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ན་བད།
༆ །་བ་འ་ ད་ས་ནངས་པ་ན་གན་་གསལ་འ་་ ནང་པ་ས་དང་དཔལ་
ན་འག་པ་ར་ལས་ས་འད་ད་ང་ ས་ད་མ་མས་་དང་། ནང་པ་ག་
གང་་ཤ་གཔ་ང་འབད་མ་གས་་འ་་་ན་་མར་བས་་ས་སཝ་
ན། ག་མ་་འབད་འལ་བ་་འན་ང་པ་ན་ མཁས་པ་དབང་་འ་་ས་
བ་ཁ་བབ་བན་བང་གནང་།

Introduction

This book is aimed for those intelligent youth who are interested to
Buddha dharma and Palden Drukpa yet have so little time. It is also
aimed for those who dosen’t have much time to explore the vast Buddha
literature. In case there are any errors, I beg all the esteemed scholars to
please kindly correct it.

Khenpo Nima Shar
Tago Dorden Tashithang
Buddhist University.
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མཁན་་་མ་ཤར།
་མ་ར་གདན་གག་ལག་བ་།
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༆ །ནང་པ་ས་ར་་འ་ག་དན་མག་གམ་་བས་་འོ ་བ་་ནས།
་བ་བཀར་བཏགས་་ག་་བ་ཁས་ན་པ།
མ་པ་ད་་གན་་ད་པ།
ད་པ་འ་ད་་བ་ལམ་ན་དང་ན་པ། འས་་་ངན་ལས་འདས་པ་་འཕང་
བ་་ད་པ་་ད་ས་་དང་ན་པ་འ་་ས་འན་འབདཝ་ན།

༆ ནང་པ་ས་འཛམ་་ང་ན་འ་དང་པ་གངས་་སངས་ས་་བ་པ་མག
Buddha dharma was first taught on this earth by Buddha Sakyamuni

་བ་བཀར་བཏགས་་ག་་བ་།
༡༽འས་ས་ཐམས་ཅད་་ག་པ།
༢༽ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་ག་བལ་བ།
༣༽ས་ཐམས་ཅད་བདག་ད་ང་ང་པ། ༤༽་ངན་ལས་འདས་པ་་་བ། །
Buddha Dharma or Buddhist is
• taking refuge in Buddha, dharma and Sangha as foundation.
• accepting the four seals as view
• where there is a meditative antidote for pinnacle of cylclic existence
• where there is action without harming others with guindiance.
• with fruition or result to achieve Nirvana.
Those possessing these five points are accepted or recognised as
Buddhist.

The four Seals are:
1. All conditioned phenomena or compounded things are
impermanent.
2. All tainted phenomena or emotions are suffering.
3. All phenomena are empty and deviod of self.
4. Nirvana is true peace.
4
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དགའ༌ན༌གནས༌ནས༌འ༌བ༌དང༌མས༌༌གས༌པ།
The Descent from Tushita, the Joyous pure land and entering the
mother’s womb.

དགའ་ན་་གས་ལས་ས་ག་་བ་ས་བ་་་ང་ན་ཐལ་དཀར་་བ་ག་
ན་ི ་མ་པ་འབད་མ་་འལ་མ་མས་་གས་ད།

༌བམས༌ནས༌་ལ་བ་པ།
Taking birth and becoming skilled in various Arts.

ས་ག་་བ་ས་བ་་་ ས་གནས་་་ཚལ་་་འངས་པ་བས་་་
དབང་་་ན་དང་ཚངས་པ་གས་ས་ཀ་་ཀ་རས་ས་ངས། ་ལ་་འ་
་ས་་ས་ལ། གས་བ་་མ་པ་བན་བན་་ས་ལས་་ག་པདྨ་་་
ཡང་ས་ག་ ་ལས་མ་པ་བན་ན་ི ་བས་གན་དང་། ད་བ་དང་། ཞང་
་ར་བཅས་ལ་གས་པ་འ་་ལས་་་དང་། ས་དང་། ་ལ་དང་། འང་ལ་
གས་པ་འ་་ཡང་མཁས་པར་ངས་གནང་ག།

Desecended from Tushita, the joyous pure land in the month of
Vaishaka, the fourth lunar month in the form of ash-colored/white
elephant with six huge tusk, and entered the womb of Queen Mayadevi.

On the fifteenth day of Vaishaka month, Buddha was born in Lumbini. He was recieved by Lord Brahma and Indra in the finest Varnasi
Muslin. The Naga Kings then gave bath, and Buddha then took seven
steps in each direction, where seven Lotus petal appeared. Gradually Buddha then studied art of writing, astrology, physical arts and
archery etc from Kungi Sheynyen, Sidrub and Zhangpo Lharchey, and
thus became skilled in various arts.

6

7

བན༌འི༌འར༌ི ས༌ལ༌པ།
Delighting in the company of Royal Consorts

ས༌ང༌དཀའ༌བ༌ད༌པ།
Renunciation and practicing austerities.

དང་་་་་ད་་ འར་བ་ས་འ་་ག་ར་ང་་དཔ་ནམ་མན་་
ལ་ད་བན་་དང་བཅས་པ་ངས་ནམ་ན་ ་་་ར་ན་འམ་་ཐར་པ་དང་
ཐམས་ཅད་མན་པ་བ་་ན་་་ག་དཀའ་བ་ད་གནང་ག།

དང་་བ་བན་་ གས་འན་མ་དང་། ད་མ། ་གས་ས་ས་གས་པ་
བན་་འ་་བས་་ལ་ད་ས་བན་བངས་གནང་བ་མ་ཟད། ་ས་་
ཅན་འན་ཡང་འངས་ག།

At the age of 29, seeing there is no essence to the samsaric phenomena,
left his kingdom and wife. and started his six years austrities on the
bank of river Niranjana to attain liberation and omniscience.

At the age of seventeen married Yasodhara etc. and ruled the country
in accordance with dharma and had a son named Rahula.
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བད༌བམ༌ནས༌སངས༌ས༌པ།
Overcoming Maras and becoming fully enlightened

མས་པ་ང་་འན་ི ་་ལས་བད་་ལ་་དགའ་རབ་དབང་ག་འར་དང་
བཅས་པ་ཕམ་བཏང་་ ་་གདན་ི ་ང་བ་ང་་ང་་མན་པར་གས་པ་སངས་
ས་ག།

ས༌འར༌བར༌ནས༌མས༌ཅན༌༌ཕན༌བཏགས་པ།
Turning the wheel of Dharma, benefitting all sentient beings

་་ན་་དང་། ་ད་ང་འི་། ་གས་དཔལ་ན་འས་ངས་ལ་གས་པ་
འ་་ནང་ས་་ང་་བད་་བ་ང་གངས་པ་་ནས་མས་ཅན་མང་རབས་
གནས་བས་མ་ས་་་གས་དང་། མཐར་ག་སངས་ས་་་འཕང་་བད་
གནང་ག །

Through the samadhi of loving kindness defeated the chief mara king,
Garab Wangchuk and its retinues and got enlightened under the bodhi
tree.

Taught the 84000 volumes of teachings in various place like Varanasi,
Vulture Peak and Amarvati etc and benefitted countless beings who
attained the temporal higher realms of human and gods and ultimately
attained the state of enlightenment.
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སངས་ས་ས་གངས་པ་ས་འ་།
The Teachings of Buddha are:

ད་

སངས་ས་

In Tibet

Buddha

བན་པ་་ད་་ལ

The four Noble Truth

ཕ་ལ་་ན་པ་ལ་

གསང་གས་་ལ་

The Paramita Teachings

The Mantrayana
teachings)

ག་དམན་་མ་གས་

ག་ན་ད་མས་གས་

གསང་གས་ཕྱི་ནང་གཉིས

The Hinayana or Lower
Vehicle
1. the great exposition
school (Vaibhashika) and
2. the traditionist
(Sautrantika)

The higher Vehicle or
Mahayana
1. the centrist
(Madhyimaka) and
2. the mind only school
(cittamatra)

External & Internal
Tantric
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ས་་

བཀའ་བད

ད་གས

བཀའ་མ་དང་གར་མ

ས་ར་ཚར་གམ

ཆེ་བཞི་ཆུང་བརྒྱད་དང་
འབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུད

་དགའ་འས་གམ

the Canonical &
rediscovered or
terma

sa ngo tshar
soom

four major
Kagyud, four
minor Kagyud &
Drukpa Kargyud

se ga drey
soom

ང་མ

Nyingma

Sakya

Kagyu
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Gelug

བཀའ་བད

འག་པ་དཀར་བད

Kagyud

་་འཆང་

Drukpa Kargyud

Vajradhara

་་པ

Tilopa

་གར་་པཏ་ཨིན།

Indian Panditas
་་པ

Naropa

Founded by Tsangpa Gyare
ས་ན་མན་
Meyten
Tshoenpo

མར་པ
Marpa

ག་ས་་་
Ngok Chosku
Dorji

གཙང་པ་་རས་ས་ག་བགས་གནང་

མར་ན་དབང་་
Tshurten
Wangney

་ལ་རས་པ Mila Repa
མ་་པ Gampoap

ཆེ་བ་བཞི

Four major

ཚལ་པ་བཀའ་བད Tshelpa Kagyu
ཀམ་ཚང་བཀའ་བད Kamtshang Kagyu
འབའ་མ་བཀའ་བད

Babrom kagyu

ཕག་་བཀའ་བད Phakdru kagyu

ཆུང་བབད 8 Minor
འ་ང་བཀའ་བད

Drigung kagyu

འག་པ་དཀར་་བད
Drukpa Kargyud

ག་ང་བཀའ་བད Taklung Kagyu

འག་པ་དཀར་་བད Drukpa Kargyud

གཡའ་བཟང་བཀའ་བད Yazang Kagyu
ག་གབ་བཀའ་བད Shugseb Kagyu
དམར་ཚང་བཀའ་བད martshang Kagyu
ལ་པ་བཀའ་བད Yelpa Kagyu
་་བཀའ་བད Throphu Kagyu

ད་འག
Upper Druk

བར་འག་གདན་ས་བད་པ་
Middle Druk

ང་རས་བཀའ་བད Lingrey Kagyu
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ད་འག
Lower Druk

བར་འག་གདན་ས་བད་པ།

The Middle Drukpa Lineage
The name Palden Drukpa
originated from him

༤༽ང་་ས་རབ་

༢༽ཞོན་ནུ་སེང་གེ

Singye
Sherab

Zhonu
Singye

༣ ༽་མ་ང་

Nima Singye

༡༽འཇམ་དངས་་ས་ན་ན
Manjushree Yeshe
Rinchhen

དཔལ་ན་འག་པ་མཚན་་མ་འ་དང་པ་
ཐོབ་་དང་ང་བཏགས་གནང་།

གཙང་པ་རྒྱ་རས
Tsangpa Gyare

སེང་གེ་
མཚན་དགུ

༦༽སེང་གེ་རྒྱལ་པོ

Nine Lion
named

Singye
Gyalpo

༥༽སེང་གེ་
རིན་ཆེན

༡༽དབོན་རས་དར་མ་
སེང་གེ་

Oenrey
Dharma
Singye

Singye
Rinchhen

Vajrapani Namkha
Palzang

Lodrey
Singye

༧༽ཀུན་དགའ་
སེང་གེ

༩༽ཤེས་རབསེང་གེ་

Kuenga
Singye

རིགས་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྣམ་གསུམ
The three reincarnation
of the three lineages

༢༽གསང་བདག་ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་

༨༽བློ་གྲོས་
སེང་གེ་གེ་

Sherab
Singye

༣༽སྤྱན་རས་གཟིགས་ཤེས་རབ་བཟང་པོ་

Avaloketesvara Sherab
Zangpo

ལ་བ་ན་དགའ་དཔལ་འར Gyalwa Kuenga Paljor
ངག་དབང་ས་ལ Nawang Chhogyal
ས་་གས་པ Chhoskyi Drakpa
ན་མན་པད་མ་དཀར་ Omniscient Pundarika

ད་འག Tibetan Drukpa

་འག Southern Drukpa
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་འག

Southern Druk
First founded the dual system
of governance in Bhutan and
named the country Druk and
people as Drukpa

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་
Zhabdrung Nawang
Namgyal

གདུང་བརྒྱུད་
Family Lineage

ཆོས་རྒྱུན་
The dharma
Lineage

ལ་ཁབ་འ་ནང་ས་ད་ང་འལ་་དཔལ་
ན་འག་པ་གང་འ་དང་པ་བགས་
གནང་་ལ་ཁབ་་ང་་འག་དང་་ར་
་འག་པ་ར་བཏགས་གནང་།

སྤྲུལ་སྐུ་
The reincarnations

སྡེ་སྲིད་རིམ་བྱོན་

རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས

The Successive Deb
Rajas

The Successive
Je Khenpos

ཀ༽དཔལ་ན་འག་པ་ར་་འ་ན་པ་འདས་་༢༠༣༩དང་དན་་༡༡༦༡་
་་འངས་་འོ ་མན་གཙང་པ་་རས་མག་གནམ་་ང་བ་ས་ང་་
ན་པ་་ས་གནས་་ཁར་འག་མ་་ད་བབ་ད་པ་གས་བ་་འག་་དང་
བཅས་འར་བ་ན་འལ་ི ས ་ས་གནས་་ཁར་གདན་ས་བཅགས་་ས་ང་་ང་
་འག་དང་། ས་་འག་པ་དཀར་བད་པ་ས་དང་། ས་འ་འན་པ་་་
འག་པ་དཀར་བད་པ་ར་བ་མཚན་ི ་ན་གས་ས་གམ་ནང་བ་ད་་ག་
་བ་ན།
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a) The term Palden Drukpa came in to existence in 2039 after the
death of Lord Buddha corresponding to 1161 CE when Tsangpa
Gyare visited Naphu Chholing monastery. There he saw nine dragons
flying out four directions, and taking that into account as an auspicious sign built a monastery as his main seat and named the place
Druk and the teachings of his lineage and people as Drukpa Kargyud.
The Drukpa Kargyud lineage became so popular and believed that the
fame covered the three worlds.

ཁ༽འག་པ་དཀར་བད་པ་ས་ར་་འ་ཡང་མར་བ་བ་ན། ་བ་ག་་
ན་། མ་པ་་་ས་ག་ ད་པ་་མས་ར་ག་ འས་་ན་འལ་རབ་
བན། ན་ལ་གས་པ་ལམ་ཟབ་་མ་བ་པ་དང་བཅས་ཉམས་་ངས་པ་་བན་
འས་་་གག་ས་གག་་ང་འག་་་འཆང་་་འཕང་བ་པ་ད་ས་
དང་ན་པ་ས་ག་་ས་འན་འབདཝ་ན།
b) Drukpa Kargyud teachings can be briefed under :
• the view; Mahamudra,
• the Meditation ; Six yogas of Naropa,
• theAction; six equal taste, and Guru yoga practice the most dearest
teachings, thus giving rise to a result that one can attain the abode
of Vajradhara in one life time.
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ག༽ ་བམ་་ང་བཅས་འག་ལ་ཁབ་འ་ནང་་ཡང་་མ་མ་བས་ས་པ་
་འལ་འན་་ད་པ་་མ་དང་དན་མང་རབ་ག་ན་ས་་། རང་འི་ས་
གས་་དང་གས་ལ་་བགས་ད་པ་མ་གགས། ལ་ཁབ་ག་ར་གག་ལ་
དང་་ར་ཡང་མས་གག་་ག་་གན་གས་པ་གང་ག་བགས་འབད་
མ་གསཔ་མ་ཟད། ལ་ཁབ་་ང་་ན་དང་། ་་ན་པ་ར་མ་ཚང་ལ་
ཁབ་གཞན་ི ས་བས་བས་འབད་ས་ག་ག་འབད་རང་ད་ག།
c) Similarly, Bhutan was visited by many power and eminent Lamas
and lords, yet they were only able to spread little of their teaching
lineages and settled in few places. They were never able to unite the
whole country and people under one rule of law, and moreover the
land was known as Mon and its people Monpa, which became the
main base for neighboring countries to harass.

ན་ང་ང་བཅས་ར་ཆ་བ་་ཁ་་བད་ནམས་དང་།
་་ན་་་དང་དཔལ་་
ས་མན་འི་ང་བན་དང་ལ་དན་་༡༦༡༦་་ཞབས་ང་ངག་དབང་མ་ལ་
མག་ལ་ཁབ་འ་ནང་ན་་ང་ག་མང་རབ་བངས་གནང་། ་ནང་་ད་་
ག་ར་བལ་་ལ་ཁབ་་ག་མ་ང་ང་བ་གནང་བ་མ་ཟད་ག་པར་་དན་
་ ༡༦༣༧དང་ཞབས་ང་་རང་་དང་་༤༤་་དཔལ་ན་འག་པ་ག་ང་
ངས་ཐང་བ་བ་ན་འི་་ང་བངས་་དཔལ་ན་འག་པ་ས་ད་ང་འལ་
ི ་གང་གསར་བགས་མཛད་གནང་ག། ་ལས་འ་བང་ལ་ཁབ་མཐའ་དས་
ད་པ་ག་ར་དཔལ་ན་འག་པ་ས་ད་གག་་མངའ་ག་་བགས་་ལ་
ཁབ་གག་ ལ་་གག་ མས་གག་འབད་བ་གནང་་ལ་ཁབ་ི ་ང་་
འག་དང་། ་་འག་པ། ས་་འག་པ་ས་ར་བ་གནང་་འ་ད་་ས་
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རབས་༢༡་པ་ནང་་ཡང་འཛམ་ང་ལ་ཁབ་གཞན་ི ་ག་་དཔལ་ན་འག་པ་
ལ་ཁབ་དང་་ར། དཔལ་ན་འག་པ་ས་དང་ལམ་ལ། དཔལ་ན་འག་
པ་མས་དང་གང་ར་མ་ན་བབ་འབད་ད་་འ་དཔལ་ན་འག་པ་གས་
ལས་མ་ལ་ི ་ ༼ཞབས་ང་ངག་དབང་མ་ལ༽བན་ནམ་འག་་ངས་
་མས་ལས་ནམ་རང་འབད་ང་བད་་་ང་།
However in 1616, with the fortune of the bhutanese people, and the
prophecy of Guru Rinpoche and Mahakala, His Holiness Zhabdrung
Nawang Namgyal came to Bhutan and built many dzongs. Having
resolved the outer and inner enemies laid the new foundation of
the dual system of governance in 1637, when he was 44, by building
Punakha Dzong. Starting from that moment, the whole country was
united under Palden Drukpa’s dual system of governance, enacted laws
and named the country Druk and its people Drukpa after the teachings
of Drukpa viz. one nation, one law and one King. Even today in the 21st
century, we can boast and feel proud of the name of the land as Palden
Drukpa, its citizen, its cultural tradition, teachings, law and system of
governance. We owe all of this kindness to Palden Drukpa Chhogley
Namgyal AKA Zhabdrung Nawang Namgyal, thus we the Bhutanese
people should never forget his kindness.

བཀའ་ན་།

Thank You
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