ensenyaments van fer sorgir en el seu esperit 
una forta aspiració per aconseguir el despertar i una 
gran devoció cap al Dharma i el seu estudi. 

 


