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༆སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་རབས་༧༠པ་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་མཆོག་གི་ཞབས་བརྟན།
༉ ཨོཾ་སྭ་སྟི། རྒྱལ་ཀུན་ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་གཏེར་ལས་བལྟམས་པའི།། གསང་གསུམ་མཛད་
འཕྲིན་སྟོན་ཟླའི་འྟོད་སྟོང་གིས།། ཐུབ་བསན་ཀུ་མུཏ་འཛུམ་བརྒྱ་འགྲོལ་མཛད་པ།། ངག་
དབང་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་ཞབས་བརྟན་གསྟོལ།། མདྟོ་སྔགས་ཆོས་ཚུལ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་
ཆེའི་བཅུད།། སྨིན་གྲོལ་བསྐྱེད་རྟོགས་གདམས་པའི་ཟིལ་དངར་རྒྱུན།། སྐལ་ལྡན་བུང་བའི་
ཚྟོགས་ལ་འགྱེད་པའི་གཉེན།། ངག་དབང་འཇིག་མེད་ཆོས་གྲགས་ཞབས་བརྟན་གསྟོལ།།
དེ་ལྟར་གསྟོལ་བཏབ་སྟོན་པའི་བདེན་མཐུ་ཡིས།། མགོན་ཁྱོད་བསན་དང་འགྲོ་བའི་གཙུག་
རྒྱན་དུ།། ཞབས་ཟུང་རྟོ་རྗེའི་ཁྲི་ལས་མི་གཡྟོ་བར།། བསྐལ་བརྒྱར་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་
བཞིན་བཞུགས་སུ་གསྟོལ།།
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ཆེད་བརྗོད།
༉ དུས་ཅི་ རང་ལུགས་གནམ་ལྟོ་ ལྕགས་མྟོ་གླང་ལྟོ་ ཟླཝ་གསུམ་པའི་ ཚེས་༡༥ ་འདི་ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ དུས་ནམ་ཡང་སེམས་ལས་ བརྗེད་པར་ཕངས་པའི་ ཉིནམ་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིན་དགོ་མི་དེ་ཡང་ ང་
བཅས་རའི་ཆོས་ཀྱི་དབུ་འཁྲིད་དམ་པ་ ༧ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པྟོ་ཆེ་མཆོག་ གསེར་ཁྲི་གུར་ཕེབས་ཏེ་ ཁྲི་ལྟོ་
ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་དུས་སྟོན་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིན་མི་དང་འབྲེལ་ ལྷུན་རྩེ་རྟོང་ཁག་གི་ ཤེས་རིག་བཟའ་ཚང་ཁ་
ཐུག་ལས་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྟོ་ཆེ་མཆོག་གི་ མཛད་བྱ་བཟང་པྟོ་ཚུ་ལུ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་དང་ སྐུ་ཚེ་དང་མཛད་པ་
ཕྲིན་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་ནི་ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ་ དུས་དེབ་པར་སྐྲུན་འབད་མི་ལུ་ ལྷུན་རྩེ་རྟོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་
ལྷག་པར་དུ་ ང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་རྗེས་སུ་ཡིད་རངས་དང་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚྟོར་སྟོམ་འབད་ར་ཡྟོད་ཟེར་ཞུ་ནི་
དང་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྟོ་ཆེ་ལུ་གུས་བཏུད་ཕུལ་བའི་ བསྟོད་ནམས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ ཤེས་རིག་བཟའ་ཚང་ཡྟོངས་ཀྱི་
གལ་རྐྱེན་ཞི་མཐུན་རྐྱེན་ བསམ་བཞིན་དུ་གྲུབ་པའི་རེ་སྟོན་དང་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྟོ་ཆེ་མཆོག་ མཛད་ཕྲིན་དར་ཞིང་
རྒྱས་ སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་སྟོན་འདེབས་ཕུལ་ནི་ཨིན།

༼འཇམ་དཔལ་དབང་ཕྱུག།༽
རྟོང་བདག།
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Introduction
On this joyous occasion of commemorating the twenty five years of Enthronement of His Holiness
Trulku Jigme Choedra, the 70th Jekhenpo of Bhutan in the year 1996, I on behalf of the “Kuri Dozhi
Sherig” and on my own behalf would like to state that the education sector is bringing out a special
publication to mark the occasion of the silver jubilee celebration titled “Damtse Serge Rimo”, a literacy
tribute for the 25 years of the enthronement of His Holiness the 70th Jekhenpo Trulku Jigme Choedra
. We rededicate to provide unwavering responsive education to the people of Lhuentse and to the
Nation. His Holiness the Jekhenpo is the living Buddha of our generations. As per the narration of his
aunt “Yum Yeshey” His Holiness is learned to be born miraculously wrapped in the sacred membranes
with various mystical experiences to the parents Yab Rinzing Dorji and Yum Kunzang Wagmo at Lagyal
village, at the base of the Drupthoptse. His Holiness is the first Je Khenpo from Eastern Bhutan and
indeed a Golden Dharma Bell from the East.
I would account, His Holiness Trulku Jigme Choedra is the most compassionate Je Khenpo of the
country in the History of Bhutan. During His Holiness's reign for 25 years and under his compassionate
leadership had brought numerous spiritual reforms in the country. The following are the spectacular
reforms that every Bhutanese remains rejoice and grateful to His Holiness from generation to
generation. His Holiness had made tremendous religious reforms in the religious practices in the area
of four sufferings as per Buddhism “Birth, sickness, old age and Death “. His Holiness the 70th Je Khenpo
had reformed the death ritual which had been a great relief to every bereaved family. His Holiness made
the death ritual very simple and affordable for all. During his compassionate reign, even the horses that
pulled chariots at “Raja Giri” were provided holidays and compensated the owner for the earnings. His
Holiness had also introduced Moelam Chemo (Maga devotion ritual) in all the Dzongkhag as an
opportunity platform to derive the blessing and prosperity in every Bhutanese Individuals. His Holiness
has also donated several ambulances to the hospital to relieve the sufferings of the sick people. His
holiness had been selflessly serving as the head of the abode and protecting Bhutan by organizing and
leading several scared prayers to safeguard sovereignty of the country during the most difficult
moments especially in the year 2003 from ULFA and BODO and from Pandemic diseases in the year
2020 along with our fourth king His Majesty Jigme Singye Wangchuck and His Majesty King Jigme
Kheaser Namgyel Wangchuck.
On this joyous occasion of 25th years of Enthronement, Lhuentse Sherig bows to submit to the lotus
feet of our Je Khenpo and express our gratitude for all the selfless contribution to this nation
“Drukyul”. We offer our sincere Trashidelek to His Holiness the 70th Je Khenpo Trulku Jigme Choedra.

KADRINCHEY CHABJEE CHOG!

Ugyen Pem
Chief DEO, DES - Lhuentse
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༄༅། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་འཕྲུལ། །སྙིགས་དུས་འགྲོ་བའི་སྐྱབས་གཅིག་བསན་པའི་རྒྱན། །
རྟོ་རྗེ་འཆང་དངོས་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་ཞེས། །སྙན་པའི་བ་དན་འཆང་ལ་གུས་ཕྱག་བརྩེགས། །
སན་གྱི་ནགས་མ་རྒྱས་པའི་སས་གནས་འདིར། །མཁན་རབས་རྒྱ་སྐར་ཕྲེང་བ་མཛེས་པའི་དབུས། །
མཛད་འཕྲིན་ཟླ་བའི་འྟོད་དཀར་རབ་གསལ་བའི། །དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མར་སྙིང་ནས་གུས། །
འབྲུག་ཡུལ་ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་འཕང་མཐྟོན་པྟོའི་སྟེང་། །མི་ལྟོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔར་འགྲོ་དྟོན་རྒྱས། །
རྒྱལ་བསན་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བའི་བཀྲིན་གྱིས། །རྟོགས་ལྡན་གསར་པའི་ལེགས་ཚྟོགས་འདྲེན་ལ་བསྔགས། །
ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུང་པྟོ་རྟོགས་པའི་སྐུ་མཆོག་མཇལ། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་རྣ་བར་སིམ། །
སྒྲིབ་བྲལ་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ལ་རྣམ་ཀུན་མྟོས། །གང་གི་གདུལ་བྱར་གྱུར་འདི་སྐལ་བ་བཟང་། །
བདག་ལ་ཤེས་འཇོན་འཛྟོམས་པ་མེད་ན་ཡང་། །སྒྲུབ་སྟོབ་གནས་བརྟན་བླ་མའི་གཟུགས་བརྙན་གྱིས། །
བསན་པའི་ཞབས་ཏྟོག་མིང་ཙམ་འབྱུང་བ་ཡང་། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་ཁོ་ན་ཡིན། །
སར་ཡང་ཇི་སྲིད་བསྐལ་པ་མ་སྟོང་བར། །མཚན་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་པད་བརྟན་པ་དང་། །
མཛད་ཕྲིན་ཉི་ཟླ་འབར་བའི་འྟོད་ཟེར་གྱིས། །བསན་དང་འགྲོ་བའི་རྒུད་མུན་རབ་བསལ་ནས། །
ཕན་བདེའི་སྣང་བ་དམ་པས་མཛེས་གྱུར་ཅིག།
ཅེས་པ་འདིའང་ལྷུན་རབ་གནས་བརྟན་གྱི་མིང་ཙམ་འཛིན་པ་ངག་དབང་སྲི་ཐུབ་ནས་སྙིང་ནས་དད་པའི་ཕྱག་བཅས་ཕུལ་བ་
དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག།
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༧ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྟོ་ཆེ་མཆོག་ལུ་གུས་བསྟོད།
༉ ཨེ་མ་མའི་མངལ་དུ་སྐུ་བལྟམས་འཕགས་མཆོག་སྐུ།། ལྷུམས་སུ་ཞུགས་དུས་བྱང་སེམས་བྱིན་གྱིས་རླབས།།
བཀའ་བསྲུང་དམ་ཅན་ཚྟོགས་ཀྱིས་སྲུང་བ་མཛྟོད།། འཕགས་མཆོག་སྤྲལ་པའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྟོ།།
ལྷུམས་སུ་ཞུགས་ནས་མངལ་ནས་ཕྱིར་འཁྲུངས་དུས།། ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ཆོས་སྒྲ་དབྱིངས་ནས་ལྡིར།།
དཔའ་བྟོ་དཔའ་མྟོས་མེ་ཏྟོག་ཆར་ཟིམ་གཏྟོར།། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་དེར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྟོ།།
ཨེ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་འཁྲུངས་པ་ལས།། ཨའུ་མཚྟོ་གནས་འདིར་ཆོས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་།།
འྟོ་མའི་མཚྟོ་མྟོ་འཁྱིལ་བའི་རྫིང་བུ་ལས།། སྤྱན་རིགས་གཟིགས་ཀྱི་སྙིང་པྟོའི་ལྗོན་ཤིང་འཁྲུངས་།།
ཨོཾ་ཨཱ་ལམ་སྣང་འདྲེན་པའིཡི་ཆོས་ཉིད་དང་།། ཆོས་ཨོཾ་དང་མ་ཎི་ཡིས་་རྒྱད་བསྐུལ་ནས།།
སྨྲ་སྔགས་ཨ་ལ་མེད་པའི་བདེ་སྐྱད་འབྱུང་།། སེམས་ཅན་ཡྟོངས་ཀྱི་སྐྱབས་མགོན་རྗེ་མཁན་མཆོག།
ཁྲི་ལྟོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་བཀྲི་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ།། འགྲོ་བའི་མགོན་པྟོ་ངོ་བྟོ་རྟོར་འཆང་སྐུ།།
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་ཀྱིས་སྲྟོག་ཤིང་་མཛད།། ཕྱག་གཡས་གསེར་གྱི་རྟོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་རྣམས་།
ཕྱག་གཡྟོན་གསེར་གྱི་དྲིལ་བུ་སི་ལི་ལི།། བྱམས་པའི་ཐུགས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་འཁོར་དུ་བཟུང་།།
བརྩེ་བའི་སྤྱན་གྱིས་རྟོངས་པ་མཐའ་དག་གསལ།། སངས་རྒྱས་བསན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པ་དང་།།
འཕགས་མཆོག་སྤྲལ་སྐུ་བསྐལ་པ་མ་ནུབ་གནས།། འགྲོ་བའི་བདེ་སྐྱད་ཉི་ལྟར་ཤར་བར་ཤྟོག།།
༼ཨོ་རྒྱན་་དཔལ་མྟོ༽

ཤེས་རིག་གཙྟོ་འཛིན་འགོ་དཔྟོན།
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༄༅།།རྗེ་བླ་མ་ལ་མཆོག་བསྟོད་པའི་དབྱངས་རྩྟོམ།
ཐུགས་སྙིང་རྗེ་ཀྱི་བདག་ཉིད་སྤྱན་རས་གཟིཊ།། མཐུ་སྟོབས་ནུས་པའི་མངའ་བདག་གསང་བའི་རྒྱལ།།
རིགས་གསུམ་བདག་ཉིད་ངོ་བྟོ་རྟོ་རྗེ་འཆང་།། སྔོན་གྱི་བསྐལ་བའི་དུས་སྐབས་བཟང་པྟོ་ནས།།
སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་མགྲིན་པའི་དགུང་དུ་འཁུར།། སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པྟོ་རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱི་མཆོག།
རྗེ་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།། བསན་པའི་བདག་པྟོ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་ལ།།
ཤེལ་གྱི་འཕྲེང་བ་དཀར་པྟོ་ཕུལ་བ་སྟོགས།། རྟེན་འབྲེལ་སྒོ་ནས་རབ་ཏུ་འགྲིགས་པ་ཡིས།།
རྗེ་མཁན་རིན་པྟོ་ཆེ་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།། རྒྱལ་བ་ཉིད་ཀྱིས་ལུང་གིས་ཟིན་པ་ཡིས།།
ཆོས་དུང་གནང་ནས་ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པྟོ་སྤེལ།། མདྟོ་སྔགས་ཆོས་ཚུལ་ཀུན་ལ་རབ་མཁས་པ།།
རྗེ་མཁན་རིན་པྟོ་ཆེ་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།། དང་པྟོར་ཐྟོས་པས་སྒྲན་མེ་ཡྟོངས་སུ་སྤར།།
བར་དུ་བསམ་པའི་ཉོན་མྟོངས་དྲུངས་ནས་འབྱིན།། མཐའ་མར་བསྒོམས་པའི་རིམས་པ་ཉམས་སུ་བཞེས།།
རྗེ་མཁན་རིན་པྟོ་ཆེ་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།། བཀའ་བརྒྱད་བླ་མའི་དགོངས་པ་ལྷུར་བཞེས་ནས།།
མི་མེད་ལུང་པའི་དབེན་པའི་གནས་རྣམས་སུ།། དཀའ་བ་སྤྱད་ནས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་རྙེད།།
རྗེ་མཁན་རིན་པྟོ་ཆེ་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།། སྤྱར་ན་དགོངས་འགྲེལ་དངོས་བསན་སྟོང་ཉིད་གནད།།
སྒོས་སུ་བཀའ་བརྒྱད་ཆོས་གྱི་སྲྟོག་ཤིང་དང་། གསལ་མཛད་སྔོན་མེད་འབྲུག་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེ།།
རྗེ་མཁན་རིན་པྟོ་ཆེ་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།། ཆེར་སྙིགས་ལྔ་བདྟོའི་རྒུད་ཚྟོགས་ལྷག་མེད་བཅོམ།།
རྒྱལ་བསན་རིང་ལུགས་སྤེལ་བའི་སྙིང་སྟོབས་ཀྱིས།། ཐྟོས་བསམ་སྒོམ་པའི་རིགས་གནས་དུ་མ་མཛད།།
རྗེ་མཁན་རིན་པྟོ་ཆེ་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།། ཁྱེད་སྐུ་མཚན་དཔེ་བརྒྱད་བཅུའི་ལེགས་པར་སྤྲས།།
ཉིད་ཀྱིས་གསུང་ནི་ཡན་ལག་དྲུག་བཅུས་བརྒྱན།། གང་གི་ཐུགས་ནི་བརྩེ་ཆེན་སྙིང་རྗེའི་ཕྱུག།
རྗེ་མཁན་བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་བསྟོད།། གང་གི་རྣམ་སྤྱད་མཁའ་ལྟར་ཡང་པ་ལས།།
བསྒོམ་པའི་དཀའ་གནད་ན་རྟོ་ཆོས་དྲུག་སྟོགས།། བཀའ་བརྒྱད་རིང་ལུགས་གསེར་ཕྲེང་བསན་པའི་རྒྱན།།
རྗེ་མཁན་རིན་པྟོ་ཆེ་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།། རྒྱལ་བའི་བརྒྱད་ཟབ་དྟོན་སྟོགས་རྒྱ་ཆེར་འཆད།།
འཁྲུལ་བྲལ་ཐྟོས་བསམ་སྒོམ་ལམ་ལ་ངལ་མེད་ཕྱིན།། མཐར་ཐུག་ཐུབ་པའི་དགོངས་འགྲེལ་དུ་མ་བརྩམས།།
རྗེ་མཁན་རིན་པྟོ་ཆེ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།། དེ་ལྟར་བསྟོད་པས་དགེ་འདིས་བདག་སྟོགས་རྣམས།།
དམ་པ་གང་གི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་སྟོགས།། ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་མགོན་དང་བཤེས་མཛད་དེ།།
ཡང་དག་ལམ་གྱི་གནས་ལུགས་རྟྟོགས་པར་ཤྟོག། ངོ་བྟོ་རྟོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་རང་གཟུགས་རྗེ་བླ་མ།།
བསྐལ་པ་མ་སྟོང་བར་དུ་འགྲོ་བའི་དྟོན་གྱི་ཕྱིར།། ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་བཞུགས་པའི་སྟོན་པའི་གསྟོལ་བ་འདེབས་།།
མཁྱེན་ནྟོ་མཁྱེན་ནྟོ་རྗེ་བླ་མ་ཁྱེད་རང་མཁྱེན་མཁྱེན་ནྟོ།།
འབྲི་མི་ ཀར་རྒྱལ་མཚན། གསང་འཁོར་མཐྟོ་རིམ་བཤད་གྲྭ།
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རྟེན་འབྲེལ་བཟང་ངོ་།
སྤྱི་ལྟོ་ཉི་སྟོང་ཉེར་གཅིག་གླང་གི་ལྟོར། །ཆོས་ཀྱི་དབུ་འཁྲིད་སྐྱབས་རྗེ་མཁན་ཆེན་མཆོག།
གསེར་ཁྲིར་ཁྲི་ལྟོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བ་ཡི། །དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་བ་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་།

ཡབ་རྗེ་དམ་པ་རིག་འཛིན་རྟོ་རྗེ་དང་། །མ་ཡུམ་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་རྣམས་གཉིས་ཀྱིས།
སྲས་སུ་གཅིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་ང་ལྔ་ལྟོར། །ངོ་མཚར་ལྟས་བཟང་འཁྲུངས་པ་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་།
སྐུ་ན་ཆུང་ཀུ་དགུང་ལྟོ་བཞིར་ལྟོན་ཚེ། །རྟོགས་ཆེན་བླ་མ་བསྟོད་ནམས་བཟང་པྟོ་ཡིས།

དགེ་བཤེས་པདྨ་ཚེ་དབང་ཡང་སྲིད་དུ། །ངོས་འཛིན་བརྩི་སྲུང་གནང་བ་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་།
དབང་ལུང་མན་ངག་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས། །བདུད་འཇོམས་གླིང་པ་ཐུགས་སྲས་རིན་པྟོ་ཆེ།

སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་ཟུར་མཁན་པྟོ་ནྟོར་དབྱངས་སྟོགས། །སྐུ་ཡྟོན་གསན་བསམ་གནང་བ་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་།
འབྲུག་མི་ཡྟོངས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་དབུ་འཁྲིད་དུ། །གཅིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་གོ་དྲུག་འཁོར་བའི་ལྟོར།

རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབ་བདུན་ཅུའི་གསེར་ཁྲི་སྟེང་། །རྟེན་འབྲེལ་མངའ་སྲྟོལ་གནང་བ་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་།
ཨོ་རྒྱན་གུ་རུའི་སས་གནས་ལྷྟོ་མྟོན་འདིར། །ཆོས་ཀྱི་བསན་པའི་སྲྟོག་ཤིང་གོང་དུ་འཕེལ།

སྟོན་ལམ་ཆེན་མྟོ་དབང་ལུང་མན་ངག་སྟོགས། །འབྲུག་མི་ཡྟོངས་ངོར་གནང་བ་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་།
སྐུ་ལ་འགྱུར་བ་མེད་ཤྟོག་རྟོ་རྗེ་ལྟར། །གསུངས་ལ་འགག་པ་མེད་ཤྟོག་ཚངས་དབྱངས་མཉམ།
ཐུགས་ལ་འཁྲུལ་བ་མེད་ཤྟོག་ངེའི་བླ་མ། །མཛད་ཕྲིན་དར་ཞིང་རྒྱས་ཤྟོག་ཡིད་བཞིན་ནྟོར།
སྟོབ་མིང་འཛིན་པ་ སེང་གེ་རྟོ་རྗེ།
ལྷུན་རྩེ་སྟོབ་གྲྭ་ཆུང་བ།
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སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་ལུ་གུས་བསྟོད།།
སྐྱབས་གནས་ཀུན་གྱི་ལྷ་མཆོག་བླ་མ་ལགས།། སངས་རྒྱས་སྐུ་དངོས་འཛམ་བུ་གླིང་ན་བྱྟོན།།

ཐར་པའི་འགྲོ་དྟོན་མཛད་མི་སངས་རྒྱས་ནི།། སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་ཕྱག་འཚལ་ལྟོ།།
ལྷ་ཡུལ་འབྲུག་ཡུལ་འདི་ནང་འབྱྟོན་ཡྟོད་མི།། སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་མཆོག།
སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།། བདག་གི་་སྒོ་༣་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལྟོ།།
དུས་གསུམ་སྟོང་གི་སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ།། སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་༧༠་པ།།

སྐུ་ཚེ་ཡུན་བརྟན་མངའ་ཐང་རྒྱས་པར་ཤྟོག། མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་དར་ཤིང་རྒྱས་གྱུར་ཅིག།
བདག་ནི་སྐྱེས་སྟོབས་ཆུང་བའི་སྤྲང་མྟོ་ནི།། རྒྱུ་དང་བང་མཛྟོད་ཕུལ་བའི་དབང་མེད་རུང་།།
བདག་གི་གསྟོལ་བ་བཏབ་པའི་གསྟོལ་བ་ནི།། སྐྱབས་རྗེ་སྐུ་ཚེ་རིང་བའི་རེ་སྟོན་ཞུ།།

སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་ལུ་བཞུགས་པའི་ལྟོ་འདི་ལས།། འབྲུག་མི་བསྟོད་ནམས་ཡྟོདཔ་ལས་བརྟེན་འདི་གིས།།
ཁྲི་ལྟོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་ལུ།། བཀྲ་ཤིས་སྟོན་ལམ་འབྲུག་མི་ཡྟོངས་ལས་ཞུ།།
འབྲི་མི་ ཨོ་རྒྱན་ལྷ་མྟོ། ༡༢་པ་ནང་རིག་ཀ་སྡེ།།
སག་མྟོ་ཆུ་སྟོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།།

Gratitude to His Holiness the Je Khenpo
I would like to thank His Holiness the Je Khenpo for conducting aspirational prayer for
the world peace during the pandemic. We the people of Dungkar village are enjoying
peace and happiness because of your prayers. During the lockdown, we could stay at
home reciting prayers without any problems. As usual we the students could go to school
and continue our study. Your Holiness keeps on conducting the prayers day and night to
prevail peace and happiness in the nation. Therefore, on behalf of the people of Bhutan,
I would like to express immense gratitude to His Holiness. Our nation bows under your
guidance and we pray for His Holiness's long life.
Sangay Choeying Khewden
Class: VI
Dungkar Primary School
Lhuentse
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༄༅།

ཚྟོགས་གཉིས་རིན་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱལ་བའི་སྐུར།། སྒྲིབ་བྲལ་ཟླ་ཞལ་འཛུམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས།།
བླྟོ་གྲོས་ཀུ་མུད་གྱེས་པའི་འྟོད་ཟེར་ཅན།། འགྱུར་མེད་དད་པའི་མཁའ་ལ་བཞུགས་སུ་གསྟོལ།།
ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་ཐུགས་དཀྱིལ་རྒྱ་མཚྟོ་འཁྱིལ།། བརྩེ་བའི་པད་སྟོང་སྙིང་རྗེའི་གེ་སར་བཞད།།
རྣམ་ཀུན་དགེ་བའི་ཆུ་རྒྱུན་བདུད་རྩི་བབ།། འཛད་མེད་གཏེར་ཆེན་དམ་པ་བཞུགས་སུ་གསྟོལ།།
རང་ངོར་ཆོས་སྐུར་ཟིན་ཀྱང་འདུལ་བྱའི་ངོར།། སྣ་ཚྟོགས་སྤྲུལ་པ་སྐུ་ཡིས་ཆོས་སྟོན་མཛད།།
འཇིགས་མེད་གསུང་ལས་དབྱངས་སྙན་ཕྱྟོགས་བཅུར་གྲགས།། འགྲོ་བའི་འདྲེན་མཆོག་དམ་པ་བཞུགས་སུ་གསྟོལ།།
སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི། གསུམ་ལྡན་རྟོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ངོ་ཚབ་ཏུ།།
འབྲུག་པའི་ལྷ་མི་ཀུན་གྱི་བསྟོད་ནམས་དཔལ།། མི་འཇིགས་གདྟོང་ལྔས་བཏེགས་པའི་སེང་ཁྲིའི་སྟེང་།།
བྱྟོན་ནས་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་དུས་སྟོན་ལུ།། མ་བཅོས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རི་བྟོའི་རྩེར།།
ལེགས་བཤད་སྟོབ་པའི་གྲྭ་སྡེའི་བུ་སྟོབ་ཚྟོས།། སྒོ་གསུམ་གུས་པས་མགྲིན་དབྱངས་ཅིག་འགྲིལ་ནས།།
སྙིང་ནས་བཀྲ་ཤིས་ལེགས་སྟོན་ཚིག་གསུམ་ཕུལ།། མཚན་དཔེའི་སྐུ་ཉིད་འགྱུར་མེད་གཡུང་དྲུང་ལྟར།།
འགག་མེད་གསུང་གསང་ཚངས་པའི་དབྱངས་ལྟར་སྒྲོག། ཟབ་མེད་ཐུགས་ཀྱི་གཡྟོ་མེད་རྟོ་རྗེ་བཞིན།།
ཇི་སྲིད་བསྐལ་བརྒྱའི་བར་དུ་ཞབས་བརྟན་ཤྟོག། དེ་ལྟར་དད་པའི་གདུང་དབྱངས་འབྲུག་ལྟར་ལྡིར།།
དབང་བཞི་འྟོད་ལྔའི་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན་བབ།། འགྲོ་ཀུན་སྐུ་བཞི་ཡེ་ཤེས་འབྲས་སྨིན་ཏེ།།
རྣམ་གྲོལ་བདེ་བའི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤྟོག། །།

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།

གུས་ཕྲན་དཀོན་མཆོག་དབང་འདུས་མིང་པས་ཕུལ་བ་དགེའྟོ།། །།
ལྷུན་རྩེ་སྟོབ་གྲྭ།
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Chapje Rinpoche
Tashichoedzong, Thimphu
12/04/2021
Ugyen Zangmo
Khoma Lower Seconday School
Chapje Rinpochoe
As we celebrate the silver jubilee, we humbly submit our heartfelt gratitude for the timeless
sincerity and dedication for the wellbeing of all sentient beings. Firstly, we are truly blessed
to be born in Bhutan where Buddhism is given the keen priority. Besides, we have your
holiness, a profound spiritual figure to keep us safe and protected at all the times. We are
forever grateful for your kindness. Nothing could ever suffice to pay our thoughts and feelings
for the compassion Je bestowed upon us, but from the bottom our hearts, we pay our
earnestness wishes for this joyous occasion. We are extremely moved with the noble acts Je
showered to the entire world to bring peace and harmony. Everyone would bring their hands
together to express the momentous for signatory’s religious human.
There will be no other greater time like this very occasion to pay our sincere homage and
respect. We join the nation to wish your holiness a very long live and happiness for continued
blessings and prayers to the world.
Ugyen Zangmo, Teacher
Khoma Lower Secondary School
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ཁྲི་ལོ་ ༢༥་འཁོར་བའི་རྗེས་དྲན་ཞུ།

ཤེས་རབ་སྟོབས་ལས་རང་དོན་མཐར་ཕྱིན་རུང་། །

སྙིང་རྗེའི་ཤུགས་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་ཁམས་འདི་བཟུང་། །
སྙིགས་མའི་དུས་ལུ་སྟོན་པ་དངོས་བྱོན་འདྲའི། །

མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་གྲགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

བྱིན་རླབས་ཆུ་ཡི་མཆོད་པ།
ཕྱི་ལས་གངས་རིའི་བསྐོར་བའི། །
ཁ་བཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆགས་ཡྟོད། །
ནང་ན་ལྷག་བསམ་དག་པའི། །
སྐྱེ་བྟོ་ཕྟོ་མྟོ་འཁྱམས་ཡྟོད། །

ཁ་བཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་། །

སངས་རྒྱས་བསན་པ་དར་ཡྟོད། །
འདི་ནང་འཁྱམས་པའི་སྐྱེ་བྟོ། །

མདོ་སྔགས་ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོ་ཐུགས་སུ་ཆུད། །

ལས་བཞིའི་འཕྲིན་ལས་ཀུན་ལ་རང་དབང་སྒྱུར། །
དབྱར་རྔའི་ལྗོངས་སུ་ཞི་བདེ་བྱུང་བའི་ནོར། །

མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་གྲགས་པ་ཞབས་བརྟན་ཤོག །

ཆོས་ལུ་མྟོས་གུས་བསྐྱེད་དྟོ། །

མྟོས་གུས་མེ་བཞིན་འབར་བས། །
བྱིན་རླབས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྟོམས། །
ཆུ་བཞིན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར། །

རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་འབབ་ཡྟོད། །
དགའ་བའི་ཆུ་ཡི་མཆོད་པ། །

ཁྱོད་སྐུ་གསེར་གྱི་ཁྲི་ལས་གསེར་བཞིན་དུ། །

བཀའ་སྙིང་བསན་པའི་བདག་པྟོ། །

གཡོ་མེད་མི་ལོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་མི་ལུ། །

སྐྱེ་དམན་རང་གིས་ཕུལ་དྟོ། །

སྐྱབས་རྗེ་ཡིད་བཞིན་ནྟོར་བུ། །

དད་དམ་གཙང་མའི་གུས་བཏུད་ཞུ་དང་ལྷན། །

མཁས་གྲུབ་ཡིད་བཞིན་མཆོག་གིས། །

ཁྱོད་སྐུ་མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་སྨོན་ལམ་ཞུ། །

མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་དངོས་གྲུབ། །

ཐུགས་ཀྱི་བརྩེ་བའི་གཟིགས་ཏེ། །
དད་མྟོས་ཅན་ལ་སྟོལ་ཅིག །

བསྟན་འཛིན་ཟླ་བ།
ལྷུན་རྩེ་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ།

Lhuentse Dzongkhag Education Sector: +975 04 525128/545126

གྲུབ་མཆོག་དབང་འདུས།
སྟོབ་དཔྟོན།

ལ་གྲོང་གཞི་རིམ་སྟོབ་གྲྭ།
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སྐྱབས་རྗེ་བཀྲིན་ཆེ།
ཆོས་ལྡན་འབྲུག་གི་ཞིང་ཁམས།།
ཨོ་རྒྱན་གུ་རུའི་སས་གནས།།
ཆོས་མཆོག་སྐྱོང་བའི་བླ་མ།།
སྐྱབས་མཆོག་ཡིད་བཞིན་མཁན་པྟོ།།
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ནྟོར་བུ།།
དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྲྟོག་ཤིང་།།
སྐྱབས་མགོན་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས།།
སྐུ་ཚེ་རིང་བར་ཤྟོག་ཅིག།
སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གི་སྙིང་རྗེ།།
འཛམ་གླིང་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ནས།།

To beloved Je-Khenpo
To take my pen and paper
To put out my thoughts
About my happiness and feelings towards my Je-Khenpo.
How fortunate we are!
As a Buddhist
Born in this peaceful country
With joy and happiness.
You are the sky that gives day and night to all people.
You are the tree that gives shelter to animals.
You travel the world where you spread religion to the
people.
To make them believe, what the religion is.
Thank you for everything you have done for the nation.
Long live your eminence.
Tashi Lhazin X A
Lhuentse HSS

ང་བཅས་མི་སེར་ཡྟོངས་ལུ།།

Prayer for His Holiness

དགའ་བའི་ཉི་མ་ཤར་སྟོང།།

Long live his holiness the Je Khenpo

སྐུ་ལུ་འགྱུར་བ་མེད་པར།།

Born with many auspicious birth signs

གསུངས་ལ་འགག་པ་མེད་པར།།

སྐུ་ཚེ་ཡུན་རིང་བཞུགས་པའི།།
བཀྲ་ཤིས་སྟོན་ལམ་ཕུལ་དྟོ།།

Being the longest-serving holder of the office
As nation fights against covid-19

His Holiness gave his first-ever initiation
Of Sangay Menlha
To keep ourselves away from the virus
As well as in the world

བཀྲིས་དབང་མྟོ། སྟོབ་རིམ་བརྒྱད་པ།
ལྷུན་རྩེ་འབྲིང་རིམ་སྟོབ་གྲྭ་གོང་མ།

Let us pray for His Holiness
Long live and good Health
Karma Wangmo
Class VIII, Lhuentse HSS
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Buddha in Disguise

May I take this privilege to offer my sincere prayers
Behold my beloved Buddha in disguise
I offer thee my folded hands of layers
For protecting my soul and mind from bruise
Your wisdoms are unrivalled to find amongst
Which neither can be argued nor go against
Wisdom of oceanic depth I couldn’t drink all
But determined to never get myself fall
Blessed we are to see you riding the sunrays
That brightens every nook and corner of Bhutan
Everybody believes and nurtures their coming days
Living aside their mockery and childish fun
You are non-other than Buddha they say
So here I bow with a homage to pay.
I pray thee disguise again and again and then again
For this rapid changing world needs your wisdom
A wisdom of love and compassion from pain
And liberate us all from this worldly gain
His Holiness perfectly fits in this heavenly kingdom
And it’s a precious time we meet as such very seldom
May you protect us for all times to come
Before during and after our death strikes
Till life doesn’t bother all or least for some
The guardian that protects from all the pikes
May you shine as a sun and bless us for eons to come
Behold your Holiness the seventieth Je Khenpo
May you live long and bless us all as you always do.
Dorji Wangchuk
Teacher, Autsho C.S.
Lhuentse Dzongkhag Education Sector: +975 04 525128/545126

སྐྱབས་རྗེ་མི་ལྟོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་དུས་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ།
དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་རྣམ་སྤྲུལ་དངོས།།
འཁྲུལ་མེད་བྱྟོན་པའི་སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྟོ་ཆེ།།
འབྲུག་མི་ཡྟོངས་ཀྱི་རྩ་བའི་བླ་མ་ཨིན།།
སྐུ་ཚེ་མི་འགྱུར་ཞབས་པད་བརྟན་པར་ཤྟོག།
སྙིང་རྗེའི་རང་གཟུགས་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཁྱོད།།
ཞལ་མཇལ་གསུང་ཐྟོསཙམ་གྱིས་དགའ་བ་ཐྟོབ།།
འབྲུག་མིའི་སེམས་ཀྱི་ཡིད་བཞིན་ནྟོར་བུ་ཨིན།།
སྐུ་ཚེ་མི་འགྱུར་ཞབས་པད་བརྟན་པར་ཤྟོག།
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཚབ་གསེར་ཕྲེང་བཟུམ།།
བྱྟོན་པའི་དབུས་ལུ་མཇལ་ན་མི་ངོམས་པའི།།
དྲིན་ཅན་བླ་མ་སྐྱབས་རྗེ་ཆོས་གྲགས་མཆོག།
སྐུ་ཚེ་མི་འགྱུར་ཞབས་པད་བརྟན་པར་ཤྟོག།
ཞལ་མཇལ་ཙམ་གྱིས་འཁོར་བའི་སྣང་བ་ལྡྟོག།
གསུང་ཐྟོས་ཙམ་གྱིས་མ་རིག་འཁྲུལ་པ་སངས།།
དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་བླྟོ་སྣ་ཆོས་ལུ་འགྱུར།།
དྲིན་ཅན་བླ་མ་ཞབས་པད་བརྟན་པར་ཤྟོག།
སངས་རྒྱས་སན་བླའི་རྣམ་སྤྲུལ་སྐྱབས་རྗེ་མཆོག།
འཛམ་གླིང་ཡྟོངས་ཀྱི་སན་མཆོག་རྒྱལ་པྟོ་ཨིན།།
ནད་རིགས་མ་ལུས་ཞི་བའི་འགྲོ་དྟོན་་མཛད།།
སྐུ་ཚེ་མི་འགྱུར་ཞབས་པད་བརྟན་པར་ཤྟོག།
འབྲི་མི ཀར་ཚེ་རིང་།། ༡༢པ་ ནང་རིག་ ཀ་སྡེ།
སག་མྟོ་ཆུ་སྟོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།།
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ཁྲི་ལྟོ་ཉེར་ལྔའི་དུས་སྟོན།
ཀུན་གྱི་སྐྱབས་མཆོག་བླ་མ་རིན་པྟོ་ཆེ།།
འགྱུར་མེད་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་རྟག་བུ་བཞུགས།།
ནམ་མཁར་ཉམས་པའི་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱིས་སྐྱབས།།
བླ་མ་སྐྱབས་མཆོག་ཁྱོད་ལ་གསྟོལ་བ་བདེབས།།
འཇིགས་མེད་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་རྟག་བཞུགས་ནས།།
ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་མཁའ་ལ་ཉི་མ་ཤར།།
གྲགས་པའི་གཏམ་སྙན་འཛམ་གླིང་མཐར་གྲུ་ཁྱབ།།
བླ་མ་ཁྱོད་ལས་ལྷག་པ་གཞན་མ་མཆིས།།
སྤྲུལ་པའི་སྐྱེས་མཆོག་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་མཆོག།
བསབ་གསུམ་སྡེ་སྣྟོད་འཛིན་པ་ལུང་གི་ཕྱུག།
མཁྱེན་བརྩེའི་བདག་ཉིད་བླ་མ་རིན་པྟོ་ཆེ།།
བྱམས་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་དངོས།།
སྐྱབས་མགོན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་ཞལ།།

འཛུམ་མདངས་མཚར་བ་འགྱུར་མེད་གསེར་མདྟོག་འདྲ།།
ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་སེམས་ཅན་ཡྟོངས་ལ་གཟིགས།།
ཉི་མ་བཞིན་དུ་མུན་པ་བསེལ་བའི་མགོན།།
ལྷྟོ་ཕྱྟོགས་སྟོན་གྱི་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ།།
ད་ལྟའི་སངས་རྒྱས་ཡིད་བཞིན་ནྟོར་བུ་བཞུགས།།
སྐྱབས་མགོན་ཁྱོད་ནི་སྔོན་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱང་།།
འགྲོ་བའི་དྟོན་ལ་རྟག་ཏུ་བཞུགས་སུ་གསྟོལ།།
སྙིགས་དུས་ཐུབ་པའི་དབང་པྟོ་ངེའི་བླ་མ།།
འགྲོ་རྣམས་ཐར་ལམ་འདྲེན་པ་ངོ་མཚར་ཆེ།།
བརྩེ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྟོ་ངེའི་བླ་མ།།
སྤྱན་སྟོང་བརྩེ་བས་འགྲོ་ཀུན་གཟིགས་སུ་གསྟོལ།།
ཁྲི་ལྟོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ།།
དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་རྟོ་རྗེ་འཆང་།།
རང་གིས་ལག་གཉིས་ཐལ་མྟོ་སྦྱར་བྱས་ཏེ།།
བསྐལ་བརྒྱར་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བཞིན་བརྟན་པར་ཤྟོག།

འབྲི་མི་ ཡེས་ཤེས་ཆོས་སྒྲོན། ༡༢པ་ནང་རིག་ཀ་སྡེ།

The Altruist Eminence
There are many great saints
Came to Bhutan
And born in Bhutan
And has great power
That can even change the world
But there is no eminence born
With an auspicious sign
With a supernatural power to do the workload
And with an altruist heart in his folded palms
Where the thunder dragon gibber
Shining sun round with colourful rainbow
Rain of flower starts to fall
And change the flowing river into holy water
Spreading peace and happiness
By his visionary and farsighted eminence
And promote the teaching of Buddha

The people have changed their mind
As his eminence blessed them
By spreading the teaching of Buddha dharma
Where people started to follow Buddhism
And are very greed to religion and his teaching
His Holiness start count of Moenlam Chenmos
All over the Dzongkhag
And change the mind of people
Start to avoid the ten non-virtues act
And practice the ten non-virtues act
By the people of Bhutan
After his holiness spread the teaching of Buddha
The count of Moenlam Chenmo
And oral transmission
Bhutanese people are lucky to be born
In the country of Buddhism
And the country of religion and blessing
Under the altruist heart eminence
And the reincarnation of Maitreya
As well as the Mahasiddha Saraha.

སག་མྟོ་ཆུ་སྟོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།།

Lhuentse Dzongkhag Education Sector: +975 04 525128/545126

Sangay Dorji, XII commerce
Lhuentse HSS
17

སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་ལུ་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚྟོར།
ཨྟོན་གུ་རུའི་ལུང་བསན།། འབྲུག་མི་ཡྟོངས་ཀྱི་བསྟོད་ནམས།།
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སྤྲུལ་པ།། སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས།།
གནམ་ལྟོ་དགུ་བཅུ་དགུ་དྲུག། འབྲུག་གི་ཆོས་ཀྱིས་རྒྱལ་པྟོས།།
སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་རབས་བདུན་བཅུའི།། གསེར་ཁྲི་མངའ་གསྟོལ་ཞུ་ནུག།
ཐུགས་རིག་མཁས་པ་འདི་ཡང་།། སྨྲར་བའི་རྒྱལ་པྟོ་མཚེངས་སྟོང་།།
ཐུགས་ཀྱི་བརྩེ་བ་འདི་ཡང་།། འཕགས་མཆོག་འདི་དང་འདྲ་བས།།
འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ།། ཕན་པའི་འགྲོ་དྟོན་མཛད་འདི།།
དགའ་སྐྱིད་ཞི་བདེ་བཀོད་ས།། རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ཨིན་ནྟོ།།
སྐྱབས་རྗེ་ཐུགས་ལས་འཁྲུངས་པའི།། ཆོས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་འདི་གིས།།
མི་དགེ་བཅུ་པྟོའི་སེམས་འདི།། དམ་པའི་ཆོས་ལུ་སྒྱུར་དྟོ།།
མཛད་རྣམས་ག་ཅི་འབད་རུང་།། སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་མཚུངས་པས།།

རྒྱལ་ཁབ་འདི་གི་དྟོན་ལུ།། ཕྱག་འགན་བཟང་པྟོ་མཛད་ཡྟོད།།
འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་།། གྲྭ་ཚང་དགོན་སྡེ་བཙུགས་ཏེ།།
ན་གཞྟོན་ཕྟོ་མྟོ་ལེ་ཤ།། དམ་པའི་ཆོས་ནང་འཛུལ་དྟོ།།
སྐྱབས་རྗེ་ཡིད་བཞིན་ནྟོར་བུ།། གསེར་ཁྲི་སྟེང་དུ་བཞུགས་ཏེ།།
བྱིན་རླབས་བདུད་རྩི་ཐིགས་པ།། གསེར་ཁྲི་སྟེང་ལས་གནང་དྟོ།།
སྐྱབས་རྗེ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས།། ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་མཚུངས་སྟོང་།།
སེམས་ཅན་བདེ་བར་བཀོད་ལས།། སྐྱབས་རྗེ་བཀྲིན་ཆེ་ལགས།།
སྐུ་ལུ་འགྱུར་བ་མེད་པ།། གསུང་ལུ་འགག་པ་མེད་པ།།
ཐུགས་ལུ་འཁྲུལ་བ་མེད་པ།། བཞེད་དྟོན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཤྟོག།

We Honour Your Greatness
Lord of Buddhism
Lord of people
Bright and magnificent lord
We honour your greatness
Lord of rainbow
Lord of harvest
You ruled
So we sentient being survived
Lord of our country
Lord of our being
You are the gold of our field
And the gold of our fruit
Lord of universe
Lord of heart
You live in everyone
So, your name is written inside every sentient
being
We are just glad that you are our Je Khenpo
You are just one in a million
We can never pay your debt
Which we all Bhutanese owe
But yes! Your lord
We will try our best to promise you
That to let our power to bring
A better and a fruitful person

སྐུ་ཚེ་ཆུ་ལས་རིང་ཤྟོག། མཛད་འཕྲིན་དར་ཤིང་རྒྱས་པའི།།
སྟོན་ཚིག་ལེགས་སྟོན་བཟང་པྟོ།། བུ་ཆུང་ང་ལས་ཞུ་གེ།
སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་ལུ་བྱྟོན་འདི།། ཁྲི་ལྟོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི།།
དུས་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་འདི་ལུ།། བཀྲིས་སྟོན་ལམ་ཞུ་གེ།

འབྲི་མི་ རྟོ་རྗེ་ཕུན་ཚྟོགས། ༡༢པ་ནང་རིག་ཀ་སྡེ།།
སག་མྟོ་ཆུ་སྟོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།།
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Your life is a blessing to all of us
We treasure you
You are loved beyond words
And long live your Je Khenpo
Kinzang Wangmo
XII Com
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ཁྲི་ལ་ོ ཉརེ ་ལྔ་འཁོར་བའྲི་དུས་སནྟོ ་རནྟེ ་འབྟེལ།
ཐུགས་རྲིག་མཁས་པའྲི་སྤྲུལ་སྐུ། །འཇིགས་མྟེད་ཆོས་གྲགས་མཆོག་གིས།།
སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྲི་དོན་ལུ། །སྐྱབས་མགོན་འབད་དེ་བཞུགས་ཡོད།།

Your Eminence the Great
We the people are fortunate to be born
Under this beautiful land of the nation
Where we are known as a Buddhist nation

མྲི་སེར་བསོད་ནམས་ཆེཝ་ལས། །སྐྱབས་ར་ྟེ འབྲུག་ལུ་འཁྲུངས་ཡི།།
སྐྱབས་རྟེ་སྤྲུལ་སྐུ་འཁྲུངས་པ། །འབྲུག་མྲི་སྐལ་བ་བཟང་སོང་།།
ཆོས་ལྡན་འབྲུག་ག་ི རྒྱལ་ཁབ། །སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མྟེད་ཆོས་གྲགས།།
ལུང་བསན་དུས་ལུ་བབས་ཏེ། །འཁྲུངས་པ་སྐལ་བ་བཟང་ནུག།

As we are lucky to have you, your eminence
I have no words to describe you

As I am out of words, your eminence
Thank you for spreading the spiritual practice
Where we can learn more than anything

ལྷུན་གྲུབ་རནྲི ་ཆེན་རྟེ་རྟོང་། །ཨའུ་མཚོ་རྣམ་གྲྟོལ་གྲིང་ལུ།།
དགོན་འཛིན་གྲྭ་ཚང་བཙུགས་ཏེ། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་སྟེལ་དོ།།

You travel the world

སྐྱབས་རྟེ་ཡིད་བཞྲིན་ནོར་བུ། །ཁྲི་ལ་ོ ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའྲི།
དུས་སྟོན་ཁྱད་པར་ཅན་ལུ། །བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་གེ།

What the religion is

འབྲི་མ་ྲི བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། སྟོབ་རམྲི ་༡༢་པ། སྟེ་ཚན་ ཀ་ པ།

Where you spread religion to the people
To make them believe

Thank you for everything you have
Done to the nation
Long live your eminence

སག་མྟོ་ཆུ་སྟོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།།

Sangay Wangmo
XA

Art by Rinzin Tshomo and Pema Lhazin, Class V,I Khoma LSS

Lhuentse Dzongkhag Education Sector: +975 04 525128/545126

19

༧ སྐྱབས་རྗེ་རིམ་པོ་ཆེ་ མི་ལོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་དུས་སོན་རྟེན་འབྲེལ།

A Tribute to His Holiness the 70th Je
Khenpo of Bhutan

འབྲུག་མི་སྤྱི་མིཐུན་བསོད་ནམིས་ལས། །འབྲུག་ག་སྐྱབས་རྗེ་བདུན་ཅུ་པ།།
འབྲུག་ཡུལ་ཞིང་ལུ་འཁྲུངས་མི་འད། །འབྲུག་མི་སྐལ་བ་བཟང་འད་ཡོད།།

Oh! Your Holiness

གནམི་ལོ་དགུ་བཅུ་གོ་དྲུག །འབྲུག་ག་ཆོས་ཀྱི་དབུ་འཁྲིད།།
ཁྲི་རབས་བདུན་ཅུའ་ཁྲི་ལུ། །བོན་པ་སྐལ་བ་བཟང་སོང་།།

In a country of paradise

How fortunate we are to have you as our guardian
Who teaches us how to believe in religion

Oh! Your Holiness
You are bright as the sun

འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱིས་སྐུ་རམ། །ཉིན་ནུབ་མིད་པར་མིཛད་དོ།།
ཐུགས་ཀྱི་རྩེ་བ་འད་ཡང་། །འཕགས་མིཆོག་འད་དང་མིཚུངས་སོང་།།
ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་མི་ལུ། །ནང་པའ་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ།།
འགོ་བ་སམས་ཅན་ཡོངས་ལུ། །སོག་སྐྱབས་ཚུ་ཡང་མིཛད་ཡོད།།
མི་སར་ཡོངས་ཀྱི་དྲིན་ཅན། །སམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱབས་མིགོན།།
ད་འབད་མིཛད་མི་འད་ལུ། །བཀའ་དྲིན་སམས་ལས་མི་བརྗེད།།
ཡ་མིཚན་ཅན་གྱི་རྗེ་མིཁན། །ཁྲི་ལོ་ཉིར་ལྔ་འཁོར་བའ།།
འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཧོང་ལས། །བཀྲ་ཤིས་སོན་ལམི་ཞུ་ག།
ང་བཅས་འབྲུག་ག་མི་སར། །སྐལ་བ་བཟང་པོའ་མི་སར།།
སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མིད་ཆོས་གགས། །བཀའ་དྲིན་ཧང་ལས་ཆ་ལགས།།
འབྲི་མི་ བཀྲ་ཤིས་དབྱངས་འཛོམས།
སོབ་རིམ་༡༢་པ། སྡེ་ཚན་ཀ་པ།
སག་མྟོ་ཆུ་སྟོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།།
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As you give blessings to the nation
I am lucky to be born
Under the great leader of the nation
Oh! Your holiness

You are tirelessly working hard for the nation
For the benefit of the sentient beings and people
Who frees us from worries and fear
We the people are blessed
Oh! Holiness
I am proud to be a Bhutanese

Where generations after generations
I pray to be reborn again as a Bhutanese
Under the spiritual leader of the nation
Thanking you for everything you have done
For the people and the nation
We are proud to be born as Bhutanese
Jigme Tshomo
XII Com
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སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་ལུ་གུས་བསྟོད།
དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་བདག་ཉིད་དཔལ།།

མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་དཔལ་ཡོན་རོགས་པའི་སྐུ།།

མཐོང་ཐོས་དྲན་པ་ཙམ་གྱི་སྲིད་ལས་གྲོལ།།

རྟག་ཏུ་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ཞིང་བཞུགས་སུ་གསོལ།།

ཆོས་ཕུང་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་སྐུ།།

གསུང་དབྱངས་སྙན་པའི་འགྲོ་རྣམས་ཚིམ་མཛད་ཅིང་།།

ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་རོ་གཅིག་པའི།།

གཏན་གྱི་སྐྱབས་མཆོག་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ།།

ཡུལ་ལྗོངས་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་སྨན་ལྗོངས་དང་།།

རང་དང་གཞན༌གྱི་འདི་ཕྱི་བར་དོ་རུ།།

བསླུ་མེད་གཏན་གྱི་མགོན་པོ་ཁྱོད་ལ་སྐྱབས།།

བྱིན་གྱིས་རླབས་ཤིག་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་མཆོག།།

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཚབ་ཏུ་མངའ་གསོལ་ནས།།

མི་ལོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་དགའ་སོན་ལ།།

དུས་གསུམ་འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་མོས་གུས་ཀྱིས།།

སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱ་ཡི་བར་དུ་རྟག་བརྟན་ཤོག།།

དཀོན་མཆོག་དབང་མྟོ།

སྟོབ་དཔྟོན། ལྷུན་རྩེ་སྟོབ་གྲྭ་ཆུང་བ།
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༧ སྐྱབས་ར་ྗེ རནི ་པ་ོ ཆ་ེ མཆོག་ ཁྲི་ལ་ོ ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་བསྟོད་རྟོམ།
༉ བླ་མ་ཨོན་གུ་རུའི་ལུང་བསན་ལས། །ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཐུགས་རྗེ་ལས།།
གཅིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་ལུ། །སྐྱབས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མྗེད་ཆོས་གྲགས་འཁྲུངས།།
ལྟོངས་འདིར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི། །དགའ་སྐྱིད་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ས་གནས་ཡིན།།
སངས་རྒྱས་བསན་པའི་དམ་ཆོས་དར་ཏེ་གིས། །དགའ་བའི་ཉི་ཟླ་ཚེས་པ་སེམས་རྗེ་སྟོ།།
གནམ་ལོ་གཉིས་སྟོང་ཉེར་གཅིག་ལོ་འདི་ལུ། །ང་བཅས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་།།
སྐྱབས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མྗེད་ཆོས་གྲགས་མཆོག །གསེར་ཁིར་འཕེབས་ཏེ་མི་ལོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར།།
འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀི་བསོད་ནམས་སི་མཐུན་ལས། །སྐྱབས་རྗེ་ཁི་ཐོགས་འཕེབས་པའི་ཉིནམ་ལས་ཚུར།།
སངས་རྒྱས་བསན་པ་ཡར་ངོའི་ཟླཝ་བཟུམ་འཕེལ། །མི་རྣམས་ཀུན་ཡང་ཆོས་ལུ་དད་དམ་ཆེ།།
སྐྱབས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མྗེད་ཆོས་གྲགས་མཆོག །སན་རས་གཟིགས་ཀི་སྤྲུལ་པ་ཉིད་དང་མཚུངས།།
དམ་པའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྟོར་འདི་གིས། །འབྲུག་མི་ཐར་པའི་ལམ་དུ་བཀོད་པར་དགའ།།
དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡུལ་འདྲ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་། །བིན་བརླབས་ཆེ་བའི་སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ།།
ནད་ཡམ་ཀོ་བི་ཊི་བཀག་ནི་འཐབ་ལམ་ལུ། །གྲྭ་ཚང་ཚུ་ནང་སྐུ་རིམ་གནང་སྗེ་ཡོད།།
ཆོས་ལྡན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ལུ། །མི་དབང་སྐྱབས་རྗེ་རིན་ཆེན་བཞུགས་ཏེ་གིས།།
སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གིས་འགྲྟོ་བའི་མཐའ་དོན་ལུ། །ཉིན་ནུབ་མྗེད་པར་ཆོས་ལུ་བརྟོན་དེ་ཡོད།།
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྲུལ་པ་སྐྱབས་རྗེ་མཆོག །ཁི་ལོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་ཉིནམ་དང་འབྗེལ།།
ང་བཅས་འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀིས་ཁ་ཐུག་ལས། །སྐུ་ཚེ་ཆུ་ལས་རིང་བའི་སྟོན་ལམ་ཞུ།།
འབི་མ་ི བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན། སྟོབ་རམི ་བཅུ་གཉིས་པ། སྗེ་ཚན་ ཀ་པ།
སག་མ་ྟོ ཆུ་སྟོབ་གྲྭ་ལ་ྟེ བ།།
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༧ སྐྱབས་རྗེ་རིམ་པོ་ཆེ་མཆོག་ ཁྲི་ལོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་དུས་སོན་རྟེན་འབྲེལ།
༉ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི། །འཕྲིན་ལས་སྐྱོང་ལ་མཁས་པའི་བདག་པོ་སྟེ།།
མངའ་བདག་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་། །དྲིན་ཆེན་བླ་མ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བཞུགས།།
ཐུགས་ངལ་གང་ཡང་མེད་པའི་སྐྱབས་རྗེ་མཆོག །ལུས་ལ་སོད་ལམ་བཟང་པོའི་རྒྱན་ཡང་རྒྱན།།
དམ་ཆོས་རིག་པའི་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚོགས་བཏགས། །བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་སེམས་ཀྱི་གཏིང་ལས་ཞུ།།
སྐྱབས་མཆོག་སྐུ་ཁམས་བཟང་བར་གསོལ་བ་འདེབས། །མཆོག་ཏུ་སྐུ་ཚེ་རིང་བའི་སྨོན་ལམ་ཞུ།།
འཕྲིན་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །སྐྱབས་མཆོག་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ནོར་བུ་ཡིན།།
བྱམས་བརྩེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐྱབས་མཆོག་གི །སྐུ་ལ་བར་ཆད་གསུང་ལུ་འགག་པ་དང་།།
ཐུགས་ལུ་འཁྲུལ་བ་ལ་སོགས་རབ་ཞི་ནས། །རོ་རྗེ་སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་ཤོག།
སྐྱབས་རྗེ་རིམ་བྱོན་ཁྲི་ལུ་བཞུགས་འདི་གིས། །ཁྲི་ལོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་དུས་སོན་ལུ།།
འབྲུག་པའི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས། །བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཧིང་ལས་ཞུ་གེ་ལགས།།
འབྲི་མི་ སྲིད་ཐར་ཆོས་འཛོམས། སོབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པ། སྡེ་ཚན་ ཀ་ པ། སག་མྟོ་ཆུ་སྟོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།།

The Sun and the Moon
The country shone with mighty sun and moon
The sun manifested as our Great King
The moon as our Bodhisattva, Je Khenpo
How lucky we are to born in this country
Famously known as Pelden Drukpa
The great king touring the country
To be an inspiration to the panicked people
The Bodhisattva, Je Khenpo performed Kurim
For the wellbeing of the country
How lucky we are?
The great deeds of His Majesty did bear the fruit
The great prayers of His Holiness has answered
And the people are being protected
How lucky we are?
Words fell short to thank them but it is deeply rooted in my blood.
Pema Lhazom
Class VI
Ladrong PS, Lhuentse
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ཁྲི་ལྟོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་རྩྟོམ།
༄།

།མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྟོའི་བསན་པ་ལ། ། རྒྱལ་ཚབ་གསེར་རིའི་ཕྲེང་བ་ལྟར་བྱྟོན་པའི། །
དབུས་ན་ལྷུན་པྟོའི་རྩེ་བཞིན་མངོན་འཕགས་པའི། ། དྲིན་ཅན་བླ་མ་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་གྲགས། །
འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་སན་ལྗོངས་ཞིང་འདི་ཡི། ། གདུལ་བྱ་ཐར་པའི་ལམ་དུ་འགོད་པའི་ཆེད།།
རྒྱལ་ཡྟོངས་ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིར་ཕེབས་གནང་སྟེ།། ཁྲི་ལྟོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་ཉིན།།
གུས་པའི་ལུས་ཀྱིས་ལག་གཉིས་ཐལ་མྟོ་སྦྱར། ། སྙན་པའི་ངག་གིས་གདུང་བའི་གསྟོལ་འདེབས་ཕུལ།།
དད་པའི་ཡིད་ཀྱིས་གང་གི་ཡྟོན་ཏན་དྲན། ། སྒོ་གསུམ་གུས་པས་བཀྲིས་ལེགས་སྟོན་ཞུ།།
ཀྱེ་མ་བདག་ཅག་མགོན་མེད་ཉམ་ཐག་འགྲོ། །འདྲེན་པ་གཞན་གྱིས་བྟོར་བར་གྱུར་པའི་ཚེ། །
ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་བརྩེས་བསྐྱངས་པའི་བཀྲིན་ལ། །བསམ་གྱིན་དད་པའི་འྟོ་མཚྟོ་གྱེན་དུ་འཕྱུར། །
བདྟོག་པའི་དངོས་འབུལ་བདག་ལ་མ་མཆིས་ཀྱང་། །གུས་པའི་ཚིག་གི་གསྟོལ་འདེབས་འདི་ཕུལ་བས།།
འདི་ནས་ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་མ་འཐྟོབ་བར། །ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་པ་ནམ་ཡང་མི་ལྷྟོད་འཚལ།།
སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང་། ། འབྲལ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལྟོངས་སྤྱད་ཅིང་། །
ས་དང་ལམ་གྱི་ཡྟོན་ཏན་རབ་རྟོགས་ནས། ། རྟོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐྟོབ་ཤྟོག །
སྟོབ་དཔྟོན། བཀྲིས་སྟོབས་རྒྱས།
སག་མྟོ་ཆུ་སྟོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།
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༼ བཀའ་དྲིན་བསམ་དགོཔ། ༽
༉ ང་བཅས་རའི་ཆོས་ལྡན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིདཔ་ སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་རབས་ ༧༠ པ་ སྐྱབས་རྗེ་ཡིད་བཞིན་
ནྟོར་བུ་མཆོག་ལུ་ དུས་ཅི་ཁྲི་ལྟོ་ ༢༥ འཁོར་བའི་དུས་སྟོན་རྩིས་སྲུང་གྱི་སྟོན་ཚིག་དུམ་གྲ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ ད་ལྟྟོ་ཚུན་ཚྟོད་
ཀྱི་རིང་ལུ་ དགའ་དགའ་སྤྲྟོ་སྤྲྟོ་འབད་ སྒང་བར་ན་གི་ཆུ་འཐུང་ སྤྲིན་བར་ན་གི་ཉིམ་གསྟོ་ དགའ་བའི་གླུ་ལེན་སྐྱིད་པའི་བྲྟོ་

འཁྲབ་སྟེ་

རྐྱེན་དང་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མ་འབྱུང་མི་འདི་གཙྟོ་བྟོ་ར་

བཀྲིན་བླ་ན་མེད་པའི་སྐྱབས་རྗེ་ཡིད་བཞིན་ནྟོར་བུའི་

ཐུགས་སྟོན་ལས་བརྟེན་ཨིན།
དེ་མ་ཚད་རྟོང་ཁག་ ༢༠ ནང་ལྟོ་བསར་བཞིན་དུ་སྟོན་ལས་ཆེན་མྟོ་གནངམ་མ་ཚད་ དབྱིན་ལྟོ་ ༢༠༢༠ ལྟོ་འདི་ནང་
གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་འཇིགས་སྣང་ཅན་གྱི་དགྲ་དང་དབྱེ་བ་མེད་པའི་ནད་ཡམས་

ཀོ་ཝིཊ་ ༡༩ གི་དྟོན་ལུ་སྐུ་རིམ་ཚུ་

རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་མཛད་གནངམ་ལས་བརྟེན་ ནད་ཡམས་འདི་གི་སྦེ་ འབྲུག་མི་ཕུད་རྟོག་གཅིག་ལུ་ཡང་ཤི་རྐྱེན་མ་འབྱུང་

མི་ལུ་ སེམས་ཀྱི་གདིང་ལས་རང་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།
དུས་ད་ལས་ཕར་ཡང་ སྐུ་ལུ་འགྱུར་བ་མེད་ གསུང་ལུ་འགག་པ་མེད་ ཐུགས་ལུ་འཁྲུལ་བ་མེད་པ་ སྐུ་ཚེ་ཉིན་ཟླ་དང་མཉམ་
མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་དར་ཤིང་རྒྱས་ཏེ་བཞུགས་བཅུག་ཟེར་བའི་སྟོན་ལམ་ ཡང་ལས་ཡང་དུ་བཏབ་ནི་ཨིན་ལགས།
བཀའ་དྲིན་ཆེ།
བསྟོད་ནམས་བདེ་སྐྱིད། སྟོབ་རིམ་དྲུག་པ།
ལ་གྲོང་སྟོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། རྒྱ་རས་ ལྷུན་རྩེ།

Dasho Dzongda, Principals and Teachers with the Chabje Rinpoche
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བཀའ་དྲིན་ཆེ་ སྐྱབས་རྗེ་མཁན་པྟོ་མཆོག།
ལྷ་ཡུལ་འདྲ་བའི་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་། །
མགྲིན་སྔོན་མཚུངས་པའི་སྐྱབས་རྗེ་མཁན་པྟོ
འཁྲུངས། །
བྱང་སེམས་ཆེ་བའི་ཞལ་རས་མཇལཝ་ཙམ་གྱིས། །

མི་སེར་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ལུ་དགའ་བ་འབྱུང་། །
ཁམས་སུམས་འཁོར་བ་ནང་གི་སེམས་ཅན་ཚུ། །
སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་མྟོང་མི་ཚུ། །
སྐྱབས་རྗེ་མཁན་པྟོའི་ཐུགས་རྒྱུད་ཉི་མ་ལས། །
ཐར་པ་འདྲེན་པའི་འྟོད་ཟེར་ཤར་བར་ཤྟོག །
ད་ལྟྟོ་ནད་ཡམས་འབྱུང་པའི་དུས་ཚྟོད་ན། །
འབྲུག་མི་ཡྟོངས་ཀྱི་མཐའ་དྟོན་ཁོ་ན་གཟིགས། །
དུས་རྒྱུན་སྲྟོག་བསླུའི་རིམ་གྲོ་མཛད་མི་ལུ། །
བདག་གི་ཧིང་ལས་དགའ་ཚྟོར་བླ་མར་ཕུལ། །

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་ཨིན་རུང་ར། །
རྐྱེན་དང་བར་ཆད་མེད་པར་ཡྟོད་མི་འདི། །
ཐུགས་རྗེ་དབང་གིས་ལེགས་པའི་ལམ་སྟོན་པ། །
དྲིན་ཅན་སྐྱབས་རྗེ་མཁན་པྟོར་སྐྱབས་སུ་མཆིའྟོ། །

སྐྱབས་རྗེ་ལུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་སྐོར།

༉ སན་ལོངས་ཆོས་ཀྱི་ཞིང་ན།། ཆོས་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་ནོར་བུ།།
སྐྱབས་རྗེ་འཇིགས་མིད་ཆོས་གགས།། འཁྲུངས་པ་སྐལ་བ་བཟང་སོང་།།
ཁྲི་ལོ་ཉིར་ལྔ་འཁོར་བའ།། དུས་སོན་བརྩེ་སྲུང་ཞུཝ་ད།།
སོབ་ཕྲུག་ང་རའ་ཁོངས་ལས་།། གུས་བཀུར་སྙིང་ནས་ཞུ་བོ།།
སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་ལུ་བཞུགས་ཏེ།། ང་བཅས་འགོ་བའ་དོན་དུ།།
ཐུགས་ཀྱིས་བརྩེ་བས་གཟགས་ཏེ།། དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམི་གནང་
སོང་།།
འད་ནང་སྐྱས་པའ་སམས་ཅན།། ང་བཅས་མི་སར་འད་ཚུ།།
དམི་ཆོས་རྣ་བའ་བདུད་རྩེ།། ཐོབ་པ་བཀའ་དྲིན་ཆ་སོང་།།
འཁོར་བ་མི་སོང་བར་དུ།། ང་བཅས་འགོ་བའ་དོན་དུ།།
སྐུ་ལ་འགྱུར་བ་མིད་པར།། སྐྱབས་མིགོན་འབད་ད་བཞུགས་གནང་།།
ཕྱི་མི་བད་ཆན་ཞིང་དུ།། ཆོས་སྐུའ་ངང་ལུ་མི་བཞུགས།།
ལོག་ས་སྐུ་སྐྱས་བཞིས་ཏེ།། སན་ལོངས་འབྲུག་ལུ་འབོན་གནང་།།
སྐུ་ལ་འགྱུར་བ་མིད་པར།། གསུངས་ལ་འགག་པ་མིད་པར་།།
ཐུགས་ལ་འཁྲུལ་བ་མིད་པར།། ཞིབས་པད་བརྟན་པར་ཤིོག་ཅག།

ཚེ་རིང་དབྱངས་སྐྱིད། ༡༢པ་ནང་རིག
ལྷུན་རྩེ་འབྲིང་རིམ་སྟོབ་གྲྭ་གོང་མ།
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བྲིས་མི:

འཕྲིན་ལས་རོ་རྗེ། སོབ་རིམ་བརྒྱད་པ།

ལྷུན་རྩེ་འབྲིང་རིམ་སྟོབ་གྲྭ་གོང་མ།
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འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་སྐྱབས་མགོན།

༉ གདུང་བརྒྱུད་ལྷ་ལས་འབབས་པའ་རྗེ་མིཁན་མིཆོག།འཇིག་རྟན་ཕལ་པ་རྣམིས་ཀྱི་སྐྱབས་མིགོན་དང་།།
ཕྱིོགས་རྣམིས་ཀུན་གྱི་སྐྱ་བོ་ཕོ་མིོ་ལུ།། སད་གསུམི་འཁོར་བའ་ས་སྐྱོང་བདག་པོ་ཡན།།
དུས་རྒྱུན་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་གནང་ས།། མི་ཤིས་མིགུ་རོངས་སོད་མི་སམས་ཅན་རྣམིས།།
འཁོར་བའ་རྒྱ་མིཚ་ནང་ལས་བཏེོན་གནང་བ།། བཀའ་དྲིན་ནམི་ཡང་མི་བརྗེད་ཧང་ཁར་ཡོད།།
ད་རས་ནད་ཡམིས་ཚབས་ཆན་འད་བཟུམི་ནང་།། ཐུགས་ལུ་ཚ་གྱིང་སྡུག་བསྔལ་བཞིས་ཞིནམི་ལས།།
རྒྱལ་ཁབ་མི་སར་རྣམིས་ཀྱིས་མིཐའ་དོན་ལུ།། ཕྱིག་ལཱ་ཡོད་ཚད་ག་ར་རྒྱབ་ལུ་བསྐྱུར།
དུས་རྒྱུན་སྐུ་རམ་གནང་ས་སན་རྫས་བསྒྲུབས།།སངས་རྒྱས་སན་ལྷའ་དབང་ལུང་གནངམི་ལས་བརྟན།།
ནད་ཡམིས་ཚབས་ཆན་ག་ར་ཞི་བར་མིཛད།། རྒྱལ་ཁབ་ཞི་ས་སྔར་ལས་ལྷག་ས་འབྱུང་།།
ད་ཚུ་ག་ར་སྐྱབས་རྗེའི་སྐུ་དྲིན་ལས།། སྐྱ་བོ་སན་པ་བདག་ག་ར་སནོ ་འད།།
རྗེ་མིཁན་སྐུ་ཚ་ཆུ་ལས་རང་ན་དང་།། སྐུ་སོག་བྲག་ལས་བརྟན་ཏེ་བཞུགས་སོ་གསོལ།།
ང་བཅས་སམས་ཅན་རྣམིས་ཀྱི་མིཐའ་དོན་ལུ།། འཁོར་བའ་མིཚ་ལས་སྐྱོབས་པའ་སྐྱབས་མིགོན་འབད།།
མི་འགྱུར་བཞུགས་བཅུག་ཟར་བའ་སོན་ལམི་དང་།། སར་ཡང་འཁྲུངས་བཅུག་ཟར་བའ་སོན་ལམི་ཞུ།།
བྲིས་མི་ ངག་དབང་ཆོས་སྒྲོན། སོབ་རིམ་ ༡༢་པ་ནང་རིག།ཀ།
ལྷུན་རྩེ་འབྲིང་རིམ་སྟོབ་གྲྭ་གོང་མ།
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Lama Khen-No, Kyab-Je Rinpoche

Kyab-Je Rinpoche, beloved master, precious one and father of all,
The lord who has Buddha’s mind in a human body.
You took birth intentionally in our country,
Showing your kindness and love to everyone.

Kyab-Je Rinpoche, the precious of all, holds us with all your compassion,
Lord of the teachings and beings in the mountains of Bhutan.
Your blessings shower us with goodness and happiness.
You beautify this earth which we enjoy every moment.

Kyab-Je Rinpoche, glorious and noble lama,
Seeing your body brings the wisdom of great bliss.
We enjoy the nectar of your true words.
You are the master who guides limitless sentient beings.

Kyab-Je Rinpoche, the most perfectly sublime among all that is auspicious,
Let joy and wellbeing remain throughout the whole of space and time.
We pray: may all your wishes be spontaneously fulfilled.
Great Lord of Blessings,
May we remain with you, always and forever!

Choki Wangdi,
Teacher
Lhuentse PS
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སྐྱབས་རྗེ་ཡིད་བཞིན་ནྟོར་བུ་མཆོག་ལ་བསྟོད་རྟོམ།
༉ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་རང་གཟུགས་ཀྱི།། འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྙིང་རྗེས་བརླན།།
ལུང་གི་བསྔགས་པའི་ཁྲི་རབས་བདུན་བཅུ་པ།། སྐྱབས་རྗེ་ཡིད་བཞིན་ནྟོར་བུ་མཆོག་ལ་བསྟོད།།
པད་འབྱུང་སྒྲུབ་གནས་ཕུ་སྙིང་ལའི་ཞྟོལ།། ལ་བརྒལ་ཟེར་བའི་ཡུལ་ལ་སྐུ་འཁྲུངས་གསྟོལ།།
འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་སྐྱེ་འགྲོའི་བསྟོད་ནམས་ལས།། སྐལ་ལྡན་སྐྱེ་བྟོ་དྟོན་དུ་འཕེབས་པ་དགའ།།
བྱམས་བརྩེ་ལྷག་བསམ་དཀར་བའི་ཡབ་ཡུམ་གྱིས།། གཏམ་དང་སྙན་གྲགས་སྟོགས་ལ་མ་གཟིགས་པར།།
མཚན་ལྡན་བླ་མ་མང་རབས་ཞབས་སར་གཏུགས།། རིག་གནས་གཞུང་ལུགས་མན་ངག་མཐར་ཕྱིན་གསན།།
གཟའ་དང་སྐར་མ་ཕུན་སུམ་ཚྟོགས་དང་འབྲེལ།། ལྷ་མི་འགྲོ་བ་ཡྟོངས་ཀྱི་སྐྱབས་དང་མགོན།།
སྤྱི་ལྟོ་ཆིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་གོ་དྲུག་ལ།། གདྟོང་ལྔས་བཏེགས་པའི་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསྟོལ་མཛད།།
ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་རྒྱན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་།། བླ་མ་འདི་འདྲར་འབྱྟོན་པ་ཡ་མཚན་ཆེ།།
ལྷྟོ་ལྗོངས་སྐལ་ལྡན་ཅན་གྱི་ཕྟོ་མྟོ་རྣམས།། སྐྱབས་མགོན་ཁྱོད་དང་མཇལ་བ་སེམས་རེ་སྤྲྟོ།།
འགྲོ་ལ་སྙིང་རྗེ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་མཉམ།། རྟག་ཏུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བསྐྱངས།།
ཉིན་མཚན་དབྱེར་མེད་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་སྤར།། དེ་ལྟར་བསྐལ་བརྒྱར་བཞུགས་པར་གསྟོལ་བ་འདེབས།།
འབྲུག་ཡུལ་མཐའ་དབུས་མེད་པའི་མི་སེར་ལ།། དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་མེ་ཏྟོག་འཐྟོར་གནང་བ།།
རང་བཅག་འབྲུག་མི་ཡྟོངས་ཀྱི་དུས་རྒྱུན་དུ།། ཁ་ཙམ་མིན་པར་སྙིང་ནས་གསྟོལ་བ་འདེབས།།
ཁྲི་ལྟོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལ།། ང་བཅས་བླྟོན་འབངས་ཡྟོངས་ཀྱི་མགྲིན་གཅིག་ནས།།
མཛད་བཟང་འགྲོ་དྟོན་ཕྱྟོགས་བཅུར་མ་ལུས་ཁྱབ།། ཐུགས་དྟོན་འཕྲིས་རྟག་དུ་གྲུབ་པར་ཤྟོག།།
ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག།

ཨའུ་མཚྟོ་སྟོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།
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༼སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་ལ་ཁྲི་ལྟོ་༢༥འཁོར་བའི་བསྟོད་དབྱངས་ཀྱི་ཀ་རྩྟོམ།༽
ཀ - སྐྱབས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་ཡིས།།
ཁ - ཁམས་གསུམ་མུན་པས་འཁོར་བའི་རིགས་དྲུག་ལ།།
ག - གང་ཞིག་ཐར་པའི་དྟོན་དུ་འགྲོ་དྟོན་མཛད།།
ང་ - ངག་གིས་རྟག་པར་ལུང་གི་སྡེ་སྣྟོད་སྤེལ།།
ཅ - བཅུ་གཅིག་ཞལ་དང་དབྱེ་བ་གང་ཡང་མེད།།

ཆ - ཆོས་ཀྱི་རྣམ་པར་དག་པའི་དབུ་འཁྲིད་མཛད།།
ཇ - འཇིགས་མེད་སྤྲུལ་སྐུ་མཚན་ཅན་ཕྱྟོགས་ཀུན་ལྡིར།།
ཉ - ཉམས་ལེན་མཁའ་དང་མཉམ་ཞིང་གཏིང་ཟབ་ཆེ།།
ཏ - ཏིང་ངེས་འཛིན་གྱི་རྟྟོགས་པ་ཐུགས་སུ་མངའ།།
ཐ - ཐམས་ཅད་མ་དང་འདྲ་བའི་བྱམས་བརྩེ་གཏེར།།
ད - དུས་ཀྱི་སྙིགས་པའི་དུས་སུ་ཆོས་འཁོར་བསྐོར།།
ན - ནད་དང་དམག་འཁྲུག་མུ་གེ་འཇོམས་པར་བྱེད།།
པ - དཔྟོན་དང་སྐུ་འཁོར་དྟོན་དུ་སྐུ་རིམ་གནང་།།
ཕ - ཕ་ཡུལ་སྤངས་སྟེ་གཞན་དྟོན་མཁོ་ནར་བརྩྟོན།།

བ - བླང་འདྟོར་གནས་ལ་མཁས་པའི་གནས་སུ་བསྒྱུར།།
མ - མ་རིག་མུན་པ་སེལ་བའི་མེ་ཤེལ་ཡིན།།
ཙ - གཙུག་ལག་ཁང་དང་བཤད་གྲྭ་མང་རབས་གཙུགས།།
ཚ - མཚན་ཉིད་ལྡན་པའི་བླམ་དང་སྟོབ་དཔྟོན་གདམ།།
ཛ - མཛེས་པའི་མཆོད་དང་བསྟོད་ཀྱི་གླུ་དབྱངས་རྩྟོམ།།
ཝ - ཝང་ཝང་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་ཕྱྟོགས་ཀུན་སྤེལ།།
ཞ - ཞལ་རས་ཉ་གང་འདྲ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ།།
ཟ - གཟི་བརྗིད་ཉིན་དང་མཉམ་ཞིང་བརྟན་པར་ཤྟོག།
འ - འྟོད་སྲུང་ཁྱོད་ཀྱི་ཟེའུ་འབྲུས་འགྲོ་དྲུག་ཚིམ།།
ཡ - ཡང་དག་ཐུགས་ཆེན་ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་དུ།།
ར - རང་ཡང་ཆོས་ཀྱི་རྟོ་མངར་བྱིན་རླབས་ཞུ།།
ལ - ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་པས་མཆོད་པ་ཕུལ།།

Silver Jubilee for Chab Je 2021

An inspirational for his aspirational,
With full of compassion and kindness.
Infinity, integrity and millions of
trusts
We love thee.
Twenty and five years have run.
Springs blossoms with good time flies.
Endless, that the Sin was shut;
Showering our Chab Je silver jubilee.

Peace, harmony brought by you,
Unfurl Buddhism over world;
None but this you veracious.
Shine with smile but for Jubilee
Long live our Chab Je eternal;
Prayers for your wellbeing;
Quality days for your existence;
Greatest of all for Silver Jubilee.

ཤ - གཤེགས་པའི་ས་ལ་རང་ཡང་སྐྱེ་བར་ཤྟོག།།
ས - སངས་རྒྱས་དངོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་མ་འགྱུར་བཞུགས།།
ཧ - ལྷའི་ལམ་ནི་འགྲོ་ལ་བསལ་བར་བྱེད།།
ཨ - ཨེ་མ་ཧྟོ་ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་བསྐལ་བརྒྱར་གནས་པར་ཤྟོག།།

Tshering Chophel
Khoma LSS, Lhuentse

རྩྟོམ་པ་པྟོ་་་་་་ འཇམ་དབྱངས།
མཁོ་མ་འབྲིང་རིམ་སྟོབ་གྲྭ་འྟོག་མའི་ སྟོབ་དཔྟོན།
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བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་དབུ་འཁྲིད།
སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་མཆོག།
འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱིས་བསོད་ནམས་སྤྱི་མཐུན་ལས།།
ས་ཆ་འབྱིན་རླབས་འདྲེ་སྲིན་དམ་ལ་བཏགས།།
ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་འབྱོན་པ་བཀའ་དྲིན་ཆེ།།

མཐུ་ཆེན་བླ་མ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག།

དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་ ལོ་མོན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་།།
རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་འགྱུར་ཆོས་ལུགས་གཅིག་འགྱུར་མཛད།།
བླ་མ་ཞབས་དྲུང་འབྱོན་པ་བཀའ་དྲིན་ཆེ།།

ཆོས་སྲིད་དགའ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་ཞིང་ཁམས་ནང་།།

རོ་རྗེ་ཆང་གི་སྤྲུལ་པ་སྐྱབས་རྗེ་མཆོག །

ཆོས་ཀྱི་དབུ་འཁྲིདསེམས་ཅན་འགྲོ་དོན་མཛད།།
སྐྱབས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འབྱོན་པ་བཀའ་དྲིན་ཆེ།།
ཆོས་ཀྱི་བདག་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཆོག།
སྐུ་ལ་འགྱུར་མེད་སྐུ་ཚེ་ཆུ་ལས་རིང་།།

Chatshelo, Je Rinpoche
A paradise,
Blessed by Buddhas Teaching.
The country well-known,
As Palden Drukyul.
Lucky we are,
Under the refuge,
Of the great figure.
Long Live! Je Rinpoche!
On the Golden Throne,
He sits,
Grievously immortal.
Showers, Buddhas Teaching,
As a spiritual heir.
Kadrinchey!Je Rinpoche!
The mortal lives,
Freed from sufferings.
Bestowing the power,
Who linger in agony,
Heaven of heavens?
Chapsuchoe! Je Rinpoche!
Faith we have,
Fate is evitable,
We are Bhutanese,
We are the nation of believers.
Chaktshelo! Je Rinpoche!

གསུངས་ལ་འགག་མེད་ཚངས་པའི་དབྱངས་ལྟར་སྒྲོགས།།

Don’t want to leave
I like it here
This is the only place
Where I can feel alright

སངས་རྒྱས་དངོས་གཟུགས་སྐྱབས་རྗེ་མཁན་ཆེན་གྱིས།།

Where I can forget my problems
Where I can feel safe
Where I can be myself
Where I can relax

འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱིས་འགྲོ་དོན་མཛད་པར་ཤོག།

སངས་རྒྱས་བསན་པ་ཡར་ངོའི་ཟླ་བ་དང་།།

དབྱར་གྱིས་མཚོ་བཟུམ་གོང་ནས་གོང་འཕེལ་ཏེ།།

བསྐལ་པ་སོང་གྱི་བར་དུ་མ་ཉམས་འཕེལ་བར་ཤོག།

Where I can feel comfortable
Where I can feel the warmth
Where I can dream about the paradise
I just want to stay in Bhutan.

འབྲི་མི སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོགས།

མཁོ་མ་འབྲིང་རིམ་སྟོབ་གྲྭ་འྟོག་མ།
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སྐྱབས་རྗེ་ཡིད་བཞིན་ནྟོར་བུ།
ལུང་བསན་ལྷ་ལས་འབྱྟོན་པའི་སྐྱབས་རྗེ་མཆོག།
འགྲོ་བའི་དྟོན་དུ་འབྱྟོན་པ་བྱིན་རླབས་ཆེ།།
བླྟོ་དམན་ཆོས་ལུ་སྐུལ་བའི་དྲིན་ཅན་མཆོག།
བླ་མ་ཁྱོད་ཉིད་འབྱྟོན་པ་སྐུ་དྲིན་ཆེ།།

ཁྱད་དུ་ཀླུ་ལས་འཕགས་བཞིན་སྐྱབས་རྗེ་བཞུགས།།
ཆོས་ཀྱི་ནྟོར་བུ་ཐུགས་ལུ་བསྣམས་ཏེ་འབྱྟོན།།
ཆོས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་མི་རྣམས་ཀུན་ལུ་ཁྱབ།།
བླ་མ་མཆོག་གིས་གནང་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ།།
ཟངས་མདྟོག་དཔལ་རི་ཙན་དན་བཀོད་པའི་ལྗོངས།།
རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་དཔལ་ལྡན་གཙུག་རྒྱན་ལ།།

བསན་པའི་བདག་པྟོར་ཀུན་གི་ཡང་རྩེ་ལ།།
ང་ཚྟོའི་བླ་མ་ཁྲི་རབས་བདུན་ཅུ་མཁྱེན།།
རྩྟོམ་པ་པྟོ་་་་་སྐལ་བཟང་བསན་འཕེལ།
སྨིན་རྒྱས་འབྲིང་རིམ་སྟོབ་གྲྭ་བར་མ།

The Great Trulku
The wheel of time has rolled
Reaching on 25 years of his shielding
The land with explicit care
Prioritizing everyone’s existence at the peak.
I behold this privilege to share my words on this day.
The deservedly prophesied Jigme, the name shines;
Solemnly kept us in the peaceful berth,
Whose blessing blessed us!
Yet zestfully leads archetypal life styles.
The public bestowed him as Trulku,
The sacred holder of the Buddhism.
His great name is Trulku Jigme,
The figure that turns the wheel of Dharma.
The enthralling saint lives with simplicity,
And he leads a very plain life.
The successor of the noble lineage,
Enticingly envelops us with happiness.
During the pandemic of the world
Recited mantras of medicine Buddha
With benevolent words of cure
Rained the citizens with blessing.
A doctor of divinity
Possessed zillion dharmic faith,
Proffered bread and butter to a distressed citizen
And served with the highest fidelity
May wisdom flower and rest in an arcadia.
Kinley Dema
Khoma Lower Secondary School
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ཁྲི་ལྟོ་༢༥འི་མཛད་རྣམ་ནྟོར་བུའི་འཕྲེང་བ།

སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་།། ཐུགས་སྲས་འགྲོ་མགོན་ཁྱིའུ་ཆུང་ལ་ཡི།།
རྣམ་སྤྲུལ་མཁན་ཆེན་ཁྲི་རབས་༧༠་པ།། སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་ཕྱག་བགྱིའྟོ།།
གང་གི་མཛད་འཕྲིན་གསང་གསུམ་འྟོད་སྟོང་གིས།། ལྷྟོ་ལྗོངས་སྐྱེ་འགྲོའི་མུན་པ་ཀུན་བཅོམ་ཞིང་།།
རྣམ་མཁྱེན་བྱང་ཆུབ་བགྲོད་པའིལམ་སྣ་མཛད།། སྟོང་གསུམ་ཡྟོན་དུ་ཕུལ་ཀྱང་རྩིས་སུ་ཆུང་།།
མདྟོར་ན་ཁྲི་ལྟོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔའི་རིང་།། བསན་འགྲོར་སན་པའི་ཕན་རླབས་རྒྱ་ཆེ་བ།།
རྗོད་པར་མི་ནུས་ཆུ་མྟོ་གངྒཱ་ཡི།། བྱེ་མ་བགྲང་བར་རྩྟོམ་ན་བླུན་པྟོ་ཨིན།།
ཡིན་ཀྱང་བླྟོ་ལ་གང་ཤར་རབ་རིབ་ཙམ།། འཆར་ཚེ་གཏམ་གྱི་རླུང་ཐིག་མ་བཀལ་བར།།
དྲང་པྟོའི་ལམ་ནས་རྒྱ་ཤྟོག་དཀར་པྟོའི་ངོས།། དྟོན་གྱི་སྙིང་པྟོ་བསྡུ་ན་འདི་ལྟསྟེ།།
ཆོས་སྡེ་གཙུག་གི་ནྟོར་བུ་དབུ་བཞུགས་ཐྟོག། རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་མཚྟོད་བྱེད་རྣམ་པ་རུ།།
རྟོ་སྟོབ་སྒྲ་སྟོབ་དབྱངས་སྟོབ་མཚན་ཉིད་དང་།། གཙུག་ལག་རྣམས་ཀྱི་བདག་འགན་སྟོ་སྟོར་གནང་།།
ཚེ་འདས་སྲེག་སྦྱང་དུར་ཁྲོད་བསྲེག་པའི་དུས།། ཉམ་ཆུང་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུ་ཡིས་མི་ལྕོགས་ཤིང་།།
མི་གཅིག་རྟོ་གཅིག་ཐུགས་ཀྱིས་མ་བཟྟོད་པར།། འགྲོ་དྟོན་བླ་མས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོས་གསུངས།།
འབྱྟོར་པ་ལྡན་ཅིང་དབང་གིས་ཕྱུག་པ་རྣམས།། ཇ་ཆང་ལྟོངས་སྤྱྟོད་རྟོལ་བའི་དགའ་སྟོན་དེ།།
གཤིན་པྟོའི་རྗེས་སུ་གཏན་ནས་མི་རུང་ཟེར།། འགེབ་དང་ཤ་ཆང་ལྟོངས་སྤྱྟོད་བཀག་སྟོམ་མཛད།
གཤིན་པྟོའི་ཚྟོགས་བསགས་གསྟོན་པའི་སྒྲིབ་སྦྱྟོངས་ཤིང་།། སྐལ་ལྡན་བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་འགོད་པའི་ཕྱིར།།
ལྟོ་རེ་བཞིན་དུ་རྟོང་ཁག་ཉི་ཤུའི་ནང་།། འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་ཆེན་མྟོའི་སྟོན་ལམ་བཙུགས།།
རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པའི་རྒྱུ།། བཤད་དང་སྒྲུབ་པའི་བསན་ལ་རག་ལས་པས།།
རྟོང་གཞི་དགོན་སྡེ་ཁག་གིས་མ་ཚདཔར།། མཐའ་མཚམས་ལུང་ཕྱྟོགས་ཆོས་སྡེས་གང་བར་མཛད།
རེ་ཞིག་རང་འབྱུང་ཁར་ས་པཱ་ནེ་དེ།། མི་ངན་འདྟོད་པའི་དབང་དུ་ཐལ་གྱུར་ཀྱང་།།
བཀའ་བསྲུང་དམ་ཅན་དབང་དུ་འདུས་པ་ཡིས།། སར་ཡང་སྒོ་རྭ་དྲུང་དུ་བཀུག་པར་མཛད།།
སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པྟོའི་ཕྟོ་བྲང་དུ།། སྐལ་བཟང་འབུམ་ཚྟོགས་གྲངས་ཀྱིས་མ་ཆོད་པར།།
ནམ་ཡང་ཐྟོབ་པར་དཀའ་བའི་བདེ་མཆོག་དབང་།། ཉིན་གྲངས་བཅུ་བཞིའི་རིང་ལ་སྤར་བར་མཛད།།
སྟོན་པའི་ཞིང་གྱུར་སྟོན་པའི་སྐུ་འདྲ་ཞིག། མེད་ན་འཇིག་རྟེན་འཕྱ་བ་བསེལ་བའི་ཕྱིར།།
སྡེ་སྲིད་ཤེས་རབ་དབང་གི་རྣམ་སྤྲུལ་པ།། བླ་མ་ཚེ་རིང་དབང་འདུས་བཀའ་སྟོབ་གནང་།།
འཛིག་རྟེན་རྒུད་པའི་ཉེས་ཚྟོགས་ཞི་བ་དང་།། འགྲོ་རྣམས་མཐར་པའི་ལམ་འདྲེནཔའི་ཕྱིར།།
སྟོན་པ་རྟོ་གདན་མ་ཡི་ཉེ་དྲུང་དུ།། རྒྱལ་བའི་བཀའ་བསྒྱུར་ཆེན་མྟོའི་ལྔགས་ལུང་གནང་།།
སྡུག་བསྔལ་ཆུ་ཆེན་གཉིས་ལས་བགྲོད་པའི་ལམ།། མཐུན་རྐྱེན་གསྟོ་བའི་ཞབསཏྟོག་བསྒྲུབ་པ་ལ།།
རིན་ཆེན་ཤིསཔའི་ཡལ་འདབ་གྲངས་མ་ཆོད།། གཏྟོང་ཕྟོད་ཅན་གྱི་སྦྱིན་བདག་ཁོ་ན་མཛད།།
ཆོས་སྒོར་ནས་འབྱུང་བཞི་རྒུད་པའི་ཚེ།། ཕུག་གི་བླྟོ་གཏད་མེད་པར་ལུས་ཀྱིས་དྟོགས།།
རྒས་པའི་ཆོས་བཟང་ཀུན་དགའ་རྭ་བ་བསྐྲུན།། ཆོས་སྒོར་ཞུགས་རྣམས་སྙིང་སྟོབས་སྤར་བར་མཛད།།
དེ་ཡིས་མི་ཆོག་འཇིག་རྟེན་ཕལ་པ་ཡང་།། རང་རྐྱང་བླྟོ་གཏད་མེད་པར་ལུས་ཀྱིས་དྟོགས།།

རྒས་པའི་ཟུར་བཞག་ཁང་བཟང་ཁྲ་མྟོའི་ནང་།། ཚེ་སད་དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་སྐལ་བ་མཛད།།

ཀར་ཕྲིན་ལས་

དབུ་འཛིན་

ཝམ་བུར་སྟོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ལྷུན་རྩེ་རྟོང་ཁག
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སྐྱབས་རྗེ་རྟོ་རྗེ་འཆང་ཁྲི་རབས་༧༠་པ་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིར་ཕེབས་ཏེ་གསེར་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་ཁྲི་ལྟོ་༢༥་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སེམས་ཀྱི་མཆོད་བསྟོད།
༡༽ ལྟ་བའི་རྩེ་མྟོ་ཕྱག་ཆེན་རྣལ་འབྱྟོར་པ། །སྒོམ་པའི་རྒྱལ་པྟོ་ན་རྟོའི་བརྒྱུད་འཛིན་པ། །
སྟོད་པའི་དྭངས་མ་རབ་བྱུང་འདུལ་འཛིན་པ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པར་འདུད། །
༢༽ ལུང་རྟྟོགས་རིན་ཆེན་བྱེ་བའི་གདེངས་ཀ་ཅན། །འཆད་རྟོད་རྟོམ་གསུམ་མཛེས་པའི་རྦ་རླབས་ཀྱིས། །
འགྲོ་ལ་ཕན་བདེའི་དགའ་སྟོན་འགྱེད་པའི་དཔལ། །སྐྱབས་རྗེ་ཡིད་བཞིན་ནྟོར་བུའི་ཞབས་ལ་འདུད། །
༣༽ མཐའ་ཡས་ཤེས་བའི་རི་མྟོ་རྣམ་བཀྲའི་གཟུགས། །རྣམ་དཔྟོད་རིག་གསལ་མེ་ལྡྟོང་དྭངས་མའི་ངོར། །
དྟོགས་མེད་འཆར་བས་དགེ་ལེགས་འདྟོད་འཇོའི་དཔལ། །ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྟོ། །
༤༽ ཚུལ་ཁྲིམས་གསེར་གྱི་ངང་བཟང་འཐུལ་ས་ནས། །ཆོས་དུང་དབྱངས་ཀྱི་ཆོས་སྐད་རབ་ཏུ་མཆེད། །
འཆད་རྩྟོད་རྩྟོམ་ལ་ཆགས་ཐྟོགས་མི་མངའ་བའི། །རྒྱལ་སྲས་འཕགས་མཆོག་དྲིན་ཅན་བླ་མར་འདུད། །
༥༽ འགྲོ་བའི་ཚྟོགས་རྣམས་བརྩེ་ཆེན་བྱམས་ཀྱིས་སྐྱོང་། །བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་ཤེས་རབ་ཕ་མཐར་སྟོན། །
ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་དྟོན་ངོ་བྟོ་མི་དང་བསྟུན། །ཕུན་ཚྟོགས་དཔལ་དང་འདྲ་བ་སྙིང་ནས་འདུད། །
༦༽ འདྲེན་མཆོག་ཤཱཀྱའི་བསན་པའི་གཙུག་རྒྱན་པ། །ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་དྟོན་མ་ལུས་སྒྲུབ་མཁས་པ། །
བརྩེ་བའི་ཉམ་ཐག་འགྲོ་བའི་ལམ་སྟོན་པ། །ཞི་བདེའི་འྟོད་སྣང་གཙུག་གི་རྒྱན་དུ་མཆོད། །
༧༽ སྡེ་བཞི་དགེ་ལེགས་ལེགས་པ་འཁྱིལ་བའི་གནས། །ཞི་མཐུན་ཆོས་ཁྲིམས་ཁྲིམས་ཀྱིས་བསམ་བྱས་ཏེ།།
ལུགས་གཉིས་ལ་རྟོངས་རྟོངས་པའི་འབྲུག་མི་ཚྟོ། །ཐར་ལམ་རྣམ་དཀར་དཀར་ལམ་ཁྱེད་ཀྱིས་བསན། །
༨༽ སྲིད་པའི་མུན་ཁྲོད་དུག་ལྔའི་བཙྟོན་ར་ལས། །གྲོལ་བྱེད་ཁྲིད་ལུང་ཟབ་མྟོའི་རྒྱབ་རྟེན་དང་། །
ཟུང་འཇུག་སྐུ་བཞི་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་དུ། །སྨིན་བྱེད་དབང་བཞི་ཐྟོབ་པ་ཁྱེད་ཀྱི་དྲིན། །
༩༽ སྟོམ་གཙང་ཚུལ་ཁྲིམས་དྲི་ཡིས་རབ་བགོས་ཏེ། །མཁྱེན་རབ་རྟ་བདུན་དབང་པྟོའི་འྟོད་སྣང་གིས། །
སྲིད་གསུམ་གདུང་བ་བསལ་བའི་སྐྱབས་གཅིག་པུ། །ཤཱཀྱའི་སྲས་མཆོག་རྗེ་མཁན་ཁྱེད་ཉིད་ཙམ། །
༡༠༽ རང་དྟོན་ཐྟོས་བསམ་སྒོམ་པའི་མཐར་རུ་སྟོན། །གཞན་དྟོན་འཆད་རྩྟོད་རྩྟོམ་པའི་གདུལ་བྱ་སྐྱོང་། །
གཉིས་དྟོན་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བའི་འཕྲིན་ལས་ཅན། །སྐྱབས་མགོན་བླ་མ་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་གྲགས། །
༡༡༽ ཁྲི་རབས་བཅུ་ཕྲག་བདུན་ལ་རབ་མཛེས་ཤིང་། །འཇིགས་མེད་ཆོས་དབྱངས་སྙན་གྲགས་ཁྱབ་མཛད་པའི། །
ཐུགས་བརྒྱུད་ཆགས་སང་བྲལ་བའི་སྐྱབས་ཀྱི་མཆོག །སྐུ་ཚེ་བསྐལ་པའི་བར་དུ་རིང་བར་ཤྟོག །
༡༢༽ དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ལྟོག་ལྟ་མི་སྐྱེ་ཞིང་། །
ཅི་མཛད་ལེགས་པར་མཐྟོང་བའི་མྟོས་གུས་ཀྱིས། །བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སེམས་ལ་འཇུག་པར་ཤྟོག །

ཅེས་པའང་ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱྟོང་བསན་འཛིན་མིང་པས་ཨའུ་མཚྟོ་སྟོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ནས་ཕུལ།
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སྐྱབས་རྗེ་ལུ་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར།
སངས་རྒྱས་སོང་གི་སྤྲུལ་པ།།
བྱབས་དང་སྙིང་རྗེའི་འབྱུང་གནས།།

སྐྱབས་རྗེ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས།།
ཨ་ཧོ་ངོ་མཚར་ཆེ་སོང།།

ས་ཕོགས་དགའ་བའི་འབྲུག་ཡུལ།།
སྦས་གནས་འབྱིན་གྱི་རླབས་ཏེ།།
དམ་ཆོས་གོང་དུ་འཕེལ་མི།།

སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན།།
སེམས་ཅན་ཡོངས་ལུ་སྙིང་རྗེ།།
མི་སེར་ཡོངས་ལུ་བྱམས་པ།།

སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གི་གནང་བ།།

ང་བཅས་བསྐལ་བ་བཟང་སོང།།
ལུང་བསན་ལ་ལས་ཞུ་ནས།།

སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གི་སྐུ་གཟུགས།།
གྱུར་བ་མེད་པའི་སྨོན་ལམ།།
ཡང་ལས་ཡང་དུ་བཏབ་དོ།།

འཇིགས་མེད་དབྱངས་འཛོམས།
སྟོབ་རིམ་བརྒྱད་པ།

ལྷུན་རྩེ་འབྲིང་རིམ་སྟོབ་གྲྭ་གོང་མ།
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Drinchen Lama
Je Rinpoche Trulku Jigme Choeda, Chief Abbot of the Central monastic Body is a very
significant figure to all the Bhutanese people. Born in 1955 to Yap Rinzin Dorji and Yum
Kunzang Choden at Autsho, Lhuentse, is by birth an exceptionally religious and spiritual
person.
As we celebrate the silver Jubilee of the profound human kind, we kneel down to pay our
heartfelt gratitude and gratefulness to the honorable Je Rinpoche. Fortunate are we to have
received blessings from species human. I am forever grateful for your dedication. Je Rinpoche
has surrendered himself to god and goddesses for the well being of all the people around the
world and especially in hues and cries of COVID -19 pandemic. Bhutanese are protected and
secured with the empowerment of his holiness and monastic body’s prayers. We are extremely
thankful for the mighty blessings and keeping us safe even during such difficult times.
Je Rinpochoe is an icon to many Bhutanses and for me too. Je Rinpochoe shows the real
meaning of life. There are times in our life where we tend to be blind with desires and
selfishness. We feel we can conquer the world where the fact lies that we can never do. We are
ignorant and boastful. We always mistake ourselves as permanent living creatures. The biggest
mistake we make in life is we think we have time. We plan on plans without knowledge that
we are creating world in the process of thinking. If we believe in our god, happiness will fall
on our way. Happiness lies within oneself. It cannot be ventured from the outside world.
Life is like a temporary dream; we are just like visitors to this earth. I have learned this from
Je Rinpoche. He has no desire for he believes in impermanence and emptiness. He consciously
attempts the concept of oneness and entreats everyone same. His love and compassion are
immense. Being religious and spiritual is in his nerves. The manifestation of “Chen Rig Ze”
as the head of Central Monastic Body is a precious jewel for the Bhutanese in generations to
come.
On this joyous occasion, we submit our prayers and wishes to Je Rinpoche’s good health and
happiness. Long live Je Rinpoche for us. We shall forever remain grateful for the dedication
for 25 tireless years.
Thank you
Pema Tshomo, Teacher
Khoma LSS, Lhuenste
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