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ཨོཾསྭསྟི།

འཇམ་དཔལ་སྙིང་དུ་ཞུགས་པའི་ལང་ཚོ་ལ། །

དབྱངས་ཅན་གླུ་ཡི་མགྲིན་ལྡན་ཟུར་མིག་རྩེ། །

ཡེ་ཤེས་ཆགས་ཐོགས་བྲལ་བའི་མཚུར་ཕུ་བ། །

དོན་གྲུབ་འོད་ཟེར་གངས་ཅན་མཁས་པའི་རྒྱན། །

༄༅། །དེ་ལ་འདིར་དུས་འཁོར་རྒྱུད་ལུགས་ལོ་ཐོ་འབྲིང་པོའ་ིམཚམས་སྦྱོར་སྙིང་བསྡུས་ཞུ་

བ་ལ། ལོ་ཐོ་འདི་ཉིད་སྤྲོ་བའི་གཞི། སྤྲོས་པའི་ཚུལ། སྤྲོས་པའི་འབྲས་བུ། སྤྲོས་པའི་དགོས་

པ་དང་བཞི་ལས།

 དང་པོ་སྤྲོ་བའི་གཞི་ནི། སྤྱིར་གངས་རིའི་ལྗོངས་སུ་དར་བའི་ལོ་ཐོ་སྤྲོ་ཚུལ་

གྱི་རྒྱུན་སྣ་ཚོགས་མཆིས་ཀྱང་གཙོ་བོའ་ིགཞི་འཛིན་ས་ཕྱི་ནང་ཐུན་མོང་ངོར་བསྟུན་པའི་

བྱེད་པ་དང་གྲུབ་མཐའི་རྩིས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ་ལས་འཕྲོས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པ་ལས། 

དུས་འཁོར་རྒྱུད་ཉིད་ཀྱི་གྲུབ་པའི་མཐའ་ལ་འཁྱུད་པའི་ལོ་ཐོ་རྣལ་མ་བརྩི་སྲོལ་གྱི་རྒྱུན་ནི་

རྒྱུད་རྩ་བ་དང་འགྲེལ་བའི་གླེགས་བམ་དུ་བཞུགས་པ་ཙམ་ལས་ཁ་བའི་ལྗོངས་སུ་ལག་

ལེན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་ལོ་ཐོ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ཞིག་མེད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་  

ཞིང། འདིར་སྤྲོས་པའི་ལོ་ཐོའང་དུས་འཁོར་རྒྱུད་རྣམས་སུ་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་དེ་ལྟར་དུ་

ལོ་ཐོ་སྤྲོ་བའི་གཞི་བྱས་པའི་ཐོག ལོ་ཐོ་འདི་ཉིད་དུས་འཁོར་རྩ་བ་དང་འགྲེལ་བ་ཆ་ཚང་ལ་

བརྟེན་པས་ན་དུས་འཁོར་རྒྱུད་ལུགས་ལོ་ཐོ་རུ་བཏགས་པ་དང་གཅིག 

 གཉིས་པ་སྤྲོས་པའི་ཚུལ་ནི། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནས་

ཟླ་བཟང། རིགས་ལྡན་གྲགས་པ་དང་། པད་དཀར་སོགས་ནས། ཙི་ལུ་པ་དང་དུས་ཞབས་

པ། ཟླ་བ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ། གྱི་ཇོ་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར། ར་འབྲོ་ཤོང་སོགས་ནས་ད་ལྟ་

ལ་ཐུག་གི་བར་དུ། ཞལ་ནས་ཞལ་དུ་བརྒྱུད་པའི་སྒྲིབ་མེད་འཁྲུལ་བྲལ་མན་ངག་དྲོད་མ་

ཡལ། སྙན་ནས་སྙན་དུ་བརྒྱུད་པ་འཕྱུག་མེད་སྐྱོན་བྲལ་མཐོང་བ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་བཞེད་

གྲ་མ་ཉམས་པ། དུས་ནས་དུས་སུ་བརྒྱུད་པའི་བསད་མེད་བསྙོན་བྲལ་རྟགས་གྲུབ་ཀྱི་ཚད་
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མ་གྲུ་མ་ལོག་པའི་ལམ་ནས་དུས་འཁོར་རྒྱུད་རྩ་བ་དང་འགྲེལ་བའི་ཕྱག་ལེན་འདེབས་ཚུལ་

དབུ་ཞབས་ཀུན་ཏུ་ཉེ་བར་འཁྱུད་པར་བརྟེན། དུས་འཁོར་རྒྱུད་ལུགས་ཞེས་བཏགས་པ་དང་

གཉིས།

    གསུམ་པ་ལོ་ཐོ་འདི་ཉིད་སྤྲོས་ཤིང་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་པའི་འབྲས་བུའི་

མཚམས་སྦྱོར་ཞུ་བ་ནི། ལོ་ཐོ་སྦྱོར་དཀྲོལ་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི་རོལ་དུ་དུས་བཞི་ཁམས་

ལྔའི་འགྱུར་ལྡོག་དབྱར་དགུན་ཉི་ལྡོག་དང་བཅས་པ་བགེགས་མེད་དུ་རྟོགས་ཤིང་། ཁྱད་པར་

དུ་དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལས་བྱུང་བའི་ལོ་ཡི་འཕོ་བ་ཟླ་བའི་རྣམ་གཞག་རྟེན་འབྲེལ་

འཆར་ཚུལ་ཉི་ཟླ་གཟའ་འཛིན་གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་དང་བཅས་པ་ཇི་ལྟར་འཆར་ཚུལ་བདེ་

བླག་ཏུ་ངེས་ནས།jདེ་འབྲེལ་གྱི་ནང་དུ་གང་ཟག་སོ་སོའ་ིབདེ་སྡུག་ལེགས་ཉེས་དགེ་སྡིག་

འགྱུར་ཁྱད་དང་བཅས་པ་འབྱུང་བས། དེ་ཡི་གནད་རྣམས་ཀྱང་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལས་ཇི་

ལྟར་བསྟན་པ་བཞིན་རྟོགས་ནུས་པས་ན་འདིར་དུས་འཁོར་རྒྱུད་ལུགས་ཅེས་བཏགས་པ་དང་

གསུམ།

                བཞི་པ་ལོ་ཐོ་འདི་སྦྱོར་དཀྲོལ་བྱས་པའི་དགོས་པ་ནི། སྲིད་པའི་གནས་

འདིར་སྣ་ཚོགས་ལས་ལ་བརྟེན་པའི་སྐྱེ་གནས་མཐོ་དམན་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་ནང་འཛིན་པ་

སེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས་ཕྱི་བཟུང་བའི་ཡུལ་དུ་ཕྱི་ཡི་ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐར་དུས་བཞི་ཁམས་ལྔའི་

འགྱུར་ལྡོག་སོགས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་ལ་བརྟེན་ནས་ནང་གི་སྒྱུ་ལུས་ལ་བདེ་སྡུག་སྣ་ཚོགས་ཞིག་

འབྱུང་བ་ནི་རྟེན་འབྲེལ་ལྟོས་གྲུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་ལགས་པས། དེས་ན་བདེ་སྡུག་བཟང་ངན་

གྱི་བླང་དོར་རྣམས་ཕྱི་རོལ་ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐར་གྱི་བགྲོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་འགྱུར་ལུང་དུ་

བསྟན་པའི་དགོས་པ་དང་། གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལས་བྱུང་བའི་གཙུག་

ལག་རྩིས་ཀྱི་རིག་པ་འདི་ཉིད་ཤིན་ཏུ་ཉག་ཕྲ་བའི་གཉན་འཕྲང་ལས་གྲོལ་ནས་འཇིག་རྟེན་གྱི་

ཁམས་འདིར་ཉི་ལྟར་གསལ་ཞིང་། རྒྱལ་བསྟན་ཐ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པའི་དགོས་པ་དང་བཅས་

པའི་གནད་རྣམས་ཀྱང་རྒྱུད་ལས་བསྟན་པ་ལ་འཁྲུལ་མེད་དུ་འཁྱུད་ཕྱིར། དུས་འཁོར་རྒྱུད་

ལུགས་ལོ་ཐོ་ཞེས་བཏགས་པ་དང་བཞི་ཡིས་བསྟན་ཏོ།།
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This English edition of the “Calendar of the Kalachakra 
Tantra Tradition” can be regarded as a detailed form 

of the traditional “Abridged Calendar”, or as an abridged 
form of the “Intermediate Calendar” As an introduction, 
we briefly present the base, method, result and reason 
for putting this calendar together. 

The Base: 

Although the various calendar elaboration lineages found in 
Tibet (which all agree with the ordinary viewpoint of Bud-

dhists and non- Buddhists) are principally based on the chapters 
defining the “Siddhanta and Karana astronomy”, no calculation 
system that entirely conforms to the teaching of the Tantra itself 
has ever been used. Instead it has remained in the volumes of 
the Tantra’s root-text and its commentary, the Vimalaprabha. As 
this calendar is based on both texts, and completely embraces 
their instructions, it is called “The Calendar of the Kalachakra 
Tantra Tradition”. 

The Method: 

The method of elaboration was passed down from the Omni-
scient Kalachakra to the Kings Sucandra, Manjushri Yasha, 

Pundarika, etc, and then to Tsilupa, Dushap-pa, Dawa Ngonga, 
Kyidjo Dawai Oser, Ra, Dro, Shong, etc, until the present day. 
It was passed down by words of mouth, unobstructed, free of 
confusion and without the loss of the warmth of the oral lineage 
pith instructions. It was passed down from “eye to eye” without 
corrupting the unmistaken practical knowledge of the visual lin-
eage. It was passed down from era to era, unadulterated, with-
out distorting the undeniable perceptions of reality i.e. the direct, 
the inferential, the believing and the yogic perception. And as it 
closely embraces the practice of the Tantra and its commentary, 
this calendar is called: “The Calendar of the Kalachakra Tantra 
Tradition”. 
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The Result: 

Now that this calendar has been calculated and established, 
we will give a short description of its result. By compiling the 

calendar, we are easily able to understand external phenomenon 
e.g. the seasons and the summer or Winter solstices. In par-
ticular, it shows us the years changes, the moon’s positions, the 
arising of the interdependent links. the solar and lunar eclipses 
and the junctures of planets and constellations elements. All of 
this information is presented as it is taught in the Kalachakra 
Tantra. In direct relation to this, but on the internal level, it also 
shows us how changes in our levels of happiness and suffering, 
good and bad fortunes, virtues and misdeeds occur in each and 
every sentient being. All these points can be understood exactly 
as explained in the Kalachakra. Therefore this calendar is called 
“The Calendar of the Kalachakra Tantra Tradition”. 

The Need: 

In this realm of existence, whatever level of rebirth we have tak-
en, depending on our different karmas, the illusion of an inner 

grasper (or the mind) projects the appearance of the sun, moon, 
planets, stars, seasons, five elements and their movements and 
changes, on to the external object of our perceptions As a result, 
on the inner level, all kinds of joy and sorrow come to affect 
our illusory body, which is nothing other than the display of the 
nature of interdependence. The aim of this calendar is to show, 
together with the movements of the planets and the stars, what 
should be adopted or refrained from in order to obtain happiness 
and to avoid suffering. It is also intended to liberate Kalachakra’s 
astrological science from its currently frail state so that it shines 
like the sun in the world, spreading the Victorious One’s teaching 
in all directions As those points unmistaken embrace the Tantra’s 
teaching, this calendar is called “The Calendar of the Kalachakra 
Tantra Tradition”.
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ཚེས། འཇུག་ལྡོག ཚེས། འཇུག་ལྡོག ཚེས། འཇུག་ལྡོག

༡ ཚེ་ཐུང་། ༡༡ དབང་པོ་རྣོ། ༢༡ ནད་འོང་།

༢ ནད་མང་། ༡༢ སྲོག་ལ་ཉེན། ༢༢ ཟས་སྐོམ་འོང་།

༣ ཕྱུག་པོ་འོང་། ༡༢ ཀུན་ལ་བཟང་། ༢༣ བཟང་པོ་འོང་།

༤ མདངས་ལྡན། ༡༤ ཕྱུག་པོ་འོང་། ༢༤ མིག་ན།

༥ ནོར་འཕེལ། ༡༥ བཀྲ་ཤིས། ༢༥ རིམས་འོང་།

༦ ཁ་མཆུ་འོང་། ༡༦ སྐོམ་འོང་། ༢༦ རྟག་ཏུ་སྐྱིད།

༧ མདངས་ཡལ། ༡༧ ཤ་རྩི་སྔོ། ༢༧ དགེ་བ་འཕེལ།

༨ ཚེ་རིང་། ༡༨ ནོར་སྟེར། ༢༨ འཐབ་མོ་འོང་།

༩ ན་ཆུང་འཕྲད། ༡༩ བཟང་པོ་འཕྲད། ༢༩ བླ་འཁྱམ།

༡༠ དབང་ཐང་ཆེ། ༢༠ ལྟོགས་སྐོམ་འོང་། ༣༠ གཤིན་སྲིན་འཕྲད།

 ༈   བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐྲའི་ལེའུ་ལས་བྱུང་བའི་དབུ་སྐྲ་

   བཞར་བའི་རེའུ་མིག་བཞུགས་སོ།།
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༈ གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་སྤུངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཁོར་

གླིང་དུ་ལོ་གཅིག་ནང་སྒྲུབ་ཆེན་དང་སྒྲུབ་ཆོག་ཁག་                                          

བཅས་ཀྱི་མཚན་བྱང་གཤམ་གསལ་བཞུགས་སོ།།  

བོད་ཟླ་དང་པོའ་ིནང་།

ཚེས་ ༦ ནས་ ༡༥ འབུམ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆྟེན་མོ་ཚོགས་རྒྱུ། 

ཚེས་ ༡༤ དགོངས་མོ་སྒྲུབ་བླ་རྣམས་ནས་རས་ཆོས་བཀའ་བརྒྱུད་མགུར་མཚོ་ཚོགས་རྒྱུ།  

ཚེས་ ༡༥ ཉིན་མར་པ་ལོ་ཙཱའི་འདས་མཆོད་ཕག་མོ་བཅས། 

བོད་ཟླ་གཉིས་པའི་ནང་།  

ཚེས ༦ ནས་ ༡༥ བར་སྨིན་གླིང་རྡོར་སྟེམས་སྒྲུབ་ཆྟེན་དང་།  ལོ་རྗྟེས་མར་ཚེས་ ༥ ནས་ ༡༥ བར་

བཀའ་བརྒྱད་སྒྲུབ་ཆྟེན་ཉིན་བཅུ་གཅིག་བཅས་དྟེ་གཉིས་ལོ་ལྟར་རྟེས་མོས་བཞིན་ཚོགས་རྒྱུ།  

ཚེས་ ༢༡ ནས་ཀུན་མཁྱྟེན་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་འདས་མཆོད་དུས་འཁོར་ཉིན་དགུ་ཚོགས་རྒྱུ།  དྟེ་

དང་མཉམ་དུ་ལྷ་ཁང་གཞན་ཞིག་ཏུ།  ཚེས་ ༢༡ ནས་རྟེན་འབྟེལ་བདྟེ་མཆོག་ཉིན་ཕྱྟེད་དགུ་ཚོགས་རྒྱུ།  

ཚེས་ ༢༥ ནས་ཀརྨ་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗྟེའི་འདས་མཆོད་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཉིན་ལྔ་བཅས།  

བོད་ཟླ་གསུམ་པའི་ནང་།   

ཚེས་ ༡ ནས་ཇོ་ནང་སྒྲོལ་དཀར་ཉིན་ལྔ་ཚོགས་རྒྱུ།  

ཚེས་ ༧ ནས་ཀར་གླིང་ཞི་ཁྲོ་ཉིན་ལྔ་ཚོགས་རྒྱུ།

ཚེས་ ༡༢ ནས་པདྨ་བཛྲ་ཉིན་ཕྱྟེད་བརྒྱད་ཚོགས་རྒྱུ།  ཚེས་ ༢༤ ནས་སྒྲུབ་བླ་རྣམས་པས་བུམ་སྒྲུབ་སྣ་

སྟེལ་ཀླུ་གཏོར་ཀླུ་མཆོད་ཉིན་བདུན་ཟུར་ཚོགས་མཛད་རྒྱུ།  ཚེས་ ༢༥ ནས་འདུ་ཁང་ནང་ཀཾ་ཚང་སྤྱོད་

རབ་གསལ་ཉིན་ལྔ་བཅས།  
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བོད་ཟླ་བཞིི་པའི་ནང་།   

ཚེས་ ༥ ནས་བུམ་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗྟེ་གསང་འདུས་སྒྲུབ་ཆྟེན་ཉིན་བཅུ་གཅིག་ཚོགས་རྒྱུ། 

ཚེས་ ༡༦ ནས་སྒྲུབ་བླ་རྣམས་པས་ཀུན་རིགས་སྒྲུབ་ཆྟེན་ཉིན་ཕྱྟེད་བཅུ་ཟུར་ཚོགས་མཛད་རྒྱུ། 

ཚེས་ ༡༨ ནས་རྡོ་རྗྟེ་ཕག་མོའ་ིསྒྲུབ་མཆོད་ཉིན་ཕྱྟེད་བརྒྱད་ཚོགས་རྒྱ།  

ཚེས་ ༢༦ ནས་འཁོར་ལོ་བདྟེ་མཆོག་གི་སྒྲུབ་མཆོད་ཉིན་ཕྱྟེད་བརྒྱད་བཅས།  

བོད་ཟླ་ལྔ་པའི་ནང་།   

ཚེས་ ༤ ནས་པདྨ་ཉིན་བྱྟེད་དབང་པོའ་ིའདས་མཆོད་དགྟེས་པ་རྡོ་རྗྟེ་སྒྲུབ་མཆོད་ཉིན་བདུན་ཚོགས་

རྒྱུ།  དྟེ་དངང་མཉམ་དུ་ལྷ་ཁང་ཁག་གཉིས་ནང་།  མ་ཧཱ་མཱ་ཡ་དང་།  གསང་བ་འདུས་པ་གཉིས་ཉིན་

བདུན་རྟེ་མཉམ་ཚོགས་མཛད་རྒྱུ།  

ཚེས་ ༡༨ ནས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཉིན་ཕྱྟེད་བརྒྱད་ཚོགས་རྒྱུ།  

ཚེས་ ༢༥ ནས་ཉིན་རྡུལ་ཚོན་ཆུར་གཤྟེགས་བྱ་རྒྱུ།  

ཚེས་ ༢༦ ནས་མི་འཁྲུགས་པ་ཉིན་ལྔ་བཅས། 

བོད་ཟླ་དྲུག་པའི་ནང་།   

ཚེས་ ༡ ནས་ ༡༠ བར་གསང་འདུས་ལྟེའུ་བརྒྱད་མའི་སོ་ནས་ཚེས་བཅུའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཆྟེན་མོ་

ཉིན་བཅུ་ཚོགས་རྒྱུ།  དྟེའང་ཚེས་ ༥ ནས་ཉིན་ལྔ་འཆམ།  ཚེས་ ༩ ཉིན་གཟབ་སྤྲོས་འཆམ་རྒྱུ།  

ཚེས་ ༡༠ ཉིན་འཆམ་དངོས་གཞི་བཅས།  ཡང་གར་འཆམ་མྟེད་སྐབས།  ཚེས་ ༤ ནས་ ༡༠ 

བར་ཉིན་བདུན་རིང་ཚོགས་རྒྱུ་བཅས་སོ།།

བོད་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ནང་།  

ཚེས་ ༢༡ ནས་རཏ་གླིང་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་ཆྟེན་ཉིན་བཅུ་གཅིག་ཚོགས་རྒྱུ།  
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བོད་ཟླ་དགུ་པའི་ནང་།   

ཚེས་ ༢༡ ནས་མགོན་ཁང་དུ་སྤར་བུ་དང་གཏོར་སྒྲུབ་བཅས་ཉིན་བཅུ་གསུམ་ཚོགས་རྒྱུ།

བོད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་།  

ཚེས་ ༡༤ ཉིན་ཚེ་དཔག་ལྷ་དགུའི་སོ་ནས་འཆི་བསླུ་ཉིན་གཅིག་ཚོགས་རྒྱུ།  

ཚེས་ ༡༩ ནས་ཆོས་གླིང་ཕུར་པ་ཉིན་ལྔ་ཚོགས་རྒྱུ།  

ཚེས་ ༢༢ ནས་གྲོ་ལོད་མགོན་ཁང་དུ་གྲོ་ལོད་ཡས་ཟོར་ཉིན་བཅུ་ཚོགས་རྒྱུ།  

བོད་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་།    

ཚེས་ ༣ ནས་པདྨ་ཀུན་བཟང་དང་།  པདྨ་དབང་མཆོག་རྒྱལ་པོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་འདས་མཆོད་རྒྱལ་

བ་རྒྱ་མཚོ་ཉིན་བདུན་རིང་ཚོགས་རྒྱུ། 

ཚེས་ ༢༢ ནས་མགོན་སྒྲུབ་དགུ་གཏོར་ཆྟེན་མོ་ཉིན་བཅུ་ཚོགས་རྒྱུ། 

ཚེས་ ༢༨ ནས་ཉིན་གཟབ་སྤྲོས་འཆམ་རྒྱུ་དང་།  

ཚེས་ ༢༩ ཉིན་འཆམ་དངོས་གཞི་དང་སྦྱིན་སྲྟེག

ཚེས་ ༣༠ ཉིན་གཏོར་ལྟེན་དང་ཕག་མོའ་ིཚོགས་བཅས་གསུང་རྒྱུ། 

བོད་ཟླ་དང་པོའ་ིཚེས་ ༡ ཉིན་དངོས་གྲུབ་ལྟེན་ཆོག་དང་།  སར་བསངས་རྒྱས་པ་གསུངས་མཐར་

ལོ་གསར་དགའ་སྟོན་མཛད་སོ་བཅས།  དྟེས་ལོ་གཅིག་ནང་སྒྲུབ་ཆྟེན་དང་སྒྲུབ་མཆོད་ཟུར་ཚོགས་

ཁག་བཅས་ཀྱི་སྐོར་རྣམས་ལྟེགས་པར་གྲུབ་བོ།  །

སརྦམངྒལཾ།།  །།
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དཔྱིད་དུས་ཀྱི་ཟས་སྤྱོད།

Spring Diet & Behavior:

དཔྱིད་ཟླ་གཉིས་ (ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༦ ནས་རྗྟེས་ལོའ་ིཟླ་ ༣ པའི་བར་) ནི་བད་ཀན་གི་ནད་

ལྡང་བའི་དུས་ཡིན་པས།  ཆུ་ཚན་བཏུང་བ་དང་། གྲོ་ནས་ཀྱི་ཟས་དང་། བསྲྟེག་ཤ  སྦྲང་རི་

ལ་སོགས་རྩུབ་བསྐ་ཡང་བ་འཕྲོད་ཅིང་། སྦྲང་ཆང་དང་། རྒུན་ཆང་། ས་ཆུ། ཆུ་ཚན། སྦྲང་

ཆུ། བུ་རམ་ཆང་སོགས་འཕྲོད་ཆྟེ་བ་དྟེ་དག་བསྟྟེན་དགོས། སྤྱོད་ལམ་རོལ་ཅག་རན་པར་བྱ་

ཞིང་།  ཆུ་ཚན་གིས་ལུས་བཀྲུ་བ་དང་།  ཉིན་པར་གཉིད་མི་ལོག་ལ་གནས་ཚ་དྲོད་སྙོམས་

པར་འཇུག 

During the two months of spring (6th day of the 1st 

month till the 3rd month of the next year), Beyken-

diseases increase. Drinking hot water and harsh, as-

tringent and light foods such as wheat, barely, grilled 

meat,honey, etc, are suitable. Also, drink honey-wine 

grapewine, ginger water, honey water, sugarcane-

wine, etc. Becareful with physical activities. Bath in 

hot water. Don’t sleep during daytime. Stay in tem-

perate place, shelteredfrom extremes of heat or cold.



16

བོད་ཟླ་དང་པོ།

དཔྱིད་ཀྱི་དྲོད་རླུང་འཕྟེལ་ཞིང་ས་རོང་དུ།།

ཁམ་བུའི་མྟེ་ཏོག་བཞད་ཅིང་ཁ་ཆར་འགྱུར།།

པུ་ཤུད་དང་ནི་འཕྱི་བ་མལ་ལས་ལྡང་།།

གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་དགའ་སྟོན་དབོ་ཟླ་བ།།

     ཟླ་འདི་འཕགས་ཡུལ་སྤྱི་ལུགས་དང་དུས་འཁོར་རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་དཔྱིད་ར་དབོའ་ིཟླ་བ།   ཁྱུང་ཕུག་

འབྱུང་རིས་པའི་དཔྱིད་ཐ་ཆུ་ཕོ་འབྲུག་ཟླ་ཆྟེ། ཚེས་ ༩ ལུག་གི་ལྔ་ཆ་ ༤ ནས་འདི་ནས་དུས་འཁོར་རྒྱུད་

ཀྱི་ཉི་མ་ཉ་ཁྱིམ་ཟིན།  ཚེས་ ༡༦བྱི་བའི་ལྔ་ཆ་ ༡ ནས་དུས་འཁོར་རྒྱུད་ཀྱི་ཉ་ཟླའི་ཕྱོགས་གཉིས་པ་འགོ་

ཚུགས་ཅྟེས་དཔྱིད་འབིང་ནག་ཟླའི་སང་ཟིན།   གོ་ལའི་བྱང་སྟྟེ་གངས་ཅན་ཕྱོགས་སུ་དཔྱིད་དབུས་ཟིན་

ཅིང་ཉིན་མཚན་མཉམ།  ལྷོ་མཚམས་མཐའི་ཕྱོགས་སུ་དྟེ་ལྡོག   ཚེས་  ༢༠ གླང་གི་ ༣ ནས་ཚེས་ ༢༡ 

གླང་གི་ ༣ བར་ཉི་མ་ནག་པས་རིན་པོ་ཆྟེའི་ལས་མི་བྱ།  ཟིན་ཕུང་ལྷོ་ནས་བྱང་དུ་ཐོ་རངས་རྒྱུ་ཞིང་སྦྲུལ་

རྫོགས་ནས་ལྡོག  ཧལ་ཁྱི་ལྷོ་སྟོད།  དུས་འཁོར་སྐྱོན་བལ་ལུགས་ཀྱི་ཚེས་  ༡༧ ཆད། ཚེས་ ༢༧ ལྷག

གཟའ་ཞིབ་པ། ༥ ༡ ༣ དར། ༦ གུད། ༠ གོད། ༢ ༤ ཞུད།

This month is referred to as Phalguna, and it is early spring month  in 

India and also for the Kalachara Tantra tradition. On the 9th lunar dayat 

4th part of midnoon, sun enters Pisces Mansion. From then on expelling 

activities succeed. Empty Vase faces north, and Full Vase south. On the 

16th lunar day at 1st part of midnight spring equinox occurs for the north-

ern hemisphere, to its opposite for the southern hemisphere autumn equi-

nox occurs. The period between the 3rd part of Mid-Noon onthe 20the 

lunar day to 3rd part of Mid-Noon on the 21th lunar day is insupicious.
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དབོ་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་དང་པོ།
1st Month

ཡེ་ཟླ་གསུམ་པ།
March 2019Phalguna

Sun 10

Sat 9

Fri  8

thu 7

༣ 

༢

༡ ཕུར ཁྲུམས་སྟོད མེ་རླུང ཐོ་བ མགྲོན ཀླུ་ཟློག ཙིང

སངས ཁྲུམས་སྨད ས་ཆུ རྒྱལ་མཚན ཚོང ཀུའི

སྤེན ནམ་གྲུ ས་ཆུ སྐྱེ་རྒུ བུ ཀློུག ལིའུ

Jupiter purva-Bhadrapada Fire-air hammer GueSt naGaS 
exorciSm

venuS utter-Bhadrapada earth-Water Banner BuSineSS

Saturn revati earth-Water BeinGS BaBy naGaS exorciSm

ཉི ཐ་སྐར མེ་རླུང ཀུན་དགའ བཱི་ཊི དམག ཀློུག གསིན༤

Sun aShvini Fire-air BliSS Biti Battle naGaS exorciSm

གནམ་ལོ་གསར་ཚེས།

Tibetan New Year 2146

བོད་མིའི་རང་དབང་སྟེར་ལངས།

tiBetan upriSinG day
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དབོ་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་དང་པོ།
1st Month

ཡེ་ཟླ་གསུམ་པ།
March 2019Phalguna

thu 14

Wed 13

tue 12

mon 11

༧

༦

༥ ཟླ བྲ་ཉེ མེ་ཆུ གཡོ གཉེན ཙྭང

དམར སྨིན་དྲུག མེ་༢ གླང་པོ མཁར ཀློུག གཞིའི

ལྷག སྣར་མ ས་ཆུ མདུང བག ཀློུག ཅིང

moon Bharni Fire-Water cunninG relative

marS KrittiKi Fire-Fire elephant caStle naGaS exorciSm

mercury rohini earth-Water Spear Bride naGaS exor-
ciSm

ཕུར མགོ རླུང་༢ འཆི་བདག བཱི་ཊི དུར གྱོ༨
Jupiter mirGShira air-air death-lord Biti Funeral

༸བྱམས་མགོན་རྡོ་རྗྟེ་འཆང་མཆོག་གི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆྟེན།

Birthday of The 12th Chamgon Kenting Tai Situpa
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དབོ་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་དང་པོ།
1st Month

ཡེ་ཟླ་གསུམ་པ།
March 2019Phalguna

mon 18

Sun 17

Sat 16

Fri 15

༡༡

༡༠

༩ སངས ལག ས་ཆུ འདོད ཤིད ཀློུག ཁང

སྤེན ནབས་སོ ས་རླུང གདུགས སྤྱི ཀློུག ཏིས བ་དན

ཉི རྒྱལ མེ་༢ དཔལ་བེ བཱི་ཊི མགྲོན ཀློུག སྥུ

venuS ardra earth-Water deSire deceaSed naGaS 
exorciSm

Saturn punarvaSu earth-air paraSol General naGaS 
exorciSm Baden

Sun puShya Fire-Fire Knot Biti GueSt naGaS exorciSm

ཟླ སྐག ཆུ་༢ གཞོན ཚོང ཀློུག གསིང ༡༢
moon aShleSha Water-Water youth BuSineSS naGaS 
exorciSm

རྒྱུད་ཀྱི་ཉི་མ་ᩡ་ཁྱིམ་དུ་སོན། བུམ་སྟོང་བྱང།

Sun enters Pisces Mansion. Empty vase North

གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་གི་ཚོགས་མཆོད།
Yuthok Puja

ཉིན་བཅུའི་རིང་སྨོན་ལམ་འཚོགས་རྒྱུ།

monlam StartS For 10 dayS
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དབོ་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་དང་པོ།
1st Month

ཡེ་ཟླ་གསུམ་པ།
March 2019Phalguna

Fri 22

thu 21

Wed 20

tue 19

༡༥

༡༤

༡༣ དམར མཆུ མེ་༢ དུས་དབྱིག བུ ཀློུག དབིས

ལྷག གྲེ མེ་ཆུ བརྟན དམག ཀློུག ཀྱཱི

ཕུར དབོ རླུང་༢ སྟག་སྨྱོས ལུག་གི་༥ནས་མེ་བཞི རླུང་༢ ཟད གཉེན ཀློུག རཱུ

marS maGha Fire-Fire time-Gem BaBy naGaS exorciSm

mercury purva-phalGuni Fire-Water FirmneSSneSS 
Battle naGaS exorciSm

Jupiter uttar-phalGuni air-air tiGereSS relative naGaS 
exorciSm 5th oF mid-noon on: haSta air-air exhauStion

སངས མེ་བཞི ས་རླུང བདུད་རྩི ལུག་གི་༡ནས་ནག་པ ས་རླུང གཏུན་ཤིང 
མཁར ཀློུག ཉིའུ

༡༦

venuS haSta earth-air necter caStle naGaS exorciSm 1St oF 
mid-noon on: caitra earth-air peStle increaSe

༸རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་འདས་མཆོད།

maha parinirvana anniverSary oF the Great yoGi milarepa

ཆོ་འཕྲུལ་དུས་ཆེན།

Buddha’S perFormance oF miracleS day

གསོ་སྦྱོང་བཅོ་ལྔ་པ།

practice oF conFeSSion

༸སྒྲ་སྒྱུར་གྱི་རྒྱལ་པོ་མངའ་བདག་མར་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་འདས་མཆོད།

maha parinirvana anniverSary oF the Great tranSlator marpa

བᨕ᩶་མིའི་རང་དབང་སྒེར་ལངས་དུས་དྲན།

tiBetan upriSinG day

གོ་ལའི་བྱང་དུ་དཔྱིད་དང་ལྷོར་སྟོན་ཉིན་མཚན་མཉམ།
SprinG equinox in northern hemiSphere

᪄་ཀྭོང

yenKonG
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དབོ་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་དང་པོ།
1st Month

ཡེ་ཟླ་གསུམ་པ།
March 2019Phalguna

mon 25

Sun 24

Sat 23

༡༩

༡༨       

༡༧

སྤེན ནག་པ ས་རླུང མདའ སྤྲུལ་གྱི་༣ནས་ས་ག མེ་༢ རྩ་བཏོན ཤིད ཀློུག གཉོས

ཉི ས་རི མེ་རླུང འགལ་མེ སྦྲུལ་གྱི་༣ནས་ས་ག མེ་༢ རྩ་བཏོན ཤིད ཀློུག ཤུའི

Saturn caitra earth-air arroW Funeral naGaS exorciSm 4th 
oF mid-morninG on: SWati earth-air SucceSS Biti

Sun SWati Fire-air FireBrand deceaSed naGaS exorciSm 
3rd oF mid-morninG on: vaiShaKha Fire-Fire uprooted

ཟླ ས་ག མེ་ཆུ གྲོགས སྦྲུལ་གྱི་༢ནས་ལྷ་མཚམས ས་ཆུ ཡིད རྡོ་རྗེ སྤྱི ཀློུག ལྦཱུ༢༠
moon vaiShaKha Fire-Water Friend 2nd oF mid-morninG 
on: anuradha earth-Water mind vaJra General naGaS 
exorciSm

རྒྱ་ནག་ལུགས་རྙིང་གི་དཔྱིད་ཉིན་མཚན་མཉམ།
According to Chinese Old Tradition Spring Equinox

མཐོ་སློབ་ཀྱི་ཞབས་རིམ་དང་འཛིན་གྲྭ་དངོས་གཞི་དབུ་འཛུགས།

readinG Sutra and claSS StartS
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དབོ་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་དང་པོ།
1st Month

ཡེ་ཟླ་གསུམ་པ།
March 2019Phalguna

Fri 29

thu 28

Wed 27

tue 26

༢༣

༢༢

༢༡ དམར ལྷ་མཚམས ས་མེ རྡོ་རྗེ སྦྲུལ་གྱི་༢ནས་སྣྲོན ས་མེ ཐོ་བ མགྲོན ཉི་
ནག ཀློུག ཞི

ལྷག སྣྲོན ས་ཆུ བྱ་རོག སྦྲུལ་གྱི་༥ནས་སྣྲུབས ཆུ་༢ རྒྱལ་མཚན བཱི་ཊི ཚོང ཀློུག 

དབིའི བ་དན

ཕུར སྣྲུབས ཆུ་རླུང དུལ རྟའི་༣ནས ཆུ་སྟོད ཆུ་རླུང སྐྱེ་རྒུ བུ ཀློུག ཁོའ ི

marS anuradha earth-Fire vaJra GueSt nyinaG naGaS 
exorciSm 2nd oF mid-morninG on: JyeStha earth-Fire 
hammer

mercury JyeStha earth-Water raven Biti BuSineSS naGaS 
exorciSmBaden 5th oF mid-morninG on: mula Water-Water 
Banner

Jupiter mula Water-air tame BaBy naGaS exorciSm 3rd 
oF noon on: purva-Shada Water-air BeinGS

སངས ཆུ་སྟོད ས་ཆུ འཕེལ ལུག་གི་༢ནས་ཆུ་སྨད ས་༢ ཀུན་དགའ དམག 
ཀློུག ལའུ

༢༤

venuS purva-Shada earth-Water increaSe Battle naGaS 
exorciSm 2nd oF mid-noon on: uttar-Shada earth-
earth BliSS



23

དབོ་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་དང་པོ།
1st Month

ཡེ་ཟླ་གསུམ་པ།
March 2019Phalguna

tue 2

apr-mon 1

Sun 31

Sat 30

༢༧

༢༦

༢༥ སྤེན ཆུ་སྨད ས་༢ ཟད སྤྲེལ་གྱི་༢ནས་གྲོ་བཞིན ས་༢ གཡོ གཉེན ཀླེུབས དབུའི

ཉི གྲོ་བཞིན ས་མེ གཏུན་ཤིང གྲུབ མཁར ཀློུག མའུ

ཟླ མོན་གྲེ ཆུ་༢ མདུང བག ཀློུག བིའི

Saturn uttar-Shada earth-earth exhauStion relative 
lutheB  2nd oF late-aFternoon on: Shravana earth-
earth cunninG

Sun Shravana earth-Fire peStle SucceSS caStle naGaS 
exorciSm

moon ShatBiSha Water-Water Spear Bride naGaS exor-
ciSm

དམར མོན་གྲུ ས་མེ འཆི་བདག ཙུའི༢༧

marS daniShtha earth-Fire death-lord

  ཡེ་ཟླ་གསུམ་པ། བཞི་པ།

Mar-Apr 2019
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དབོ་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་དང་པོ།
1st Month

ཡེ་ཟླ་གསུམ་པ།
March 2019Phalguna

Fri 5

thu 4

Wed 3

༣༠

༢༩

༢༨ ལྷག ཁྲུམས་སྟོད མེ་ཆུ འདོད བཱི་ཊི དུར ཀློུག ཀྭིན

ཕུར ཁྲུམས་སྨད ཆུ་རླུང གདུགས ཤིད ཀློུག ཙིན

སངས ནམ་གྲུ ས་ཆུ དཔལ་བེ སྤྱི ཀློུག ཀུའི

mercury purva-Bhadrapada Fire-Water deSire Biti Funeral 
naGaS exorciSm

Jupiter utter-Bhadrapada Water-air paraSol deceaSed 
naGaS exorciSm

venuS revati earth-Water Knot General naGaS exor-
ciSm

གསོ་སྦྱོང་བཅུ་བཞི་པ།
Practice of Confession

ᨵ་ᩏ᪄

Bad Day
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བོད་ཟླ་གཉིས་པ།

ཕྱི་རུ་རི་ཤིང་ཁ་འབུས་སོས་ཚད་འཕྟེལ།།

ནང་དུ་དོན་ལྔའི་ས་ཁམས་མཆྟེར་ར་དར།།

གསང་བར་མཉམ་མྟེད་མི་མཇྟེད་སྙིང་པོ་ཡིས།།

གསང་ཆྟེན་རྒྱུད་རྒྱལ་བསྟན་དུས་ནག་པ་ཟླ།།

           ཟླ་འདི་འཕགས་ཡུལ་སྤྱི་ལུགས་དང་དུས་འཁོར་རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་དཔྱིད་འབིང་ནག་པ་ཟླ་བ། 

ཁྱུང་ནག་དང་ཕུག་ལུགས་འབྱུང་རིས་ལྟར་ན་དབྱར་ར་ཆུ་མོ་སྦྲུལ་ཟླ་ཆྟེ་བ། ཚེས་ ༨ བྱའི་ལྔ་ཆ་ ༡ ནས་

དུས་འཁོར་རྒྱུད་ཀྱི་ཉི་མ་ལུག་ཁྱིམ་ཟིན། ཚེས་༡༤ གོ་ལའི་བྱང་དུ་དཔྱིད་དང་ལྷོར་སྟོན་ས་རྒྱལ་འཆར་

ཞིང་ས་ཁམས་མཆྟེར་ར་ཁྱིམ་ཞག ༡༨ རྒྱུ་བའི་འགོ་ཚུགས། ཆྟེས་ ༡༧ སྤྲྟེལ་གི་ལྔ་ཆ་ ༣ ནས་དུས་

འཁོར་རྒྱུད་ཀྱི་ལུག་ཁྱིམ་ཟླ་བའི་ཕྱོགས་གཉིས་པ་འགོ་ཚུགས་ཤིང་དཔྱིད་ཐ་ས་ཟླའི་སང་ཟིན། ཚེས་ ༧ 

སྦྲུལ་གི་ལྔ་ཆ་ ༤ ནས་འབྲུག་གི་ལྔ་ཆ་ ༤ བར་ཉི་མ་ནག་པས་རིན་པོ་ཆྟེའི་ལས་མི་བྱ། ཟིན་ཕུང་ཉི་ཤར་

ནུབ་ནས་ཤར། ཧལ་ཁྱི་ཤར་སྟོད། དུས་འཁོར་སྐྱོན་བལ་ལུགས་ཀྱི་ཚེས་ ༡༠ ཆད། ལྷག་མྟེད། གཟའ་

ཞིབ་པ། ༠ ༦ དར། ༥ གུད། ༢ ༤ གོད། ༡ ༣ ཞུད།

This month is referred to as Caitra, and middle spring month in India and 
also for the Kalachakra system. On the 8th lunar day at 5th part of sunset, 
sun enters Aries Mansion. From 14th lunar day, inthe both northern and 
southern hemisphere, earth element starts to move into the spleen vein 
for 18 days. Then after summoning activities succeed. Empty Vase faces 
west, and Full Vase east.The period  between the 4th part of mid morning 
on the 7th lunar day to 4th part of sunrise on the 8th day is inauspicious.
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ནག་པ་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་གཉིས་པ།
2nd month

ཡེ་ཟླ་བཞི་པ།
April 2019Caitra

tue 9

mon 8

Sun 7

Sat 6

༣

༢

ᨁ སྤེན ཐ་སྐར ས་རླུང གཞོན མགྲོན ལིའུ

ཉི ཐ་སྐར མེ་རླུང ཀུན་དགའ ཡོས་ཀྱི་༥ནས་བྲ་ཉེ མེ་༢ དུས་དབྱིག ཚོང 
གསིན

ཟླ བྲ་ཉེ མེ་ཆུ གཡོ འབྲུག་གི་༣ནས་སྨིན་དྲུག མེ་ཆུ བརྟན བུ ཙྭང

Saturn aShvini earth-air youth GueSt

Sun aShvini Fire-air BliSS BuSineSS 5th oF dayBreaK on: 
Bharni Fire-Fire time-Gem

moon Bharni Fire-Water cunninG BaBy 3rd oF SunriSe 
on: KrittiKi Fire-Water FirmneSS

དམར སྨིན་དྲུག མེ་༢ གླང་པོ འབྲུག་གི་༥ནས་སྣར་མ ས་མེ སྟག་སྨྱོས དམག 

གཞིའི

༤

marS KrittiKi Fire-Fire elephant Battle 5th oF SunriSe 
on: rohini earth-Fire tiGereSS
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ནག་པ་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་གཉིས་པ།
2nd month

ཡེ་ཟླ་བཞི་པ།
April 2019Caitra

Sat 13

Fri 12

thu 11

Wed 10

༧        

༦

༥ ལྷག སྣར་མ ས་ཆུ མདུང སྦྲུལ་གྱི་༡ ནས་མགོ ཆུ་རླུང བདུད་རྩི གཉེན ཅིང

ཕུར མགོ རླུང་༢ འཆི་བདག འབྲུག་གི་༥ནས་ལག ཆུ་རླུང མདའ མཁར གྱོ

སངས ལག ས་ཆུ འདོད འབྲུག་གི་༣ནས་ནབས་སོ ས་རླུང འགལ་མེ བཱི་ཊི བག 
ཁང བ་དན

mercury rohini earth-Water Spear relative 1St oF mid-
morninG on: mirGShira Water-air necter

Jupiter mirGShira air-air death-lord caStle  5th oF SunriSe 
on: ardra Water-air arroW

venuS ardra earth-Water deSire Biti Bride Baden 3rd oF 
SunriSe on: punarvaSu earth-air FireBrand

སྤེན ནབས་སོ ས་རླུང གདུགས འབྲུག་གི་༡ནས་རྒྱལ ས་མེ གྲོགས དུར ཀླེུབས 
ཉི་ནག ཏིས

༨

Saturn punarvaSu earth-air paraSol Funeral lutheB 1St oF 
SunriSe on: puShya earth-Fire Friend relative

རྒྱུད་ཀྱི་ཉི་མ་ལུག་ཁྱིམ་དུ་སོན། བུམ་སྟོང་ཤར།
Sun enters Aries Mansion. Empty vase East
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ནག་པ་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་གཉིས་པ།
2nd month

ཡེ་ཟླ་བཞི་པ།
April 2019Caitra

tue 16

mon 15

Sun 14

༡༡                        

༡༠

༩ ཉི རྒྱལ མེ་༢ དཔལ་བེ ཡོས་ཀྱི་༢ནས་སྐག མེ་༢ རྡོ་རྗེ ཤིད སྥུ

ཟླ མཆུ མེ་ཆུ བྱ་རོག མགྲོན གསིང

Sun puShya Fire-Fire Knot deceaSed 2nd oF dayBreaK on: 
aShleSha Fire-Fire vaJra

moon maGha Fire-Water raven GueSt

དམར གྲེ མེ་༢ དུལ འཕེལ ཚོང དབིས༡༢

marS purva-phalGuni Fire-Fire tame increaSe BuSineSS

᪄་ཀྭོང

yenKonG
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ནག་པ་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་གཉིས་པ།
2nd month

ཡེ་ཟླ་བཞི་པ།
April 2019Caitra

Sat 20

Fri 19

thu 18

Wed 17

༡༥

༡༤

༡༣ ལྷག དབོ ཆུ་རླུང འཕེལ བུ ཀྱཱི

ཕུར མེ་བཞི རླུང་༢ ཟད དམག རཱུ

སངས ནག་པ ས་རླུང གཏུན་ཤིང གཉེན ཉིའུ

mercury uttar-phalGuni Water-air increaSe BaBy

Jupiter haSta air-air exhauStion Battle

venuS caitra earth-air peStle relative

སྤེན ས་རི ས་རླུང གྲུབ་པ རྡོ་རྗེ མཁར གཉོས༡༦
Saturn SWati earth-air SucceSS vaJra caStle

གོ་ལའི་བྱང་དུ་དཔྱིད་དང་ལྷོར་སྟོན་གྱི་ས་ཁམས་མཆེར་རྩའི་ཞག་༡༨རྒྱུ།

Earth-SplEEn pulSE prEdominatES for 18 dayS in northErn hEmiSphErE

༸སྟོན་པས་ལྷོ་ཕྱོགས་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་དུ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གསུངས་པའི་དུས་ཆེན།

annivErSary of thE Buddha tEaching thE KalachaKra tantra at amarvati

ཉིན་གཉིས་རིང་དུས་འཁོར་བསྡུས་རྒྱུད་དག་འདོན།

rEading a KalachaKra tantra for 2 dayS

ཞག་ངན།

Bad day

གསོ་སྦྱོང་བཅོ་ལྔ་པ།

practicE of confESSion
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ནག་པ་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་གཉིས་པ།
2nd month

ཡེ་ཟླ་བཞི་པ།
April 2019Caitra

Wed 24

tue 23

mon 22

Sun 21

༡༩

༡༨

༡༧ ཉི ས་ག མེ་༢ རྩ་བཏོན བག ཤུའི

ཟླ ལྷ་མཚམས ས་ཆུ ཡིད བཱི་ཊི དུར ལྦཱུ

དམར སྣྲོན ས་མེ ཐོ་བ ཤིད ཞི བ་དན

Sun vaiShaKha Fire-Fire uprooted Bride

moon anuradha earth-Water mind Biti Funeral

marS JyeStha earth-Fire hammer deceaSed Baden

ལྷག སྣྲུབས ཆུ་༢ རྒྱལ་མཚན སྤྱི ཀློུག དབིའི༢༠

mercury mula Water-Water Banner General naGaS exor-
ciSm

བོད་དུ་སོས་ཚད་རིམ་གྱིས་འཕེལ

SummEr hot incrEaS in tiBEt
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ནག་པ་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་གཉིས་པ།
2nd month

ཡེ་ཟླ་བཞི་པ།
April 2019Caitra

Sun 28

Sat 27

Fri 26

thu 25

༢༣

༢༢

༢༡ ཕུར ཆུ་སྟོད ཆུ་རླུང གྲུབ བཱི་ཊི མགྲོན ཁོའ ི

སངས ཆུ་སྨད ས་༢ ཀུན་དགའ ཚོང ལའུ

སྤེན གྲོ་བཞིན ས་༢ གཡོ བརྟན བུ དབུའི

Jupiter purva-Shada Water-air SucceSS Biti GueSt

venuS uttar-Shada earth-earth BliSS BuSineSS

Saturn Shravana earth-earth cunninG FirmneSS BaBy

ཉི མོན་གྲེ མེ་ཆུ སྟག་སྨྱོས དམག མའུ༢༤
Sun ShatBiSha Fire-Water tiGereSS Battle



32

ནག་པ་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་གཉིས་པ།
2nd month

ཡེ་ཟླ་བཞི་པ།
April 2019Caitra

thu 2

may-Wed 1

tue 30

mon 29

༢༧

༢༦

༢༥ ཟླ མོན་གྲུ ས་ཆུ བདུད་རྩི བཱི་ཊི གཉེན ཀློུག བིའི

དམར མོན་གྲུ ས་མེ འཆི་བདག ཡོས་ཀྱི་༤ནས་ཁྲུམས་སྟོད མེ་༢ མདའ མཁར 
ཙུའི

ལྷག ཁྲུམས་སྟོད མེ་ཆུ འདོད འབྲུག་གི་༥ནས་ཁྲུམས་སྨད ཆུ་༢ འགལ་མེ 
བག ཀྭིན

moon daniShtha earth-Water necter Biti relative naGaS 
exorciSm

marS daniShtha earth-Fire death-lord caStle 4th oF day-
BreaK on:purva-Bhadrapada Fire-Fire arroW

mercury purva-Bhadrapada Fire-Water deSire Bride 5th 
oF SunriSe on: utter-Bhadrapada Water-Water FireBrand

ཕུར ཁྲུམས་སྨད ཆུ་རླུང གདུགས སྦྲུལ་གྱི་༥ནས་ནམ་གྲུ ཆུ་རླུང གྲོགས དུར 
ཙིན

༢༨

Jupiter utter-Bhadrapada Water-air paraSol Funeral 
5th oF mid-morninG on: revati Water-air Friend

  ཡེ་ཟླ་᪠ᨑ་པ། ྔ་པ།

Apr-May 2019
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2nd month

ཡེ་ཟླ་བཞི་པ།
April 2019Caitra

Sat 4

Fri 3

༣༠

༢༩ སངས ནམ་གྲུ ས་ཆུ དཔལ་བེ རྟའི་༥ནས་ཐ་སྐར ས་རླུང རྡོ་རྗེ བཱི་ཊི ཤིད ཀུའི

སྤེན ཐ་སྐར ས་རླུང གཞོན ལུག་གི་༥ནས་བྲ་ཉེ ས་མེ བྱ་རོག སྤྱི ལིའུ

venuS revati earth-Water Knot Biti deceaSed 5th oF noon on: 
aShvini earth-air vaJra

Saturn aShvini earth-air youth General 5th oF mid-
noon on: Bharni earth-Fire raven

གསོ་སྦྱོང་བཅོ་ལྔ་པ།

practicE of confESSion
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བོད་ཟླ་གསུམ་པ།

ཕྱི་རུ་ལྷོ་བྱང་གླིང་དུ་དབྱར་དགུན་གི། །

དུས་འགོ་ཚུགས་ཞིང་ནང་དུ་མྟེ་ཆུ་ཡི། །

ར་ཁམས་དར་དང་གསང་བར་གོའུ་ཏ་མའི། །

མཛད་པ་གསུམ་འཛོམ་ཟླ་འདི་ས་ག་ཟླ། །

           ཟླ་འདི་འཕགས་ཡུལ་སྤྱི་ལུགས་དང་དུས་འཁོར་རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་དཔྱིད་ཐ་ས་ག་ཟླ་བར་
གྲགས། ཁྱུང་དང་ཕུག་ལུགས་འབྱུང་རིས་པའི་དབྱར་འབིང་ཤིང་ཕོ་ར་ཟླ་ཆུང་། ཚེས་ ༣ ནས་གོ་ལའི་
བྱང་དུ་དབྱར་དང་ལྷོར་དགུན་ཐོག་མར་ཚུགས། གོ་ལའི་བྱང་དུ་ཁམས་ལྔའི་མྟེ་ཁམས་སྙིང་ར་ཁྱིམ་ཞག་ 
༧༢ དང་ལྷོར་ཁམས་ལྔའི་ཆུ་ཁམས་མཁལ་ར་ཁྱིམ་ཞག་ ༧༢ རྒྱུ་བའི་འགོ་ཚུགས། ཚེས་ ༡༡ སྟག་
གི་ལྔ་ཆ་ ༣ པར་ཉི་མ་གླང་ཁྱིམ་ཟིན། དབང་ལས་བཟང་། བུམ་སྟོང་ལྷོ། གང་བ་བྱང་། ཚེས་ ༨ ཐུབ་
དབང་སྐུ་བལྟམས་པའི་དུས་ཆྟེན། ཚེས་ ༡༥ བྱི་བའི་  ༥ བར་ཐུབ་དབང་སངས་རྒྱས་པ་དང་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པའི་དུས་ཆྟེན། ཚེས་ ༡༥ གླང་གི་ ༡ ནས་ཚེས་ ༡༦ བྱི་བའི་ ༣ བར་ཉི་མ་ནག་པས་རིན་
པོ་ཆྟེའི་ལས་མི་བྱ། ཟིན་ཕུང་ནུབ་ནས་ཤར་དུ་རྡྟེལ་དྲོས་རྒྱུ། སྤྲྟེལ་རྫོགས་ནས་ལྡོག  ཧལ་ཁྱི་ནུབ་སྟོད། 
ཟླ་འདིར་ཚེས་ ༡༣ ཆད། ཚེས་ ༢༣ ལྷག གཟའ་ཞིབ་པ།༡ ༣ ༠ དར། ༦ གུད། ༢ ༤ གོད། ༥ ཞུད།

This month is referred to as Vaishakha, the end of spring month 
in India and Kalachakra system. On the 3rd lunar day,summer 
begins in the northen hemisphere,the fire element starts mov-
ing into the heart vein for 72 days. Conversely,in the southern 
hemisphere, winter begins and the water element moves into 
the kidney vein. On the late 11th day at 10 pm sun enters Tau-
rus mansion. Magnetizing activities will succeed. Empty Vase 
faces south and Full vases north. On the 8th lunar is Shakya-
muni Buddha’s birth and 15th lunar day is buddha’s Enlight-
ment and Parnivana day. The period between the 1st part of 
mid-noon on the 15th lunar day to 3rd part of twilight on the 
16th lunar day is inauspicious.
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Wed 8

Tue 7

Mon 6

Sun 5

༤

དམར སྣར་མ ས་མེ སྟག་སྨྱོས བུ གཞིའི༣

ཟླ སྨིན་དྲུག མེ་ཆུ བརྟན སྤྲེལ་གྱི་༥ ནས་སྣར་མ ས་ཆུ འཕེལ ཚོང ཙྭང༢

ཉི བྲ་ཉེ མེ་༢ དུས་དབྱིག སྤྲེལ་གྱི་༢ ནས་སྨིན་དྲུག མེ་༢ དུལ མགྲོན གསིང༡

ལྷག མགོ ཆུ་རླུང བདུད་རྩི སྤྲེལ་གྱི་༥ ནས་ལག ཆུ་༢ གཏུན་ཤིང བཱི་རྟའི་༥ ནས་
བྱིའི་༣ བར དམག ཅིང བ་དན

Sun Bharni firE-firE timE-gEm  2nd of latE-aftErnoon on 
KrittiK firE-firE tamE guESt moon KrittiKa firE-WatEr firm-

nESS 5th of latE-aftErnoon on rohini Earth-WatEr incrEaSE 
BuSinESS 

marS rohini Earth-firE tigrESS BaBy

mErcury mirgaShiraS WatEr-air nEctar 5th of latE-aftEr-
noon on ardra WatEr-WatEr pEStlE Biti BattlE BadEn

དུས་འཁོར་རྒྱུད་ལུགས་སྐར་རིས་པའི་ལོ་གསར།         
Kalachakra Astrol New Year

གོ་ལའི་བྱང་དུ་མྟེ་ཁམས་སྙིང་ར་དང་ལྷོར་ཆུ་ཁམས་མཁལ་ར་ཞག་༧༢རྒྱུ།

Fire-Heart pluse predominates for 72 days in Northern hemisphere

རྒྱ་ནག་ལུགས་གསར་གི་དབྱར་ཚུགས།

According to Chinese New Tradition Summer begins

གོ་ལའི་བྱང་དུ་དབྱར་དང་ལྷོར་དགུན་ཚུགས།

Summer begins in Northen hemisphere
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Sun 12

Sat 11

Fri 10

Thu 9

༧

༦ 

༥ ཕུར ལག ཆུ་རླུང མདའ སྤྲེལ་གྱི་༣ ནས་ནབས་སོ རླུང་༢ གྲུབ གཉེན གྱོ

སངས ནབས་སོ ས་རླུང འགལ་མེ ལུག་གི་༥ ནས་རྒྱལ ས་མེ རྩ་བཏོན མཁར 
ཁང

སྤེན རྒྱལ ས་མེ གྲོགས ལུག་གི་༡ ནས་སྐག ས་ཆུ ཡིད བཱི་བྱའི་༥ ནས བག 
ཏིས

JupitEr ardra WatEr-air arroW 3rd of latE-aftErnoon on 
punarvaSu air-air SuccESS rElativE 

vEnuS punarvaSu Earth-air firEBrand 5th of mid-noon on 
puShya Earth-firE uproot caStlE

Saturn puShya Earth-firE friEnd 1St of mid-noon on aShlE-
Sha Earth-WatEr mind Biti BridE

ཉི སྐག མེ་ཆུ རྡོ་རྗེ རྟའི་༢ ནས་མཆུ མེ་༢ ཐོ་བ བཱི་ཡོས་ཀྱི་༡ བར དུར སྥུ༨
Sun aShlESha firE-WatEr vaJra 2nd of noon on magha firE-
firE hammEr Biti gravE

རྒྱ་ནག་ལུགས་རྙིང་གི་དབྱར་ཚུགས།

Acording to Chinese old tradition Summer begins

༸ཐུབ་དབང་སྐུ་བལྟམས་པའི་དུས་ཆྟེན།

Birthday of Buddha Shakyamuni
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Thu 16

Wed 15

Tue 14

Mon 13

༡༡

༡༠

༩ ཟླ མཆུ མེ་ཆུ བྱ་རོག སྦྲུལ་གྱི་༣ ནས་གྲེ མེ་ཆུ རྒྱལ་མཚན ཤིད གསིན

དམར གྲེ མེ་༢ དུལ འབྲུག་གི་༣ ནས་དབོ མེ་རླུང སྐྱེ་རྒུ བཱི་ཕག་གི་༤ ནས སྤྱི 
དབིས

ལྷག དབོ ཆུ་རླུང འཕེལ ཡོས་ཀྱི་༤ ནས་མེ་བཞི ཆུ་རླུང ཀུན་དགའ བཱི་
འབྲུག་གི་༥ བར མགྲོན ཀྱཱི

moon magha firE-WatEr ravEn 3rd of mid-morning on 
purva phalguni firE-WatEr BannEr funEral

marS purvaphalguni firE-firE tamE 3rd of SunriSE on ut-
taraphalguni firE-air BEing gEnEral

mErcury uttaraphalguni WatEr-air incrEaSE 4th of dayBrEaK 
haSta WatEr-air BliSS Biti guESt

ཕུར ནག་པ རླུང་༢ གཡོ ཚོང རཱུ༡༢
JupitEr caitra air-air cunning BuSinESS

ཡན་ཀྭོང་།

yenkong

ཞག་ངན།

Bad day

རྒྱུད་ཀྱི་ཉི་མ་གླང་ཁྱིམ་དུ་སོན། བུམ་སྟོང་ལྷོ།

Sun enters Taurus Mansion. Empty vase South

གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་གི་ཚོགས་མཆོད།
Yuthok Puja

ཉིན་གསུམ་རིང་སྟོན་པའི་མཛད་སོར་མཉམ་བཞུགས་གནང་རྒྱུ།
Attent to Saka Dawa Ceremony for 3 Days
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Sun 19

Sat 18

Fri 17

༡༥

༡༤

༡༣

སངས ས་རི ས་རླུང གླང་པོ བཱི་གླང་གི་༥ ནས དམག ཉིའུ 

སྤེན ས་ག ས་མེ མདུང བཱི་ལུག་གི་༢ བར ཀླུ་བཟློག གཉེན གཉོས

vEnuS Svati  Earth-air ElEphant Biti BattlE 

Saturn viShaKha Earth-firE SpEar Biti nagaS ExorciSm rEla-
tivE 

ཉི ལྷ་མཚམས ས་མེ འཆི་བདག མཁར ཤུའི བ་དན༡༦
Sun anuradha Earth-firE lord of dEath caStEl BadEn

གསོ་སྦྱོང་བཅོ་ལྔ་པ།

Practice of Confession
ཐུབ་དབང་སངས་རྒྱས་པ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དུས་ཆྟེན།

Buddha’s Englightenment and Parinivana
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Thu 23

Wed 22

Tue 21

Mon 20

༡༩

༡༨

༡༧ ཟླ སྣྲོན ས་ཆུ འདོད་བྱ བག ལྦུ

དམར སྣྲུབས མེ་ཆུ གདུགས བཱི་རྟའི་༣ ནས་བྱིའི་༢ བར དུར ཞི

ལྷག ཆུ་སྟོད ཆུ་༢ དཔལ་བེ ཤིད དབིའི

moon JyEShtha Earth-WatEr dESirE BridE

marS mula firE-WatEr paraSol Biti gravE

mErcury purvaShada WatEr-WatEr Knot funEral

ཕུར ཆུ་སྨད ས་རླུང གཞོན སྤྱི ཁོའ ི༢༠
JupitEr uttaraShadha Earth-air youth gEnEral
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Mon 27

Sun 26

Sat 25

Fri 24

༢༣

༢༢

༢༡ སངས གྲོ་བཞིན ས་༢ དུས་དབྱིག འབྲུག་གི་༡ ནས་བྱི་བཞིན ས་༢ དུལ བཱི་
སྟག་གི་༡ ནས མགྲོན ལཱུ

སྤེན བྱི་བཞིན ས་༢ བརྟན སྦྲུལ་གྱི་༢ ནས་མོན་གྲེ ས་ཆུ འཕེལ བཱི་སྤྲེལ་གྱི་
༢ ནས ཀླུ་ཐེབས ཚོང དབུའི 

ཉི མོན་གྲེ མེ་ཆུ སྟག་སྨྱོས སྦྲུལ་གྱི་༡ ནས་མོན་གྲུ ས་མེ ཟད བུ མའུ

vEnuS Shravana Earth-Earth timE gEm 1St of SunriSE on 
aBhiJit Earth-Earth tamE Biti guESt

Saturn aBhiJit Earth-Earth firmnESS 2nd of mid-morning on 
dhaniShtha Earth-WatEr incrEaSE Biti nagaS comimg forth 
BuSinESS 

Sun dhaniShtha firE-WatEr tigrESS 1St of mid-morning on 
ShatBiShaJ Earth-firE ExhauStion BaBy

ཟླ མོན་གྲུ ས་ཆུ བདུད་རྩི རྟའི་༣ ནས་ཁྲུམས་སྟོད མེ་ཆུ གཏུན་ཤིང བིའི༢༣
moon ShatBiShaJ Earth-WatEr nEctar 3rd of noon on 
purvaBhadrapada firE-WatEr pEStlE 
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Fri 31

Thu 30

Wed 29

Tue 28

༢༦

༢༥

༢༤ དམར ཁྲུམས་སྟོད མེ་༢ མདའ ལུག་གི་༣ ནས་ཁྲུམས་སྨད མེ་ཆུ གྲུབ བཱི་
ཁྱིའི་༤ ནས དམག ཙུའི

ལྷག ཁྲུམས་སྨད ཆུ་༢ འགལ་མེ སྤྲེལ་གྱི་༤ ནས་ནམ་གྲུ ཆུ་༢ རྩ་བཏོན བཱི་
འབྲུག་གི་༥ བར གཉེན ཀྭིན 

ཕུར ནམ་གྲུ ཆུ་རླུང གྲོགས མཁར ཙིན

marS purvaBhadrapada firE-firE arroW 3rd of mid-noon on 
uttaraBhadrapada firE-WatEr SuccESS Biti BattlE

mErcury uttaraBhadrapada WatEr-WatEr firEBrand 4th of 
latE aftErnoon on rEvati WatEr-WatEr uproot Biti rElativE 

JupitEr rEvati WatEr-air friEnd caStlE

སངས ཐ་སྐར ས་རླུང རྡོ་རྗེ བག ཀུའི༢༧
vEnuS aShvini Earth-air vaJra BridE 

      ཡེ་ཟླ་ལྔ་པ།
May 2019
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ཡེ་ཟླ་དྲུག་པ།  
June 2017

Mon 3

Sun 2

June Sat 1

༣༠

༢༩

༢༨ སྤེན བྲ་ཉེ ས་མེ བྱ་རོག བཱི་ལུག་གི་༡ ནས བྱི་བའི་༥ བར དུར ལིའུ བ་དན

ཉི སྨིན་དྲུག མེ་༢ དུལ ཤིད གསིང

ཟླ སྣར་མ ས་ཆུ འཕེལ སྤྱི ཙྭང

Saturn Bharni Earth-firE ravEn Biti gravE BadEn

Sun KrittiKa firE-firE tamE funEral 

moon rohini Earth-WatEr gEnEral

གསོ་སྦྱོང་བཅོ་ལྔ་པ།

Practice of Confession



43

བོད་ཟླ་བཞི་པ།

བླ་མྟེད་འོད་འབྱིན་བདྟེ་སྟོང་དགའ་ཚལ་དུ། །

ཀུན་ཏུ་རྟེ་ཡང་རི་ཤིང་འགྲོ་བའི་ཚོགས། །

ལོག་པའི་ཆར་དང་ཚད་པའི་རབ་མནར་ཞིང་། །

ནས་ཞིང་སྣྟེ་ཐོ་ཚུགས་པ་སྣྲོན་གི་ཟླ། །

ཟླ་འདི་འཕགས་ཡུལ་སྤྱི་ལུགས་དང་དུས་འཁོར་རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་དབྱར་ར་སྣྲོན་གི་ཟླ་བར་གྲགས། ཁྱུང་དང་

ཕུག་ལུགས་འབྱུང་རིས་པའི་དབྱར་ཐ་ཤིང་མོ་ལུག་ཟླ་ཆྟེ། ཚེས་ ༡༣ གླང་གི་ ༥ པར་ཉི་མ་འཁྲིག་ཁྱིམ་དུ་

འབྱོར། རྒྱས་ལས་རིགས་དགྟེ། བུམ་སྟོང་ནུབ། གང་བ་ཤར། ཚེས་ ༢༡ བྱའི་ ༢ པར་ཉི་མ་ལྷོར་བགྲོད་པའི་

འགོ་ཚུགས་ཤིང་། གོ་ལའི་བྱང་དུ་དབྱར་ཉི་ལྡོག་དང་ལྷོར་དགུན་ཉི་ལྡོག ཚེས་ ༢༣ ཁྱིའི་ ༤ ནས་ཚེས་ 

༢༤ ཕག་གི་ ༢ བར་ཉི་མ་ནག་པས་རིན་པོ་ཆྟེའི་ལས་མི་བྱ། ཟླ་འདིར་ཚེས་ ༦ ཆད། ལྷག་མྟེད། གཟའ་

ཞིབ་པ། ༣ ༡ ༠ དར། ༦ གུད། ༢ ༤ གོད། ༥ ཞུད།

This month is referred to as Jyesshta, early summer month in 
India and Kalachakra system. On the Mid-noon 13th lunar day 
at 3:00am sun enters Gemini mansion. positive for increasing 
activities. Empty Vase faces west and Full vases east. Summer 
solstice occurs in the northern hemisphere on 21st lunar day. 
Conversely, in the southern hemisphere occurs winter solstice. 
The period between the 4th part of twilight to 2nd  part of evening 
on the 24th lunar day is inauspicious.
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སྣྲོན་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་བཞི་པ།
4th Month

ཡེ་ཟླ་དྲུག་པ།  
June 2019Jyeshtha

Fri 7

Thu 6

Wed 5

Tue 4

༣

༢

༡ དམར མགོ མེ་རླུང ཟད མགྲོན གཞིའི བ་དན

ལྷག ལག ཆུ་༢ གཏུན་ཤིང ཚོང ཅིང

ཕུར ནབས་སོ རླུང་༢ གྲུབ བཱི་ཕག་གི་༢ ནས བུ གྱོ 

marS mirgaShiraS ExhauStion guESt BadEn

mErcury ardra WatEr-WatEr pEStlE BuSinESS

JupitEr punarvaSu air-air SuccESS Biti BaBy 

སངས རྒྱལ ས་མེ རྩ་བཏོན བཱི་འབྲུག་གི་༤ བར དམག ཁང༤
vEnuS puShya Earth-firE uproot Biti BattlE

བོད་ན་དབྱར་ཚད་འཕྟེལ།

Summer hot increas in Tibet
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སྣྲོན་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་བཞི་པ།
4th Month

ཡེ་ཟླ་དྲུག་པ། 
June 2019Jyeshtha

Mon 10

Sun 9

Sat 8

༧

༦

༥ སྤེན སྐག ས་ཆུ ཡིད ཀླེུབས གཉེན ཏིས

ཉི མཆུ མེ་༢ ཐོ་བ བཱི་གླང་གི་༢ ནས བག སྥུ

Saturn aShlESha Earth-WatEr mind nagaS day rElativE 

Sun magha firE-firE hammEr Biti BridE

ཟླ གྲེ མེ་ཆུ རྒྱལ་མཚན སྤྲེལ་གྱི་༣ ནས་དབོ ཆུ་རླུང དཔལ་བེ བཱི་རྟའི་༣ 
བར དུར གསིན 

༨

moon purvaphalguni firE-WatEr BannEr 3rd of latE aftErnoon 
on uttaraphalguni WatEr-air Knot Biti gravE 

ཡན་ཀྭོང་།

yenkong
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སྣྲོན་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་བཞི་པ།
4th Month

ཡེ་ཟླ་དྲུག་པ།  
June 2019Jyeshtha

Fri 14

Thu 13

Wed 12

Tue 11

༡༡

༡༠

༩ དམར དབོ མེ་རླུང སྐྱེ་རྒུ ཤིད དབིས 

ལྷག མེ་བཞི ཆུ་རླུང ཀུན་དགའ རྟའི་༤ ནས་ནག་པ ཆུ་རླུང དུས་དབྱིག སྤྱི ཀྱཱི  

ཕུར ནག་པ རླུང་༢ གཡོ སྦྲུལ་གྱི་༡ ནས་ས་རི རླུང་༢ བརྟན བཱི་ཡོས་ཀྱི་༡ 
ནས་སྤྲེལ་གྱི་༢ བར ཀློུག མགྲོན  རཱུ

marS uttaraphalguni firE-air BEing funEral

mErcury haSta WatEr-air BliSS 4th of noon on caitra 
WatEr-air timE gEm gEnEral

JupitEr caitra air-air cunning 1St of SunriSE on Svati air-
air firmnESS Biti nagaS ExorciSm guESt

སངས ས་རི ས་རླུང གླང་པོ སྦྲུལ་གྱི་༣ ནས་ས་ག ས་མེ སྟག་སྨྱོས ཚོང ཉིའུ༡༢
vEnuS Svati Earth-air ElEphant 3rd of mid-morning on 
viShaKha Earth-firE tigrESS BuSinESS 

ཉིན་བཞིའི་རིང་དུས་ཚིགས་དང་པོའ་ིཡིག་རྒྱུགས་རང་སྦྱོང་།

Self Study of the 1st Examination For 4 Days

གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་གི་ཚོགས་མཆོད།
Yuthok Puja
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སྣྲོན་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་བཞི་པ།
4th Month

ཡེ་ཟླ་དྲུག་པ། 
June 2019Jyeshtha

Tue 18

Mon 17

Sun 16

Sat 15

༡༥

༡༤

༡༣ སྤེན ས་ག ས་མེ མདུང སྦྲུལ་གྱི་༡ ནས་ལྷ་མཚམས ས་༢ ཀློུག བུ  གཉོས བ་དན

ཉི ལྷ་མཚམས ས་མེ འཆི་བདག འབྲུག་གི་༥ ནས་སྣྲོན ས་མེ མདའ བཱི་རྟའི་
༢ ནས་ཕག་གི་༥ བར དམག  ཤུའི

ཟླ སྣྲོན ས་ཆུ འདོད་བྱ སྦྲུལ་གྱི་༡ ནས་སྣྲུབས ཆུ་༢ འགལ་མེ ཀློུག གཉེན ལྦུ

Saturn viShaKha Earth-firE SpEar 1St of mid-morning on 
anuradha Earth-Earth nagaS ExorciSm BaBy BadEn

Sun anuradha Earth-firE lord of dEath 5th of SunriSE on 
JyEShtha Earth-firE arroW Biti BattlE

moon JyEShtha Earth-WatEr dESirE 1St of mid-morning on 
mula WatEr-WatEr firEBrand nagaS ExorciSm rElativE

དམར སྣྲུབས མེ་ཆུ གདུགས སྦྲུལ་གྱི་༣ ནས་ཆུ་སྟོད མེ་ཆུ གྲོགས མཁར ཞི༡༦
marS mula firE-WatEr paraSol 3rd of mid-morning on 
purva Shada firE-WatEr friEnd caStlE

གསོ་སྦྱོང་བཅོ་ལྔ་པ།

Practice of Confession

རྒྱུད་ཀྱི་ཉི་མ་འཁྲིག་ཁྱིམ་དུ་སོན། བུམ་སྟོང་ནུབ།

Sun enters Gemini Mansion. Empty vase West

ཉིན་གསུམ་གི་རིང་དུས་ཚིགས་དང་པོའ་ིཡིག་རྒྱུགས།

1st Examination begin for 3 days
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ཡེ་ཟླ་དྲུག་པ།  
June 2019Jyeshtha

Sat 22

Fri 21

Thu 20

Wed 19

༡༩

༡༨

༡༧ ལྷག ཆུ་སྟོད ཆུ་༢ དཔལ་བེ རྟའི་༡ ནས་ཆུ་སྨད ས་ཆུ རྡོ་རྗེ བཱི་བྱི་བའི་༤ ནས 
བུ དབིའི

ཕུར ཆུ་སྨད ས་རླུང གཞོན ལུག་གི་༡ ནས་གྲོ་བཞིན ས་རླུང བྱ་རོག བཱི་རྟའི་
༥ བར དུར ཁོའ ི

སངས གྲོ་བཞིན ས་༢ དུས་དབྱིག སྤྲེལ་གྱི་༡ ནས་མོན་གྲེ ས་ཆུ སྐྱེ་རྒུ ཤིད ལཱུ

mErcury purva Shada WatEr-WatEr Knot 1St of noon on 
uttar aShadha Earth-WatEr vaJra Biti BaBy

JupitEr uttaraShadha Earth-air youth 1St of mid-noon on 
Shravana Earth-air ravEn  Biti gravE

vEnuS Shravana Earth-Earth timE gEm 1St of latE aftEr-
noon on dhaniShtha Earth-WatEr BEing funEral 

སྤེན མོན་གྲེ ས་ཆུ འཕེལ ཀླེུབས སྤྱི དབུའི༢༠
Saturn dhaniShtha Earth-WatEr incrEaSE nagaS day gEnEral

རྒྱ་ནག་ལུགས་གསར་གི་དབྱར་ཉི་ལྡོག

According to Chinese New Tradition Summer Solstice
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ཡེ་ཟླ་དྲུག་པ། 
June 2019Jyeshtha

Wed 26

Tue 25

Mon 24

Sun 23

༢༣

༢༢

༢༡ ཉི མོན་གྲུ ས་མེ ཟད བཱི་བྱའི་༢ ནས མགྲོན མའུ

ཟླ ཁྲུམས་སྟོད མེ་ཆུ གཏུན་ཤིང བཱི་ཡོས་ཀྱི་༣ བར ཚོང བིའི

 དམར ཁྲུམས་སྨད མེ་ཆུ གྲུབ བུ ཙུའི

Sun ShatBiShaJ Earth-firE ExhauStion Biti guESt

moon purvaBhadrapada firE-WatEr pEStlE Biti BuSinESS                                                                                                                                     

 marS uttaraBhadrapada firE-WatEr SuccESS Biti BaBy 

ལྷག ནམ་གྲུ ཆུ་༢ རྩ་བཏོན དམག ཀྭིན༢༤  
mErcury rEvati WatEr- WatEr uproot  BattlE 

གོ་ལའི་བྱང་དུ་དབྱར་དང་ལྷོར་དགུན་ཉི་ལ ྡོག

Summer Solstice in Northern hemisphere

༸དཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗྟེ་མཆོག་གི་སྐུ་ཡི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆྟེན།

Birthday of His Holiness 17th Gyalwang Karmapa Urgen Thrinley Dorjee

རྒྱ་ནག་ལུགས་རྙིང་གི་དབྱར་ཉི་ལ ྡོག

Acording to Chinese Old Tradition Summer Solostice
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ཡེ་ཟླ་དྲུག་པ།  
June 2019Jyeshtha

Sun 30

Sat 29

Fri 28

Thu 27

༢༧

༢༦

༢༥

སངས ཐ་སྐར ས་རླུང རྡོ་རྗེ ཡོས་ཀྱི་༤ ནས་བྲ་ཉེ ས་མེ ཐོ་བ མཁར ཀུའི

སྤེན བྲ་ཉེ ས་མེ བྱ་རོག འཇིག་ཉེ འབྲུག་གི་༢ ནས་སྨིན་དྲུག ས་མེ རྒྱལ་
མཚན བག ལིའུ

ཕུར ཐ་སྐར རླུང་༢ ཡིད བཱི་སྦྲུལ་གྱི་༥ ནས་བྱི་བའི་༡ བར ཀླེུབས གཉེན ཙིན 
བ་དན
JupitEr aShvini air-air mind Biti nagaS day rElativE BadEn

vEnuS aShvini Earth-air vaJra 4th of dayBrEaK on Bharni 
Earth-firE hammEr caStlE

Saturn Bharni Earth-firE ravEn 2nd of SunriSE on KrittiKa 
Earth-firE BannEr

ཉི སྨིན་དྲུག མེ་༢ དུལ འབྲུག་གི་༤ ནས་སྣར་མ ས་མེ སྐྱེ་རྒུ བཱི་གླང་གི་༡ 
ནས དུར གསིང

༢༨

Sun KrittiKa firE-firE tamE 4th of SunriSE on rohini Earth-
firE BEing Biti gravE

ཞག་ངན།

Bad Day
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June 2019Jyeshtha

Tue 2

Jul Mon 1

༣༠

༢༩ ཟླ སྣར་མ ས་ཆུ འཕེལ འབྲུག་གི་༥ ནས་མགོ ཆུ་རླུང ཀུན་དགའ བཱི་རྟའི་
༤ བར ཤིད ཙྭང

དམར མགོ མེ་རླུང ཟད འབྲུག་གི་༤ ནས་ལག མེ་ཆུ གཡོ སྤྱི གཞིའི

moon rohini Earth-WatEr 5th of SunriSE on mirgaShiraS 
WatEr-air BliSS Biti funEral

marS mirgaShiraS firE-Earth ExhauStion 4th of SunriSE on 
ardra firE-WatEr cunning gEnEral

ཡེ་ཟླ་བདུན་པ།
July 2019

གསོ་སྦྱོང་བཅུ་བཞི་པ།

Practice of Confession
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   དབྱར་དུས་ཀྱི་ཟས་དང་སྤྱོད་ལམ།  

Late Summer Diet & Behavior 

                

            དབྱར་སྨད་ཟླ་བ་གཉིས་(ཟླ་༥ཚེས་༢༡ནས་ཟླ་ᨆཚེས་༩བར་)ན་མཁྲིས་པ་གསོག་   

ཅིང་རླུང་ལྡང་དུས་ཡིན་པས།  ཕྱི་རོལ་ཚ་ལ་ལུས་ཀྱི་ནང་གྲང་།  ནད་གསུམ་གཡོས་པས་

ན། ཟས་ཀྱང་ཧ་ཅང་ཚ་མིན་མངར་སྐྱུར་མྟེད་པར་རན་པར་བསྟྟེན། ཡོས་དང་འབས་ཆན་མར་

ཁུ་བླུག་པ་དང་། ཟན་དྲོན་ཤ་དག་བཟའ། ཕོ་བའི་དྲོད་བསྐྱྟེད་པས་སྐབས་སྐབས་སུ་བག་ཕྱྟེ་

དང་།  མར་ཚིལ།  སྦྲང་རི་བཟའ། ཆང་ཡང་ཅུང་ཟད་བཏུང་སྟྟེ་ཆུ་དང་ཆུ་གྲོག་སྤང་བར་བྱ།  

སྤྱོད་ལམ་བརླན་ལ་མི་འདུག  ཆུར་རྒྱུར་རིང་འདུག་པ།  དྲག་ཤུལ། ངལ་དུབ། ལུས་ལ་ཆར་

པས་བརླན་པ་སོགས་ལ་གཟབ།  ཉིན་པར་གཉིད་ལོག་པ་དང་། ཉལ་པོ་ཤུགས་དྲག་སྤང་ལ། 

གནས་རླན་མྟེད་རླུང་མི་ལྡང་ལ་བསིལ་བར་བསྟྟེན་བཏིང་འདུག 
            
 During the two months of late summer (21th 
day of the 5th month till the 9th of the 6th month), Tripa 
accumulates while long rises. The temperature outside 
rises, whilst the body starts to cool from the inside, thus 
stimulating all three types of diseases. Eat moderately _
avoiding sweet, sour or excessively hot food. Eat puffed 
barely or rice drizzled with melted butter, hot gruel and 
meat. In order to stimulate the warmth of the digestive 
system, from time to time have some bread with butter 
or fat and honey. Drink some wine in small quantities 
and avoid cold water. Don’t go or stay in humid places. 
Be careful as for physical demanding activities, being 
exhausted and get exercise sexual intercourses. Stay 
in dry places, free from wind, and always sit on a cush-
ion.
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བོད་ཟླ་ལྔ་པ།

ཕྱི་རུ་དུར་ཕག་ལྷོ་ཕྱོགས་དཔག་བསམ་གི། །

ཤིང་རྟེར་འཛེགས་དང་ནང་དུ་འབྱུང་ལྔའི་གཞི། །

ས་ཁམས་མཆྟེར་རའི་རྒྱུ་བ་རིམ་དར་ཞིང་། །

གསང་བར་ཆོས་སྐོར་དུས་དྲན་གྲོ་བཞིན་ཟླ། །

     ཟླ་འདི་འཕགས་ཡུལ་སྤྱི་ལུགས་དང་དུས་འཁོར་རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་དབྱར་འབིང་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བ་ལ། ཁྱུང་

དང་ཕུག་ལུགས་འབྱུང་རིས་པའི་སྟོན་ར་མྟེ་ཕོ་སྤྲྟེལ་ཟླ་ཆུང་། ཚེས་ ༡༦ བྱི་བའི་ ༤ པར་ཉི་མ་ཀརྚའི་ཁྱིམ་

དུ་འབྱོར།   ཞི་བའི་ལས་རིགས་དགྟེ། བུམ་སྟོང་བྱང་། གང་བ་ལྷོ། ཚེས་ ༢༡ འབྲུག་གི་ ༣ དུས་འཁོར་རྒྱུད་

ལུགས་ཀྱི་གོ་ལའི་བྱང་དུ་དབྱར་དང་ལྷོར་དགུན་ས་རྒྱལ་འཆར་  ཞིང་ས་ཁམས་མཆྟེར་ར་ཁྱིམ་ཞག་ ༡༨ 

རྒྱུ་བའི་འགོ་ཚུགས། ཚེས་ ༡ ལ་དུས་འཁོར་རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་ཕག་ཞག་ ༧ ཟིན། འདི་ནས་ཞག་བདུན་རིང་ཆུ་

རྒྱུན་གི་མཐུ་ནུས་ཉམས་པས། དྟེའི་རིང་སྨན་དཔྱད་ཆུ་ལས་དང་བཞོན་མ་ཕྱིར་གཏོང་འཛེམས། ཚེས་ ༤ 

ལ་བདྟེན་བ  ཞི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་དུས་ཆྟེན། ཚེས་ ༡༠ ལ་མཚོ་འཁྲུངས་རྒྱལ་བ་བལྟམས་པའི་དུས་

དྲན། གནམ་ལོ་འདིར་ཟླ་བ་འདི་ནག ཚེས་ ༨ ཡོས་ཀྱི་ ༢ ནས་ཚེས་ ༩ གླང་གི་ ༥ བར་ཉི་མ་ནག་པས། ཟིན་

ཕུང་བྱང་ནས་ལྷོར་ཉི་ཤར་རྒྱུ། ལུག་རྫོགས་ནས་ལྡོག ཧལ་ཁྱི་ཤར་སྟོད། དུས་འཁོར་རྒྱུད་རྣམ་དག་སྐྱོན་

བལ་ལུགས་ཀྱི་ཚེས་ ༩ ཆད། ཚེས་ ༢༠ ལྷག གཟའ་ཞིབ་པ། ༤ ༢ ༥ དར། ༡ ༣ གུད། ༠ གོད། ༦ ཞུད།

This month is referred to as Ashada, middle summer month in India and 
Kalachakra system. On the 16th lunar day the sun enters Cancer man-
sion. Pacifying activities are succeed. Empty Vase faces north and Full 
vases south. From the 21st lunar day, in the both northern and south-
ern hemisphere, earth element starts to move into the spleen vein for 
18 days. From 1st lunar day the sang phak will appear, and it is said 
, at that time “water transforms into poision “so that all activities relat-
ed to water and medicine are inauspicious for a week. On the 4th lu-
nar is the day of Turnining the Dharma on Four Noble Truth and 10th 
lunar is the day of Guru Rinpoche birth anniversary. This year the month 
is black month. The period between the 2nd  part of Day break on the 
8th lunar  to 5th part of Mid-noon on the 9th  lunar day is inauspicious. 
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Sat 6

Fri 5

Thu 4

Wed 3

ᨃ     

༢

༡ ལྷག ལག ཆུ་༢ གཏུན་ཤིང འབྲུག་གི་༢ ནས་ནབས་སོ ཆུ་རླུང གླང་པོ མགྲོན 
ཅིང

ཕུར ནབས་སོ རླུང་༢ གྲུབ ཡོས་ཀྱི་༤ ནས་སྐག ཆུ་རླུང བདུད་རྩི ཚོང གྱོ

སངས སྐག ས་ཆུ འཆི་བདག བཱི་སྟག་གི་༥ ནས བུ ཁང

mErcury ardra WatEr-WatEr pEStlE 2nd of SunriSE on pu-
narvaSu WatEr-air ElEphant guESt

JupitEr punarvaSu air-air SuccESS 4th of dayBrEaK on aShlE-
Sha WatEr-air nEctar BuSinESS

vEnuS aShlESha Earth-WatEr lord of dEath Biti BaBy

སྤེན མཆུ ས་མེ འདོད་བྱ བཱི་སྤྲེལ་གྱི་༡ བར དམག ཏིས༤
Saturn magha Earth-firE dESirE Biti BattlE

དུས་འཁོར་ལུགས་ཀྱི་དུར་ཕག་ཞག་༧ཟིན།

Acording to kalachakra Tradition Durphak rise for 7days

༸ཐུབ་པས་བཀའ་དང་པོ་བདྟེན་བཞི་ཆོས་འཁོར་སྐོར་བའི་དུས་ཆྟེན།

Buddha Shakyamuni’s First Teaching Day
གསང་ཕག་ཞག་༧ཟིན།

Sangphak rise for 7 days

༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆྟེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཡི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆྟེན།

Birthday of His Holiness Dalai Lama
མཐོ་སོབ་དབུ་བརྙྟེས་པའི་དུས་དྲན་དང་ལས་སྣྟེ་འཕོ་ལྟེན།

Anniversary of the Founding of the Regni lobling and Exchange of Post
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Wed 10

Tue 9

Mon 8

Sun 7

༧

༦

༥ ཉི གྲེ མེ་༢ གདུགས ཀློུག གཉེན སྥུ

ཟླ དབོ ཆུ་རླུང དཔལ་བེ ཀློུག མཁར གསིན

དམར མེ་བཞི མེ་རླུང གཞོན བཱི་འབྲུག་གི་༣ ནས་བྱའི་༤ བར བག དབིས

Sun purvaphalguni firE-firE paraSol nagaS ExorciSm rElativE

moon uttaraphalguni WatEr-air Knot nagaS ExorciSm 
caStlE

marS haSta firE-air youth Biti BridE

ལྷག ནག་པ ཆུ་རླུང དུས་དབྱིག དུར ཀྱཱི༨
mErcury caitra WatEr-air timE gEm gravE

ཞག་ངན།

Bad Day

ཉིན་བཅུའི་རིང་དབྱར་ཁའི་བར་གསྟེང་།

Summer Vocation for 10 days
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Sat 13

Fri 12

Thu 11

༡༡

༡༠

༩

ཕུར ས་རི རླུང་༢ བརྟན ཀློུག སྤྱི རཱུ བ་དན

སངས ས་ག ས་མེ སྟག་སྨྱོས སྤྲེལ་གྱི་༥ ནས་ལྷ་མཚམས ས་༢ ཟད བཱི་རྟའི་༥ ནས་
བྱི་བའི་༢ བར མགྲོན ཉིའུ

JupitEr Svati air-air firmnESS  nagaS ExorciSm gEnEral BadEn

vEnuS viShaKha Earth-firE tigrESS 5th of latE aftErnoon on 
anuradha Earth-Earth ExhauStion Biti guESt

སྤེན ལྷ་མཚམས ས་༢ བདུད་རྩི སྤྲེལ་གྱི་༥ ནས་སྣྲོན ས་༢ གཏུན་ཤིང ཚོང  
གཉོས

༡༢

Saturn anuradha Earth-Earth nEctar 5th of latE aftErnoon 
on JyEShtha Earth-Earth pEStlE BuSinESS

༸མཚོ་འཁྲུངས་རྒྱལ་བ་བལྟམས་པའི་དུས་ཆྟེན།

Guru Rinpoche’s Day

གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་གི་ཚོགས་མཆོད།
Yuthok Puja
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Wed 17

Tue 16

Mon 15

Sun 14

༡༥

༡༤

༡༣ ཉི སྣྲོན ས་མེ མདའ སྤྲེལ་གྱི་༥ ནས་སྣྲུབས མེ་ཆུ གྲུབ བུ ཤུའི

ཟླ སྣྲུབས ཆུ་༢ འགལ་མེ བཱི་ཕག་གི་༥ ནས དམག ལྦུ

དམར ཆུ་སྟོད མེ་ཆུ གྲོགས བཱི་སྦྲུལ་གྱི་༥ བར གཉེན ཞི

Sun JyEShtha Earth-firE arroW 5th of latE aftErnoon on 
mula firE-WatEr SuccESS BaBy

moon mula WatEr-WatEr firEBrand Biti BattlE

marS purvaShada firE-WatEr friEnd Biti rElativE

ལྷག ཆུ་སྨད ས་ཆུ རྡོ་རྗེ མཁར དབིའི༡༦
mErcury uttaraShadha Earth-WatEr vaJra caStlE

ཐུབ་དབང་ཡུམ་གི་ལྷུམས་སུ་བཞུགས་པའི་དུས་ཆྟེན།

Emtering Womb Day of Buddha

འཛམ་གླིང་སྤྱི་བསང།

Universal Smoke Offering day

གསོ་སྦྱོང་བཅོ་ལྔ་པ།

Practice of Confession

རྒྱུད་ཀྱི་ཉི་མ་ᨙརྚའི་ཁྱིམ་དུ་སོན། བུམ་སྟོང་བྱང།

Sun enters Cancer Mansion. Empty vase North
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July 2019Ashadha

Sun 21

Sat 20

Fri  19

Thu 18

༡༩

༡༨

༡༧ ཕུར གྲོ་བཞིན ས་རླུང བྱ་རོག བག ཁོའ ི

སངས མོན་གྲེ ས་ཆུ སྐྱེ་རྒུ བཱི་སྤྲེལ་གྱི་༤ ནས་གླང་གི་༥ བར དུར ལཱུ

སྤེན མོན་གྲུ ས་༢ ཀུན་དགའ ཀླེུབས ཤིད དབུའི 

JupitEr Shravana Earth-air ravEn BridE

vEnuS dhaniShtha Earth-WatEr BEing Biti gravE

Saturn ShatBiShaJ Earth-Earth BliSS nagaS day funEral 

ཉི ཁྲུམས་སྟོད མེ་༢ གཡོ སྤྱི མའུ༢༠
Sun purvaBhadrapada firE-firE cunning gEnEral
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ཆུ་སྟོད་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་ལྔ་པ།
5th Month

ཡེ་ཟླ་བདུན་པ།
July 2019Ashadha 

Thu 25

Wed 24

Tue 23

Mon 22

༢༢

༢༡

༢༠ ཟླ ཁྲུམས་སྟོད མེ་ཆུ གཏུན་ཤིང ཡོས་ཀྱི་༢ ནས་ཁྲུམས་སྨད ཆུ་༢ གླང་པོ བིའི

དམར ཁྲུམས་སྨད མེ་ཆུ གྲུབ འབྲུག་གི་༣ ནས་ནམ་གྲུ མེ་ཆུ མདུང བཱི་འབྲུག་གི་༣ 
ནས་བྱའི་༥ བར མགྲོན ཙུའི

ལྷག ནམ་གྲུ ཆུ་༢ རྩ་བཏོན སྦྲུལ་གྱི་༤ ནས་ཐ་སྐར ཆུ་རླུང འཆི་བདག ཚོང ཀྭིན
བ་དན

moon purvaBhadrapada firE-WatEr pEStlE 2nd of dayBrEaK 
on uttaraBhadrapada WatEr-WatEr ElEphant 

marS uttaraBhadrapada firE-WatEr SuccESS 3rd of SunriSE 
on rEvati firE-WatEr SpEar Biti guESt 

mErcury rEvati WatEr-WatEr uproot 4th of mid-morning 
on aShvini WatEr-air lord of dEath BuSinESS

ཕུར ཐ་སྐར རླུང་༢ ཡིད རྟའི་༤ ནས་བྲ་ཉེ མེ་རླུང འདོད་བྱ བུ ཙིན༢༣
JupitEr aShvini air-air mind 4th of noon on Bharni firE-air 
dESirE BaBy

གོ་ལའི་བྱང་དུ་དབྱར་དང་ལྷོར་དགུན་གི་ས་ཁམས་མཆྟེར་རའི་ཞག་༡༨རྒྱུ།

Earth-Spleen pulse predominates for 18 days in Northen hemisphere
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ཆུ་སྟོད་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་ལྔ་པ།
5th Month

ཡེ་ཟླ་བདུན་པ།
July 2019Ashadha

Mon 29

Sun 28

Sat 27

Fri 26

༢༦

༢༥

༢༤ སངས བྲ་ཉེ ས་མེ ཐོ་བ ལུག་གི་༣ ནས་སྨིན་དྲུག ས་མེ གདུགས བཱི་བྱི་བའི་
༣ ནས དམག ཀུའི

སྤེན སྨིན་དྲུག ས་མེ རྒྱལ་མཚན སྤྲེལ་གྱི་༡ ནས་སྣར་མ ས་༢ དཔལ་བེ བཱི་
རྟའི་༣ བར གཉེན ལིའུ

ཉི སྣར་མ ས་མེ སྐྱེ་རྒུ སྤྲེལ་གྱི་༣ ནས་མགོ མེ་རླུང གཞོན མཁར གསིང

vEnuS Bharni Earth-firE hammEr 3rd of mid-noon on Krit-
tiKa Earth-firE paraSol Biti BattlE

Saturn KrittiKa Earth-firE BannEr 1St of latE aftErnoon on 
rohini Earth-Earth Knot Biti rElativE 

Sun rohini Earth-firE BEing 3rd of latE aftErnoon on mir-
gaShiraS firE-air youth caStlE

ཟླ མགོ ཆུ་རླུང ཀུན་དགའ སྤྲེལ་གྱི་༤ ནས་ལག ཆུ་༢ དུས་དབྱིག བག ཙྭང༢༧
moon mirgaShiraS WatEr-air BliSS 4th of latE aftErnoon 
on ardra WatEr-WatEr timE gEm BridE 
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ཡེ་ཟླ་བདུན་པ།
July 2019Ashadha 

Aug Thu 1

Wed 31

Tue 30

༣༠

༢༩

༢༨ དམར ལག མེ་ཆུ གཡོ བཱི་སྦྲུལ་གྱི་༥ ནས་ཕག་གི་༢ བར དུར གཞིའི

ལྷག ནབས་སོ ཆུ་རླུང གླང་པོ སྤྲེལ་གྱི་༡ ནས་རྒྱལ མེ་ཆུ སྟག་སྨྱོས ཤིད ཅིང

ཕུར རྒྱལ མེ་རླུང མདུང སྤྱི གྱོ

marS ardra firE-WatEr cunning Biti gravE 

mErcury punarvaSu WatEr-air ElEphant 1St of latE aftEr-
noon on puShya firE-WatEr tigrESS funEral

JupitEr puShya firE-air SpEar gEnEral 

ཡེ་ཟླ་བདུན་པ། ᪠རྒྱད་པ།

July-Aug 2019

གསོ་སྦྱོང་བཅོ་ལྔ་པ།

Practise of Confession

ཉིན་བཅོ་ལྔའི་རིང་སྨན་སོབ་རྣམས་སྨན་ཐོག་བསྐྱོད་རྒྱུ། རིས་སོབ་རྣམས་འཛིན་ཚོགས།
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བོད་ཟླ་དྲུག་པ།                                                                                                                                               

དགུང་དུ་སྣང་བྱྟེད་གདོང་ལྔའི་ཁང་བཟང་དུ། ། 

འབྱོར་དང་ལྷན་དུ་བྱ་རྒྱལ་ལྷོ་ཕྱོགས་བསྐྱོད། ། 

སྐྱྟེ་འགྲོ་ཚད་གདུང་ངལ་བ་ལས་གྲོལ་ཞིང་། ། 

འབས་ལྡན་དུས་ཀྱི་དབུ་ཚུགས་གྲོ་བཞིན་ཟླ། །
       

    ཟླ་འདི་འཕགས་ཡུལ་སྤྱི་ལུགས་དང་དུས་འཁོར་རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་དབྱར་ཐ་གྲོ་བཞིན་ཟླ་བ་ལ།    ཁྱུང་

དང་ཕུག་ལུགས་འབྱུང་རིས་པའི་སྟོན་འབིང་མྟེ་མོ་བྱ་ཟླ་ཆུང་། ཚེས་ ༩ ཡོས་ཀྱི་  ༢  ནས་གངས་ཅན་དུ་

གཏོགས་པའི་གོ་ལའི་བྱང་གི་ཆ་ཀུན་ཏུ་སྟོན་ཚུགས་ཤིང་སྟོན་གི་ལྕགས་ཁམས་གློ་ར་ཁྱིམ་ཞག་ ༧༢ དང། 

གོ་ལའི་ལྷོར་དཔྱིད་ཚུགས་པ་དང་ལྷན་དུ་ཤིང་ཁམས་མཆིན་ར་ཁྱིམ་ཞག་ ༧༢ རྒྱུ་བའི་འགོ་ཚུགས། ཚེས་ 

༡༨ བྱི་བའི་ ༡ ནས་ཉི་མ་སྟེང་གྟེའི་ཁྱིམ་དུ་སྟེབས།   ཞི་བའི་ལས་རིགས་འགྲུབ། བུམ་སྟོང་ཤར།  གང་བ་

ནུབ། ཚེས་ ༡༧ སྤྲྟེལ་གི་ ༥ ནས་ཚེས་ ༡༨ བྱའི་ ༣ བར་ཉི་མ་ནག  གཤིན་ལས་ཀྱི་ཡོས་མི་བརྔོ། ཟིན་

ཕུང་བྱང་ནས་ལྷོར་སྔ་དྲོར་རྒྱུ། ར་རྫོགས་ནས་ལྡོག ཧལ་ཁྱི་བྱང་སྟོད། དུས་འཁོར་རྒྱུད་རྣམ་དག་སྐྱོན་བལ་

ལུགས་ཀྱི་ཚེས་  ༢  ཆད། ལྷག་མྟེད། གཟའ་ཞིབ་པ།  ༦  ༢  ༤  དར། ༥ གུད། ༡ ༣  གོད། ༠  ཞུད།  

    This month is referred to as Sharavana, the end of summer 
month in India and Kalachakra system. On the 9th lunar day at 
6:00pm as autum begins in the North hemisphere, the iron ele-
ment starts moving into the lung vein for 72 days. Conversely, in 
the southern hemisphere, spring begins, and the wood element 
moves in to liver vein. On the 18th lunar day at 12am, sun en-
ters Leo Mansion. Auspicious for peaceful activities. Empty Vase 
faces east and Full vases west. The period between the 5th part 
of Late-afternoon on the 17th lunar to 3rd part of Sunset on the 
18th  lunar day is inauspicious. 



63
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ཡེ་ཟླ་བརྒྱད་པ།
August 2019Shravana

Sun 4

Sat 3

Fri 2

༣

༢

༡ སངས སྐག ས་ཆུ འཆི་བདག རྟའི་༡ ནས་མཆུ ས་མེ མདའ མགྲོན ཁང

སྤེན མཆུ ས་མེ འདོད་བྱ སྦྲུལ་གྱི་༡ ནས་གྲེ ས་མེ འགལ་མེ ཚོང བུ ཏིས 

vEnuS aShlESha Earth-WatEr 1St of noon on magha Earth-
firE arroW guESt

Saturn magha Earth-firE dESirE 1St mid-morning on pur-
vaphalguni Earth-firE firEBrand BuSinESS

ཉི གྲེ མེ་༢ གདུགས འབྲུག་གི་༢ ནས་དབོ མེ་རླུང གྲོགས བཱི་རྟའི་༡ ནས་ཕག་གི་༢ 
བར དམག སྥུ

༤

Sun purvaphalguni firE-firE paraSol 2nd of SunriSE on ut-
taraphalguni firE-air friEnd Biti BattlE

ཡན་ཀྭོང་།

Yenkong

ཕག་སྙིང་ལ་སྤྲོ་སྐྱིད་འཛོམས།ཟས་བཅུད་དང་མར་རྡོག་ཆྟེ།
Joyfull gather in Phak Nying. Food essence and Ghee are increasing
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August 2019Shravana

Thu 8

Wed 7

Tue 6

Mon 5

༧

༦

༥ ཟླ དབོ ཆུ་རླུང དཔལ་བེ ཡོས་ཀྱི་༢ ནས་ནག་པ ཆུ་རླུང ཐོ་བ གཉེན གསིན

དམར ནག་པ མེ་རླུང བྱ་རོག ཀློུག མཁར དབིས

ལྷག ས་རི ཆུ་རླུང དུལ བཱི་སྤྲེལ་གྱི་༡ ནས་གླང་གི་༢ བར བག ཀྱཱི བ་དན

moon uttaraphalguni WatEr-air Knot 2nd of dayBrEaK on 
caitra WatEr-air hammEr rElativE

marS caitra firE-air ravEn nagaS ExorciSm caStlE

mErcury Svati WatEr-air tamE Biti BridE BadEn

ཕུར ས་ག མེ་རླུང འཕེལ དུར རཱུ༨
JupitEr viShaKha firE-air incrEaSE gravE

རྒྱ་ནག་ལུགས་གསར་གི་སྟོན་འགོ་ཚུགས།

Acording to Chinese New Tradition Autum begins
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ཡེ་ཟླ་བརྒྱད་པ།
August 2019Shravana

Mon 12

Sun 11

Sat 10

Fri 9

༡༡

༡༠

༩ སངས ལྷ་མཚམས ས་༢ ཟད ཀློུག ཤིད ཉིའུ

སྤེན སྣྲོན ས་༢ གཏུན་ཤིང བཱི་ཕག་གི་༤ ནས སྤྱི གཉོས

ཉི སྣྲུབས མེ་ཆུ གྲུབ བཱི་སྦྲུལ་གྱི་༣ བར མགྲོན ཤུའི

vEnuS anuradha Earth-Earth ExhauStion nagaS ExorciSm 
funEral

Saturn JyEShtha Earth-Earth pEStlE Biti gEnEral

Sun mula firE-WatEr SuccESS Biti guESt

ཟླ ཆུ་སྟོད ཆུ་༢ རྩ་བཏོན ཚོང ལྦུ༡༢
moon purvaShada WatEr-WatEr uproot BuSinESS 

གོ་ལའི་བྱང་དུ་སྟོན་གི་ལྕགས་ཁམས་གློ་ར་དང་ལྷོར་དཔྱིད་ཀྱི་ཤིང་ཁམས་མཆིན་ར་ཞག་༧༢རྒྱུ།

Metal-Lungs pulse predominates for 72 days in Northern hemisphere

གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་གི་ཚོགས་མཆོད།
Yuthok Puja
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གྲོ་བཞིན་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་དྲུག་པ།
6th Month

ཡེ་ཟླ་བརྒྱད་པ།
August 2019Shravana

Fri 16

Thu 15

Wed 14

Tue 13

༡༥

༡༤

༡༣ དམར ཆུ་སྨད ས་མེ ཡིད ཀློུག བུ ཞི

ལྷག གྲོ་བཞིན ས་ཆུ ཐོ་བ བཱི་རྟའི་༤ ནས་བྱི་བའི་༤ བར དམག དབིའི

ཕུར བྱི་བཞིན ས་རླུང རྒྱལ་མཚན ཡོས་ཀྱི་༥ ནས་མོན་གྲེ ཆུ་རླུང དཔལ་བེ 
ཀླེུབས གཉེན ཁོའ ི

marS uttaraShadha Earth-firE mind nagaS ExorciSm

mErcury Shravana Earth-WatEr hammEr Biti BattlE

JupitEr aBhiJit Earth-air BannEr 5th of dayBrEaK on dhan-
iShtha WatEr-air Knot nagaS day rElativE

སངས མོན་གྲེ ས་ཆུ སྐྱེ་རྒུ སྦྲུལ་གྱི་༡ ནས་མོན་གྲུ ས་༢ གཞོན ཀློུག མཁར 
ལཱུ 

༡༦

vEnuS dhaniShtha Earth-WatEr BEing 1St of mid-morning 
on ShatBiShaJ Earth-Earth youth nagaS ExorciSm caStlE

༸མཉམ་མྟེད་དྭགས་པོ་ལྷ་རྗྟེའི་འདས་མཆོད།

Passing Anniversary of Dakpo Rinpoche

གསོ་སྦྱོང་བཅོ་ལྔ་པ།

Practice of Confession
རྒྱ་གར་རང་བཙན་དུས་དྲན།

Independence Day of India

ཞག་ངན།

Bad Day
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གྲོ་བཞིན་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་དྲུག་པ།
6th Month

ཡེ་ཟླ་བརྒྱད་པ།
August 2019Shravana

Tue 20

Mon 19

Sun 18

Sat 17

༡༩

༡༨

༡༧ སྤེན མོན་གྲུ ས་༢ ཀུན་དགའ རྟའི་༡ ནས་ཁྲུམས་སྟོད ས་མེ དུས་དབྱིག བག དབུའི

ཉི ཁྲུམས་སྟོད མེ་༢ གཡོ བཱི་ཡོས་ཀྱི་༢ ནས་བྱའི་༣ བར དུར མའུ

ཟླ ཁྲུམས་སྨད ཆུ་༢ གླང་པོ སྤྲེལ་གྱི་༣ ནས་ནམ་གྲུ ཆུ་༢ སྟག་སྨྱོས ཤིད བིའི བ་དན

Saturn ShatBiShaJ Earth-Earth BliSS 1St of noon on purvaB-
hadrapada Earth-firE timE gEm BridE

Sun purvaBhadrapada firE-firE cunning Biti gravE 

moon uttaraBhadrapada WatEr-WatEr ElEphant 3rd of latE 
aftErnoon on rEvati WatEr-WatEr tigrESS funEral BadEn

དམར ནམ་གྲུ མེ་ཆུ མདུང སྤྱི ཙུའི༢༠
marS rEvati firE-WatEr SpEar gEnEral

རྒྱུད་ཀྱི་ཉི་མ་ᨓᩏྒྟེའི་ཁྱིམ་དུ་སོན། བུམ་སྟོང་ཤར།

Sun enters Leo Mansion. Empty vase East
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གྲོ་བཞིན་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་དྲུག་པ།
6th Month

ཡེ་ཟླ་བརྒྱད་པ།
August 2019Shravana

Sat 24

Fri 23

Thu 22

Wed 21

༢༣

༢༢

༢༡ ལྷག ཐ་སྐར ཆུ་རླུང འཆི་བདག བཱི་ཕག་གི་༥ ནས མགྲོན ཀྭིན

ཕུར བྲ་ཉེ མེ་རླུང འདོད་བྱ བཱི་རྟའི་༡ བར ཚོང ཙིན

སངས སྨིན་དྲུག ས་མེ གདུགས བུ ཀུའི

mErcury aShvini WatEr-air lord of dEath Biti guESt

JupitEr Bharni firE-air dESirE Biti BuSinESS

vEnuS KrittiKa Earth-firE paraSol BaBy

སྤེན སྣར་མ ས་༢ དཔལ་བེ དམག ལིའུ༢༤
Saturn rohini Earth-Earth Knot BattlE
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གྲོ་བཞིན་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་དྲུག་པ།
6th Month

ཡེ་ཟླ་བརྒྱད་པ།
August 2019Shravana

Wed 28

Tue 27

Mon 26

Sun 25

༢༧

༢༦

༢༥ ཉི མགོ མེ་རླུང གཞོན བཱི་རྟའི་༤ ནས་བྱི་བའི་༢ བར གཉེན གསིང

ཟླ ལག ཆུ་༢ དུས་དབྱིག མཁར ཙྭང

དམར ནབས་སོ མེ་རླུང བརྟན བག གཞིའི

Sun mirgaShiraS firE-air youth Biti rElativE

moon ardra WatEr-WatEr timE gEm caStlE

marS punarvaSu firE-air firmnESS BridE

ལྷག རྒྱལ མེ་ཆུ སྟག་སྨྱོས བཱི་ཁྱིའི་༣ ནས དུར ཅིང ༢༨
mErcury puShya firE-WatEr tigrESS Biti gravE
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གྲོ་བཞིན་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་དྲུག་པ།
6th Month

ཡེ་ཟླ་བརྒྱད་པ།
August 2019Shravana

Fri 30

Thu 29

༢༩ ཕུར སྐག ཆུ་རླུང བདུད་རྩི བཱི་ཡོས་ཀྱི་༤ བར ཤིད གྱོ 
JupitEr aShlESha WatEr-air nEctar Biti funEral

སངས མཆུ ས་མེ མདའ སྤྱི ཁང༣༠
vEnuS magha Earth-firE arroW gEnEral

གསོ་སྦྱོང་བཅུ་བཞི་པ།

Practice of Confession
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 སྟོན་དུས་ཀྱི་ཟས་དང་སྤྱོད།  
Autumn Diet & Behavior: 

སྟོན་ཟླ་གཉིས་(ཟླ་ᨆཚེས་ᨁᨉནས་ཟླ་ᨈཚེས་ᨂᨀབར་)ནི་མཁྲིས་ནད་ལྡང་བའི་དུས་ཡིན་པས།  

འབས་དང་།  ནས་སྲན།  སྦྲང་རི།  ᨙ་ར།  ཤ  མར་གསར་སོགས་མངར་  ཞིང་ཁ་ལ་ཡང་

བའི་ཟས་རིགས་བསྟྟེན།  ཚིལ་དང་ཏིལ་མར་མི་བཟའ། བཏུང་བ་འོ་མ་དང་།  ཆང་རག་རན་

པར་བཏུང་ལ།  སྤྱོད་ལམ་དྲག་ཤུལ་དང་ཉི་མར་འདུག་པ་སྤོངས།  ཆུ་འཇམ་ཙམ་གིས་ལུས་

བཀྲུ་གོས་ཀྱང་དྲི་མ་མྟེད་པ་བགོ  རྒྱན་དང་དྲི་ཞིམ་ལུས་ལ་གདགས་ཤིང་།  གནས་ཀྱང་དྲོ་

མིན་སྟེར་བུས་མི་ཕོག་བསིལ་བག་ཅན་ལ་འདུག །

This two months of autumn (19th day of the 6th month 
till the 20th of the 8th month) see Tripa increase. Con-
sume sweet, bitter and light foods such as rice, wheat, 
lentils, honey, sugar, meat, etc. Avoid physically de-
manding activities or staying in the sun. Bath in luke-
warm water and put on immaculate clothes. Wear orna-
ments and fine perfume. Stay in cool places, sheltered 
from excessive heat and wind.
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བོད་ཟླ་བདུན་པ། 

ཕྱོགས་ཀྱི་མུ་ཁྱུད་ལུས་ཕྲའི་པང་དུ་རོལ། ། 

ལྷོ་ཕྱོགས་བདག་པོ་འཛུམ་གིས་བཞད་དང་ལྷན། ། 

ཆུ་ཀླུང་བཅུད་རྒྱས་སྟོན་གི་ཉིན་མཚན་མཉམ། ། 

ལོ་གསུམ་ཁམ་བུ་སྨིན་དུས་ཁྲུམས་སྟོད་ཟླ། །

  ཟླ་འདི་འཕགས་ཡུལ་སྤྱི་ལུགས་དང་དུས་འཁོར་རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་སྟོན་ར་ཁྲུམས་སྟོད་ཟླ་བ་ལ། ཁྱུང་དང་

ཕུག་ལུགས་འབྱུང་རིས་པའི་སྟོན་ཐ་ས་ཕོ་ཁྱི་ཟླ་ཆྟེ། ཚེས་ ༡༠ སྤྲྟེལ་གི་ ༣ ནས་རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་སྐར་མ་རི་

ཥི་འཆར། ཞག་བདུན་རིང་སྨན་དང་ཆུའི་ལས་ལ་བཟང་། ཚེས་ ༡༩ སྦྲུལ་གི་ ༥ ནས་ཉི་མ་བུ་མོའ་ིཁྱིམ་

དུ་ཟིན། རྒྱས་ལས་རིགས་འགྲུབ། བུམ་སྟོང་ལྷོ། གང་བ་བྱང་། ཚེས་ ༢༦ སྤྲྟེལ་གི་ ༢ པར་གོ་ལའི་བྱང་དུ་

སྟོན་ཉིན་མཚན་མཉམ་པ་དང་ལྷན་ལྷོར་དཔྱིད་ཉིན་མཚན་མཉམ། ཚེས་ ༢༦ སྦྲུལ་གི་ ༡ ནས་ཚེས་ ༢༧ 

ཡོས་ཀྱི་ ༤ བར་ཉི་མ་ནག ཁྱི་གསར་མི་གསོ། ཡོ་ལང་མི་བྱྟེད། ཟིན་ཕུང་ཤར་ནས་ནུབ་ཏུ་ཉིན་ཕྱྟེད་རྒྱུ། 

བྱ་རྫོགས་ནས་ལྡོག  ཧལ་ཁྱི་ནུབ་སྟོད། དུས་འཁོར་རྒྱུད་རྣམ་དག་སྐྱོན་བལ་ལུགས་ཀྱི་ཚེས་ ༥ ༢༨ ཆད། 

ཚེས་ ༡༥ ལྷག གཟའ་ཞིབ་པ། ༠ ༦ དར། ༢ ༤ གུད། ༥ གོད། ༡ ༣ ཞུད། 

This month is referred to as Purva-Bhadrapada, the early au-
tumn month in India and Kalachakra system. On the 10th lunar 
day, the holy star Rishi rise, and it is said, at that time “water 
transforms into ambrosia” so that all activities related to water 
and medicine are auspicious for a week. On the 19th lunar day 
at 11:00am sun enters Virgo Mansion. Increasing activities are 
succeed. Empty Vase faces south and Full vases north. On 
the 26th lunar day the autumn equinox occurs for the northern 
hemisphere. Conversely, spring equinox occurs for the southern 
hemisphere. The period between the 1st  part of Mid-morning on 
the 26th lunar to 4th part of Daybreak on the 27th  lunar day is 
inauspicious. 
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ཁྲུམས་སྟོད་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་བདུན་པ།

7th Month
ཡེ་ཟླ་དགུ་པ།

September 2019Bhadrapada

Tue 3

Mon 2

Sep Sun 1

Sat 31

༣

༢

༡ སྤེན གྲེ ས་མེ འགལ་མེ སྤྲེལ་གྱི་༥ ནས་དབོ ས་རླུང ཀླེུབས མགྲོན ཏིས

ཉི དབོ མེ་རླུང གྲོགས སྤྲེལ་གྱི་༡ ནས་མེ་བཞི མེ་རླུང ཡིད ཚོང སྥུ

ཟླ མེ་བཞི ཆུ་རླུང རྡོ་རྗེ ལུག་གི་༢ ནས་ནག་པ ཆུ་རླུང ཐོ་བ བཱི་བྱའི་༥ ནས བུ 
གསིན

Saturn purvaphalguni Earth-firE firEBrand 5th of latE aftErnoon 
on uttaraphalguni Earth-air nagaS comimg forth guESt

Sun uttaraphalguni firE-air friEnd 1St of latE aftErnoon on 
haSta firE-air mind BuSinESS

moon haSta WatEr-air vaJra 2nd of mid-noon on caitra 
WatEr-air hammEr Biti BaBy

དམར ནག་པ མེ་རླུང བྱ་རོག རྟའི་༢ ནས་ས་རི མེ་རླུང རྒྱལ་མཚན བཱི་ཡོས་ཀྱི་༡ 
བར  དམག དབིས བ་དན

༤

marS caitra firE-air ravEn 2nd of noon on Svati firE-air 
BannEr Biti BattlE BadEn

ཡེ་ཟླ་བརྒྱད་པ། དགུ་པ།

Aug-Sep 2019

བོད་ལྗོངས་མང་གཙོ།

Democracy day of Tibet
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ཁྲུམས་སྟོད་ཟླ་བ བོད་ཟླ་བདུན་པ།
7th Month

ཡེ་ཟླ་དགུ་པ།

September 2019Bhadrapada 

Fri 6

Thu 5

Wed 4

༧

༦

༥

ལྷག ས་རི ཆུ་རླུང དུལ སྦྲུལ་གྱི་༡ ནས་ས་ག མེ་ཆུ སྐྱེ་རྒུ མཁར ཀྱཱི

ཕུར ས་ག མེ་རླུང འཕེལ འབྲུག་གི་༤ ནས་ལྷ་མཚམས ས་རླུང ཀུན་དགའ 
བཱི་བྱི་བའི་༤ ནས བག  རཱུ

mErcury Svati WatEr-air tamE 1St of mid-morning on viShaKha 
firE-WatEr BEing caStlE

JupitEr viShaKha firE-air incrEaSE 4th of SunriSE on anu-
radha Earth-air BliSS Biti BridE 

སངས ལྷ་མཚམས ས་༢ ཟད འབྲུག་གི་༣ ནས་སྣྲོན ས་༢ གཡོ བཱི་རྟའི་༢ 
བར དུར ཉིའུ

༨

vEnuS anuradha Earth-Earth ExhauStion 3rd of SunriSE on 
JyEShtha Earth-Earth cunning Biti gravE
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ཁྲུམས་སྟོད་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་བདུན་པ།

7th Month
ཡེ་ཟླ་དགུ་པ།

September 2019Bhadrapada

Tue 10

Mon 9

Sun 8

Sat 7

༡༡

༡༠

༩ སྤེན སྣྲོན ས་༢ གཏུན་ཤིང འབྲུག་གི་༤ ནས་སྣྲུབས ས་ཆུ གླང་པོ ཀློུག ཤིད གཉོས

ཉི སྣྲུབས མེ་ཆུ གྲུབ སྦྲུལ་གྱི་༢ ནས་ཆུ་སྟོད མེ་ཆུ མདུང ཀློུག སྤྱི  ཤུའི

ཟླ ཆུ་སྟོད ཆུ་༢ རྩ་བཏོན སྦྲུལ་གྱི་༥ ནས་ཆུ་སྨད ས་ཆུ འཆི་བདག བཱི་རྟའི་༡ 
ནས་བྱི་བའི་༢ བར ཀླེུབས མགྲོན ལྦུ

Saturn JyEShtha Earth-Earth pEStlE  4th of SunriSE on mula 
Earth-WatEr ElEphant nagaS ExorciSm  funEral 

Sun mula firE-WatEr SuccESS 2nd of mid-morning on pur-
vaShada firE-WatEr SpEar nagaS ExorciSm gEnEral

moon purvaShada WatEr-WatEr 5th of mid-morning on uttara-
Shadha Earth-WatEr lord of dEath Biti nagaS day guESt 

དམར ཆུ་སྨད ས་མེ ཡིད རྟའི་༤ ནས་གྲོ་བཞིན ས་མེ འདོད་བྱ ཚོང ཞི༡༢
marS uttaraShadha Earth-firE mind 4th of noon on Shravana 
Earth-firE dESirE BuSinESS

དུས་འཁོར་རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་སྐར་མ་རི་ཥི་ཤར།

                  According to kalachakra Tradition. The Rishi rise for 7 days.  taking shower 

             and all activities related to water and medicine are auspicious.
གཡུ་ཐོག་ཚོགས་མཆོད།

Yuthok Puja
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ཁྲུམས་སྟོད་ཟླ་བ བོད་ཟླ་བདུན་པ།
7th Month

ཡེ་ཟླ་དགུ་པ།

September 2019Bhadrapada 

Sat 14

Fri 13

Thu 12

Wed 11

༡༥

༡༤

༡༣ ལྷག གྲོ་བཞིན ས་ཆུ ཐོ་བ ལུག་གི་༤ ནས་མོན་གྲེ ཆུ་༢ གྲོགས བུ དབིའི

ཕུར མོན་གྲེ ཆུ་རླུང དཔལ་བེ སྤྲེལ་གྱི་༥ ནས་མོན་གྲུ ས་རླུང རྡོ་རྗེ བཱི་སྟག་
གི་༣ ནས དམག ཁོའ ི

སངས མོན་གྲུ ས་༢ གཞོན བཱི་སྤྲེལ་གྱི་༤ བར གཉེན ལཱུ

mErcury Shravana Earth-WatEr hammEr 4th of mid-noon 
on dhaniShtha WatEr-WatEr friEnd BaBy

JupitEr dhaniShtha WatEr-air Knot 5th of latE aftErnoon 
on ShatBiShaJ Earth-air vaJra Biti BattlE

vEnuS ShatBiShaJ Earth-Earth youth Biti rElativE

སྤེན ཁྲུམས་སྟོད ས་མེ དུས་དབྱིག དབུའི༡༥
Saturn purvaBhadrapada Earth-firE timE gEm

གསོ་སྦྱོང་བཅོ་ལྔ་པ།

Prctice of Confession
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ཁྲུམས་སྟོད་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་བདུན་པ།

7th Month
ཡེ་ཟླ་དགུ་པ།

September 2019Bhadrapada

Wed 18

Tue 17

Mon 16

Sun 15

༡༨

༡༧

༡༦ ཉི ཁྲུམས་སྨད མེ་ཆུ བརྟན མཁར མའུ བ་དན

ཟླ ནམ་གྲུ ཆུ་༢ སྟག་སྨྱོས བཱི་ཕག་གི་༡ ནས བག བིའི

དམར ཐ་སྐར མེ་རླུང བདུད་རྩི བཱི་སྦྲུལ་གྱི་༣ བར དུར ཙུའི

Sun uttaraBhadrapada firE-WatEr firmnESS caStlE BadEn

moon rEvati WatEr-WatEr tigrESS Biti BridE

marS aShvini firE-air nEctar Biti gravE 

ལྷག བྲ་ཉེ མེ་ཆུ མདའ ཀློུག ཤིད ཀྭིན ༡༩
mErcury Bharni firE-WatEr arroW nagaS ExorciSm funEral

རྒྱུད་ཀྱི་ཉི་མ་བུ་མོའ་ིཁྱིམ་དུ་སོན། བུམ་སྟོང་ལྷོ།

Sun enters Virgo Mansion. Empty vase South
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ཁྲུམས་སྟོད་ཟླ་བ བོད་ཟླ་བདུན་པ།
7th Month

ཡེ་ཟླ་དགུ་པ།

September 2019Bhadrapada 

Sun 22

Sat 21

Fri 20

Thu 19

༢༢

༢༡

༢༠ ཕུར བྲ་ཉེ མེ་རླུང འདོད་བྱ ཡོས་ཀྱི་༢ ནས་སྨིན་དྲུག མེ་རླུང འགལ་མེ སྤྱི ཙིན

སངས སྨིན་དྲུག ས་མེ གདུགས ཡོས་ཀྱི་༥ ནས་སྣར་མ ས་༢ གྲོགས བཱི་ལུག་
གི་༢ ནས་གླང་གི་༢ བར ཀླེུབས མགྲོན ཀུའི

སྤེན སྣར་མ ས་༢ དཔལ་བེ འབྲུག་གི་༢ ནས་མགོ ས་རླུང རྡོ་རྗེ ཀླེུབས ཚོང ལིའུ 

JupitEr Bharni firE-air dESirE 2nd of dayBrEaK on KrittiKa 
firE-air firEBrand gEnEral

vEnuS KrittiKa Earth-firE paraSol 5th of dayBrEaK on rohini 
Earth-Earth friEnd Biti nagaS day guESt

Saturn rohini Earth-Earth Knot 2nd of SunriSE on mirgaShiraS 
Earth-air vaJra nagaS day BuSinESS

ཉི མགོ མེ་རླུང བརྟན བུ གསིང༢༣
Sun mirgaShiraS firE-air firmnESS BaBy

ཕུག་ལུགས་ཀྱི་སྐར་མ་རི་ཥི་ཤར།

According to Phukluk tradition. the Rishi rise for 7 days
ཉིན་བཞིའི་རིང་དུས་ཚིགས་གཉིས་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་རང་སྦྱོང་།

Self Study of the 2nd Examination begins For 4 Days
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ཁྲུམས་སྟོད་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་བདུན་པ།

7th Month
ཡེ་ཟླ་དགུ་པ།

September 2019Bhadrapada

Thu 26

Wed 25

Tue 24

Mon 23

༢༦

༢༥

༢༤ ཟླ ལག ཆུ་༢ དུས་དབྱིག འབྲུག་གི་༢ ནས་ནབས་སོ ཆུ་རླུང དུལ བཱི་བྱི་བའི་༢ ནས 
དམག ཙྭང

དམར ནབས་སོ མེ་རླུང བརྟན ཡོས་ཀྱི་༥ ནས་རྒྱལ མེ་༢ འཕེལ བཱི་སྦྲུལ་གྱི་༤ བར 
གཉེན གཞིའི 

ལྷག རྒྱལ མེ་ཆུ སྟག་སྨྱོས ཡོས་ཀྱི་༢ ནས་སྐག ཆུ་༢ ཟད མཁར ཅིང

moon ardra WatEr-WatEr 2nd of SunriSE on punarvaSu WatEr-air 
tamE Biti BattlE

marS punarvaSu  firE-air firmnESS 5th of dayBrEaK on puShya 
firE-firE incrEaSE Biti rElativE

mErcury puShya firE-WatEr 2nd of dayBrEaK on aShlESha 
WatEr-WatEr ExhauStion caStlE

ཕུར མཆུ མེ་རླུང གཏུན་ཤིང བག གྱོ༢༧
JupitEr magha firE-air pEStlE BridE 

རྒྱ་ནག་ལུགས་གསར་གི་སྟོན་མཉམ།

According to Chinese New Tradition Autumn equinox

གོ་ལའི་བྱང་དུ་སྟོན་དང་ལྷོར་དཔྱིད་ཉིན་མཚན་མཉམ།

Autumn equinox in Northern hemisphere

ཉིན་གསུམ་གི་རིང་དུས་ཚིགས་གཉིས་པའི་ཡིག་རྒྱུགས།

2nd Examination begins for 3 days
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ཁྲུམས་སྟོད་ཟླ་བ བོད་ཟླ་བདུན་པ།
7th Month

ཡེ་ཟླ་དགུ་པ།

September 2019Bhadrapada 

Sat 28

Fri 27

༣༠

༢༩

༢༨

སངས གྲེ ས་མེ གྲུབ བཱི་ལུག་གི་༥ བར ཤིད ཁང

སྤེན དབོ ས་རླུང རྩ་བཏོན སྤྱི ཏིས

vEnuS purvaphalguni Earth-firE SuccESS Biti funEral 

Saturn uttaraphalguni Earth-air uproot gEnEral

ཡན་ཀྭོང་།

Yenkong

གསོ་སྦྱོང་བཅོ་ལྔ་པ།

Practice of Confession

ཞག་ངན།

Bad Day

ཉིན་གསུམ་གི་རིང་གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞི་དག་འདོན།

Reading a Four Medical Tantra for 3 days

བ་དན
BadEn
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བོད་ཟླ་བརྒྱད་པ།

ཕྱི་རུ་ཉིན་བྱྟེད་འདྟེགས་བྱྟེད་ཁབ་ཏུ་བཞུད། །

ཤྭ་བ་ངུ་ཞིང་ནང་དུ་ས་ཁམས་ཀྱི། །

མཆྟེར་རའི་རྒྱུ་ཚུགས་གསང་བར་ཐུབ་པའི་དབང་། །

སུམ་རྟེན་གནས་ལས་བབས་དུས་དབྱུག་གི་ཟླ། །

    ཟླ་འདི་འཕགས་ཡུལ་སྤྱི་ལུགས་དང་དུས་འཁོར་རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་སྟོན་འབིང་ཐ་སྐར་ཟླ་བ་ལ། ཁྱུང་དང་

ཕུག་ལུགས་འབྱུང་རིས་པའི་དགུན་ར་ཆུ་མོ་ཕག་ཟླ་ཆུང་། ཚེས་ ༢༠ འབྲུག་གི་ ༣ ནས་ཉི་མ་སྲང་གི་ཁྱིམ་

དུ་སོན། དབང་ལས་རིགས་འགྲུབ། བུམ་སྟོང་ནུབ། གང་བ་ཤར། ཚེས་ ༢༤ ཕག་གི་ ༥ ནས་གོ་ལའི་བྱང་

དུ་དུས་བཞིའི་སྟོན་གི་ས་རྒྱལ་འཆར་ཞིང་སྟོན་ས་ཁམས་དང་ལྷོར་དཔྱིད་ཀྱི་ས་ཁམས་མཆྟེར་ར་ཁྱིམ་ཞག་ 

༡༨ རྒྱུ་བའི་འགོ་ཚུགས། ཚེས་ ༢༢ ལ་ཐུབ་དབང་ལྷ་ལས་བབས་པའི་དུས་ཆྟེན། ཚེས་ ༩ ལུག་གི་ ༢ 

ནས་ཚེས་ ༡༠ ལུག་གི་ ༣ བར་ཉི་མ་ནག  གདན་མི་འདྲྟེན། ཟིན་ཕུང་ཤར་ནས་ནུབ་ཏུ་ནམ་ཕྱྟེད་རྒྱུ། ཡོས་

རྫོགས་ནས་ལྡོག  ཧལ་ཁྱི་ལྷོ་སྟོད། དུས་འཁོར་རྒྱུད་རྣམ་དག་སྐྱོན་བལ་ལུགས་ཀྱི་ཚེས་ཆད་ལྷག་མྟེད་པས་

བཀྲིས་ཟླ་བ་ཞྟེས་སུ་བཤད། གཟའ་ཞིབ་པ། ༡ ༣ ༠ དར། ༦ གུད། ༢ ༤ གོད། ༥ ཞུད།

This month is referred to as Ashvini, the middle autumn month in 
India and Kalachakra system. On the 20th lunar day 9:00am sun 
enters Libra Mansion. Magnetizing activities are succeed. Empty 
Vase faces west and Full vases east. From the 24th lunar day, in 
the northern and southern hemisphere, Earth element starts to 
move into the spleen vein for 18 days. On the 22nd is lunar day 
for Buddha Decent from Heaven. The period between the 2nd   
part of Mid-noon on the 9th lunar to 3rd  part of Mid-noon on the 
10th  lunar day is inauspicious. 
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Oct Tue 1

Mon 30

Sun 29

༣

༢

༡ ཉི མེ་བཞི མེ་རླུང ཡིད མགྲོན སྥུ བ་དན

ཟླ ནག་པ ཆུ་རླུང ཐོ་བ ཚོང གསིན

དམར ས་རི མེ་རླུང རྒྱལ་མཚན བཱི་སྟག་གི་༣ ནས བུ དབིས

Sun haSta firE-air mind guESt BadEn

moon caitra WatEr-air hammEr BuSinESS

marS Svati firE-air BannEr Biti BaBy 

ལྷག ས་ག མེ་ཆུ སྐྱེ་རྒུ སྤྲེལ་གྱི་༥ ནས་ལྷ་མཚམས ས་ཆུ གཞོན བཱི་ལུག་གི་
༥ བར དམག ཀྱཱི

༤

mErcury viShaKha firE-WatEr BEing 5th of latE aftErnoon 
on anuradha Earth-WatEr youth Biti BattlE

Wed 2

ཡེ་ཟླ་དགུ་པ། བཅུ་པ།

Sep-Oct 2019

བདག་ཉིད་ཆྟེན་པོ་གྷན་དྷི་ཇིའི་དུས་དྲན།

Gandhi jayanti
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Fri 4

Sat 5

Thu 3

༧

༦

༥ ཕུར ལྷ་མཚམས ས་རླུང ཀུན་དགའ སྤྲེལ་གྱི་༤ ནས་སྣྲོན ས་རླུང དུས་དབྱིག 
གཉེན རཱུ

སངས སྣྲོན ས་༢ གཡོ སྤྲེལ་གྱི་༣ ནས་སྣྲུབས ས་ཆུ བརྟན མཁར ཉིའུ

སྤེན སྣྲུབས ས་ཆུ གླང་པོ སྤྲེལ་གྱི་༤ ནས་ཆུ་སྟོད ས་ཆུ སྟག་སྨྱོས བཱི་རྟའི་༤ ནས་བྱི་
བའི་༣ བར བག  གཉོས

JupitEr anuradha Earth-air BliSS 4th of latE aftErnoon on 
JyEShtha Earth-air timE gEm rElativE

vEnuS JyEShtha Earth-Earth cunning 3rd of latE aftErnoon 
on mula Earth-WatEr firmnESS caStlE

Saturn mula Earth-WatEr ElEphant 4th of latE aftErnoon 
on purvaShada Earth-WatEr tigrESS Biti BridE

ཉི ཆུ་སྟོད མེ་ཆུ མདུང ཀླེུབས དུར ཤུའི༨
Sun purvaShada firE-WatEr nagaS day gravE

Sun 6
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Wed 9

Tue 8

Mon 7

༡༡

༡༠

༩ ཟླ ཆུ་སྨད ས་ཆུ འཆི་བདག ཀློུག ཤིད ལྦུ

དམར གྲོ་བཞིན ས་མེ འདོད་བྱ བཱི་སྟག་གི་༡ ནས ཀློུག ཉི་ནག སྤྱི ཞི བ་དན

ལྷག མོན་གྲེ ཆུ་༢ གྲོགས བཱི་སྤྲེལ་གྱི་༢ བར མགྲོན དབིའི

moon uttaraShadha Earth-WatEr lord of dEath nagaS 
ExorciSm funEral

marS Shravana Earth-firE dESirE Biti nagaS ExorciSm BlacK 
day gEnEral BadEn

mErcury dhaniShtha WatEr-WatEr friEnd Biti guESt

ཕུར མོན་གྲུ ཆུ་རླུང རྡོ་རྗེ  ཚོང ཁོའ ི༡༢
JupitEr ShatBiShaJ WatEr-air vaJra BuSinESS

Thu 10

གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་གི་ཚོགས་མཆོད།
Yuthok Puja
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Sun 13

Sat 12

Fri 11

༡༥

༡༤

༡༣ སངས ཁྲུམས་སྟོད ས་མེ བྱ་རོག བུ ལཱུ བ་དན

སྤེན ཁྲུམས་སྨད ས་ཆུ དུལ བཱི་ཁྱིའི་༥ ནས དམག དབུའི

ཉི ཁྲུམས་སྨད མེ་ཆུ བརྟན འབྲུག་གི་༢ ནས་ནམ་གྲུ མེ་ཆུ བཱི་སྦྲུལ་གྱི་༢ བར 
གཉེན མའུ

vEnuS purvaBhadrapada Earth-firE ravEn BaBy BadEn

Saturn uttaraBhadrapada Earth-WatEr tamE Biti BattlE

Sun uttaraBhadrapada firE-WatEr firmnESS 2nd of SunriSE 
on rEvati firE-WatEr rElativE

ཟླ ནམ་གྲུ ཆུ་༢ སྟག་སྨྱོས སྦྲུལ་གྱི་༢ ནས་ཐ་སྐར ཆུ་རླུང ཟད མཁར བིའི༡༦
moon rEvati WatEr-WatEr tigrESS 2nd of mid-morning on 
aShvini WatEr-air ExhauStion caStlE

Mon 14

གསོ་སྦྱོང་བཅོ་ལྔ་པ།

Practice of Confession
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Thu 17

Wed 16

Tue 15

༡༩

༡༨

༡༧ དམར ཐ་སྐར མེ་རླུང བདུད་རྩི རྟའི་༢ ནས་བྲ་ཉེ མེ་༢ གཏུན་ཤིང བག ཙུའི

ལྷག བྲ་ཉེ  མེ་ཆུ མདའ ལུག་གི་༢ ནས་སྨིན་དྲུག མེ་ཆུ གྲུབ བཱི་འབྲུག་གི་༣ 
ནས་གླང་གི་༤ བར ཀླེུབས དུར ཀྭིན

ཕུར སྨིན་དྲུག མེ་རླུང འགལ་མེ ལུག་གི་༥ ནས་སྣར་མ ས་རླུང རྩ་བཏོན ཀློུག 
ཤིད ཙིན

marS aShvini firE-air nEctar 2nd of noon on Bharni firE-
firE pEStlE BridE

mErcury Bharni firE-WatEr arroW 2nd of mid-noon on 
KrittiKa firE-WatEr SuccESS Biti nagaS day gravE 

JupitEr KrittiKa firE-air firEBrand 5th of mid-noon on ro-
hini Earth-air uproot nagaS ExorciSm funEral

སངས སྣར་མ ས་༢ གྲོགས སྤྲེལ་གྱི་༢ ནས་མགོ ས་རླུང ཡིད སྤྱི ཀུའི༢༠
vEnuS rohini Earth-Earth friEnd 2nd of latE aftErnoon on 
mirgaShiraS Earth-air mind gEnEral

Fri 18

རྒྱུད་ཀྱི་ཉི་མ་ྲང་ཁྱིམ་དུ་སོན། བུམ་སྟོང་ནུབ།

Sun enters Libra Mansion. Empty vase West

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ནས་གསྟེར་གི་གཟྟེངས་རགས་ཕུལ་བའི་དུས་དྲན།

Anniversary of U.S Congressionl Gold Medal Award to H.H. the 14th Dalai Lama
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Mon 21

Sun 20

Sat 19

༢༣

༢༢

༢༡ སྤེན མགོ ས་རླུང རྡོ་རྗེ སྤྲེལ་གྱི་༢ ནས་ལག ས་ཆུ ཐོ་བ བཱི་སྟག་གི་༡ ནས མགྲོན 
ལིའུ

 ཉི ལག མེ་ཆུ བྱ་རོག སྤྲེལ་གྱི་༢ ནས་ནབས་སོ མེ་རླུང རྒྱལ་མཚན བཱི་ལུགགི་༤ 
བར ཚོང གསིང

 ཟླ ནབས་སོ ཆུ་རླུང དུལ ལུག་གི་༥ ནས་རྒྱལ མེ་ཆུ སྐྱེ་རྒུ བུ ཙྭང

Saturn mirgaShiraS Earth-air vaJra 2nd of latE aftErnoon on 
ardra Earth-WatEr hammEr Biti guESt

Sun ardra firE-WatEr ravEn 2nd of latE aftErnoon on 
punarvaSu firE-air BannEr Biti BuSinESS 

moon punarvaSu WatEr-air tamE 5th of mid-noon on 
puShya firE-WatEr BEing BaBy

དམར རྒྱལ མེ་༢ འཕེལ ལུག་གི་༢ ནས་སྐག མེ་ཆུ ཀུན་དགའ དམག གཞིའི༢༤                                                                                                                                    
marS puShya firE-firE incrEaSE 2nd of mid-noon on aShlESha 
firE-WatEr BliSS BattlE

Tue 22

ཐུབ་དབང་ལྷ་ལས་བབས་པའི་དུས་ཆྟེན།

Buddha Descent from Heaven

གོ་ལའི་བྱང་དུ་སྟོན་དང་ལྷོར་དཔྱིད་ཀྱི་ས་ཁམས་མཆྟེར་རའི་ཞག་༡༨རྒྱུ།

Earth-Spleen pulse predominates for 18 days in Northern hemisphere
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Fri 25

Thu 24

Wed 23

༢༧

༢༦

༢༥ ལྷག སྐག ཆུ་༢ ཟད རྟའི་༣ ནས་མཆུ མེ་ཆུ གཡོ བཱི་སྦྲུལ་གྱི་༣་ནས་ཁྱིའི་༤ བར 
གཉེན ཅིང བ་དན

ཕུར མཆུ མེ་རླུང གཏུན་ཤིང སྦྲུལ་གྱི་༤ ནས་གྲེ མེ་རླུང གླང་པོ ཀློུག མཁར གྱོ

སངས གྲེ ས་མེ གྲུབ འབྲུག་གི་༤ ནས་དབོ ས་རླུང མདུང བག ཁང

mErcury aShlESha WatEr-WatEr ExhauStion 3rd of noon on 
magha firE-WatEr cunning Biti rElativE BadEn

JupitEr magha firE-air pEStlE 4th of mid-morning on pur-
vaphalguni firE-air ElEphant nagaS ExorciSm caStlE 

Saturn purvaphalguni Earth-firE SuccESS 4th of SunriSE on 
uttaraphalguni Earth-air SpEar BridE

སྤེན དབོ ས་རླུང རྩ་བཏོན ཡོས་ཀྱི་༥ ནས་ནག་པ ས་རླུང མདའ བཱི་ལུག་གི་
༢ ནས་བྱི་བའི་༣ བར དུར ཏིས

༢༨

Saturn uttaraphalguni Earth-air uproot 5th of dayBrEaK on 
caitra Earth-air arroW Biti gravE

Sat 26
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Mon 28

Sun 27

༣༠

༢༩ ཉི ནག་པ མེ་རླུང འདོད་བྱ ཤིད སྥུ

ཟླ ས་རི ཆུ་རླུང གདུགས སྤྱི གསིན

Sun caitra firE-air dESirE funEral 

moon Svati WatEr-air paraSol gEnEral

གསོ་སྦྱོང་བཅུ་བཞི་པ།

Practice of Confession
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དགུན་དུས་ཀྱི་ཟས་སྤྱོད།  

Winter Diet & Behavior:

                 

         དགུན་སྟོད་དགུན་སྨད་བཞི་(ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ ནས་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༡ བར་) ཕྱི་གྲང་

ནང་ཚ་བད་ཀན་གསོག་དུས་ཡིན་པས། སྤྱོད་ལམ་གོས་དྲོར་བགོ་ཞིང་།  རླན་དང་།  རླུང་

བག  གསར་ཏོག་འབྲུ་འགྲངས་པར་བཟའ།  ཆུ་ཚན་དང་།  ས་ཆུ།  ཆང་རག་དག་ཀྱང་བཏུང་

། སྤྱོད་ལམ་རོལ་བཅག་དང་།  ལུས་སྦྱོང་བྱ།  སྐབས་སྐབས་སུ་མགོ་ལུས་ཏིལ་མར་བསྐུ་  

ཞིང་མཉྟེ།  གནས་བསྲོ་ཁང་དྲོན་པོར་མྟེ་དང་སྟན་སྟུག་ལྡན་པར་འདུག  ། 

                      

                   During the four months of early and late 

winter (13th day of the 9th month till the 12th of the 

12th month ), outer temperature decreases while in-

ner temperature increases and Beyken accumulates. 

Dress warmly, pay attention to dampness and wind, 

and warm yourself in the sun. Eat sweet, sour, salted 

and warm foods such as cooked meat, bone broth, but-

ter, fat, oil, bread, fresh cereals, barely, etc. until sati-

ated. Drink hot water. Ginger water and different kinds 

of alcohol in moderation. Move and exercise your body. 

From time to time, message your head and body with 

sesame oil. Stay in warmly heated accommodation 

with thick mats fire.
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བོད་ཟླ་དགུ་པ།

ནམ་མཁའི་ནོར་བུ་མི་སྡུག་ཁབ་ཏུ་རོལ། །

གོ་ལའི་བྱང་ངོས་གྲང་བའི་ངར་རྒྱས་ཕྱིར། །

སྦལ་སྦྲུལ་སྡིག་སོགས་ཁུང་བུར་བག་ལ་ཉལ། །

ལྷོ་ངོས་དབྱར་ཁའི་དྲོད་ཚུགས་སྨིན་དྲུག་ཟླ། །

   ཟླ་འདི་འཕགས་ཡུལ་སྤྱི་ལུགས་དང་དུས་འཁོར་རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་སྟོན་ཐ་སྨིན་དྲུག་ཟླ་བ་ལ། ཁྱུང་དང་

ཕུག་ལུགས་འབྱུང་རིས་པའི་དགུན་འབིང་ལྕགས་ཕོ་བྱི་ཟླ་ཆུང་། ཚེས་ ༡༢ སྦྲུལ་གི་ ༢ ནས་གོ་ལའི་བྱང་

གི་ཆ་ཀུན་ཏུ་དགུན་ཚུགས་ཞིང་ཆུ་ཁམས་མཁལ་ར་ཁྱིམ་ཞག་ ༧༢ ཀྱི་ཐོག་མར་རྒྱུ། གོ་ལའི་ལྷོའ་ིཆ་ཀུན་

ཏུ་དབྱར་ཚུགས་པ་དང་ལྷན་མྟེ་ཁམས་སྙིང་ར་ཁྱིམ་ཞག་ ༧༢ རྒྱུ་བའི་འགོ་ཚུགས། ཚེས་ ༢༠ བྱའི་ ༣ 

ནས་ཉི་མ་སྡིག་པའི་ཁྱིམ་དུ་འབྱོར། དགུག་ལས་རིགས་འགྲུབ། བུམ་སྟོང་བྱང་། གང་བ་ལྷོ། ཚེས་ ༡༩ 

བྱའི་ ༣ ནས་ཚེས་ ༢༠ སྤྲྟེལ་གི་ ༤ བར་ཉི་མ་ནག  འབྱུང་བ་ཆུའི་ལས་མི་བྱྟེད། ཆུ་ཆྟེན་མི་བརྒལ། ཟིན་

ཕུང་ཤར་ནས་ནུབ་ཏུ་ས་སྲོས་རྒྱུ། ར་རྫོགས་ནས་ལྡོག  ཧལ་ཁྱི་ཤར་སྟོད། དུས་འཁོར་རྒྱུད་རྣམ་དག་སྐྱོན་

བལ་ལུགས་ཀྱི་ཚེས་ ༣ ༢༦ ཆད། ཚེས་ ༩ ལྷག གཟའ་ཞིབ་པ། ༡ ༣ ༠ དར། ༦ གུད། ༢ ༤ གོད། 

༥ ཞུད།

This month is referred to as kartikka, the end of autumn month 
in India and Kalachakra system. On the 12th lunar day, winter 
begins in the northern hemisphere, simultaneously, water ele-
ment starts moving into the kidney vein for 72 days. From it’s 
opposite to the southern hemisphere summer begins and fire 
element starts moving into the heart vein. On the 20th lunar day 
at 7:00pm sun enters Scorpion Mansion. Summoning activities 
are succeed. Empty Vase faces north and Full vases south. The 
period between the 3rd  part of sunset on the 19th lunar to 4th 
part of Late-afternoon on the 20th  lunar day is inauspicious. 
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ཡེ་ཟླ་བཅུ་པ།
 October 2019

Wed 30

Tue 29

༣

༢

༡ དམར ས་ག མེ་༢ དཔལ་བེ མགྲོན དབིས

ལྷག ལྷ་མཚམས ས་ཆུ གཞོན ཚོང ཀྱཱི

marS viShaKha firE-firE Knot guESt 

mErcury anuradha Earth-WatEr youth 

ཕུར སྣྲོན ས་རླུང དུས་དབྱིག བཱི་སྤྲེལ་གྱི་༢ ནས་གླང་གི་༥ བར དམག རཱུ༤
JupitEr JyEShtha Earth-air timE gEm Biti BattlE 

Thu 31
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Sun 3

Sat 2

Nov Fri 1

༧

༦

༥ སངས སྣྲུབས ས་ཆུ བརྟན གཉེན ཉིའུ

སྤེན ཆུ་སྟོད ས་ཆུ སྟག་སྨྱོས ཀློུག མཁར གཉོས

ཉི ཆུ་སྨད ས་མེ བདུད་རྩི བཱི་སྟག་གི་༣ ནས ཀླེུབས བག ཤུའི

vEnuS mula Earth-WatEr firmnESS rElativE

Saturn purvaShada Earth-WatEr tigrESS nagaS ExorciSm 
caStlE

Sun uttaraShadha Earth-firE nEctar Biti nagaS day BridE

ཟླ གྲོ་བཞིན ས་ཆུ མདའ བཱི་སྤྲེལ་གྱི་༣ བར དུར ལྦུ༨
moon Shravana Earth-WatEr arroW Biti gravE

Mon 4
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Thu 7

Wed 6

Tue 5

༡༠

༩

༩ དམར མོན་གྲེ མེ་ཆུ རྩ་བཏོན ཤིད ཞི

ལྷག མོན་གྲེ ཆུ་༢ གྲོགས ཡོས་ཀྱི་༣ ནས་མོན་གྲུ ས་ཆུ ཡིད དབིའᨑ 

ཕུར མོན་གྲུ ས་རླུང རྡོ་རྗེ འབྲུག་གི་༤ ནས་ཁྲུམས་སྟོད མེ་རླུང ཐོ་བ བཱི་
ཁྱིའི་༥ ནས སྤྱི ཁོའ ིབ་དན

marS dhaniShtha firE-WatEr uproot funEral 

mErcury dhaniShtha WatEr-WatEr friEnd 3rd of dayBrEaK 
on ShatBiShaJ Earth-WatEr mind

JupitEr ShatBiShaJ Earth-air vaJra 4th of SunriSE on purvaB-
hadrapada firE-air hammEr Biti gEnEral BadEn

སངས ཁྲུམས་སྟོད ས་མེ བྱ་རོག སྦྲུལ་གྱི་༥ ནས་ཁྲུམས་སྨད ས་ཆུ བྱ་རོག བཱི་
སྦྲུལ་གྱི་༢ བར མགྲོན ལཱུ

༡༡

vEnuS purvaBhadrapada Earth-firE ravEn 5th of mid-morn-
ing on uttaraBhadrapada Earth-WatEr guESt

Fri 8

རྒྱ་ནག་ལུགས་གསར་གི་དགུན་ཟུག

According to Chinese New Tradition Winter begins

གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་གི་ཚོགས་མཆོད།
Yuthok Puja
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Mon 11

Sun 10

Sat 9

༡༤

༡༣

༡༢ སྤེན ཁྲུམས་སྨད ས་ཆུ དུལ རྟའི་༡ ནས་ནམ་གྲུ ས་ཆུ སྐྱེ་རྒུ ཚོང དབུའི

ཉི ནམ་གྲུ མེ་ཆུ འཕེལ སྤྲེལ་གྱི་༡ ནས་ཐ་སྐར མེ་རླུང ཀུན་དགའ བུ མའུ

ཟླ ཐ་སྐར ཆུ་རླུང ཟད བཱི་ལུག་གི་༥ ནས་སྟག་གི་༡ བར དམག བིའི

Saturn uttaraBhadrapada Earth-WatEr tamE 1St of noon 
on rEvati Earth-WatEr BEing BuSinESS

Sun rEvati firE-WatEr 1St of noon on aShvini firE-air BliSS 
BaBy

moon aShvini WatEr-air ExhauStion Biti BattlE

དམར བྲ་ཉེ མེ་༢ གཏུན་ཤིང གཉེན ཅུའི༡༥
marS Bharni firE-firE pEStlE BridE

Tue 12

གོ་ལའི་བྱང་དུ་དགུན་གི་ཆུ་ཁམས་མཁལ་ར་དང་ལྷོར་དབྱར་གི་མྟེ་ཁམས་སྙིང་རའི་ཞག་༧༢རྒྱུ།

Water-Kidney pulse predominates for 72 days in Northern hemisphere

རྒྱ་ནག་ལུགས་རྙིང་གི་དགུན་ཟུག

According to Chinese Old Tradition Winter begins

གསོ་སྦྱོང་བཅོ་ལྔ་པ།

Practice of Confession
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Fri 15

Thu 14

Wed 13

༡༨

༡༧

༡༦ ལྷག སྨིན་དྲུག མེ་ཆུ གྲུབ ཀློུག མཁར ཀྭིན

ཕུར སྣར་མ ས་རླུང རྩ་བཏོན ཀླེུབས བག ཙིན

སངས མགོ ས་རླུང ཡིད བཱི་ཡོས་ཀྱི་༤ ནས་བྱའི་༣ བར དུར ཀུའི

mErcury KrittiKa firE-WatEr SuccESS nagaS ExorciSm caStlE

JupitEr rohini Earth-air uproot nagaS day BridE

vEnuS mirgaShiraS Earth-air mind Biti gravE

སྤེན ལག ས་ཆུ ཐོ་བ ཤིད ལིའུ༡༩
Saturn ardra Earth-WatEr hammEr funEral

Sat 16
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Tue 19

Mon 18

Sun 17

༢༢

༢༡

༢༠ ཉི ནབས་སོ མེ་རླུང རྒྱལ་མཚན ཀློུག སྤྱི གསིང 

ཟླ རྒྱལ མེ་ཆུ སྐྱེ་རྒུ བཱི་སྤྲེལ་གྱི་༢ ནས་གླང་གི་༣ བར མགྲོན ཙྭང

དམར སྐག མེ་ཆུ ཀུན་དགའ ཚོང གཞིའི བ་དན

Sun punarvaSu firE-air BannEr nagaS ExorciSm gEnEral

moon puShya firE-WatEr BEing Biti guESt 

marS aShlESha firE-WatEr BliSS BuSinESS BadEn

ལྷག མཆུ མེ་ཆུ གཡོ བུ ཅིང༢༣
mErcury magha firE-WatEr cunning BaBy

Wed 20

རྒྱུད་ཀྱི་ཉི་མ་སྡིག་ཁྱིམ་དུ་སོན། བུམ་སྟོང་བྱང།

Sun enters Scorpion Mansion. Empty vase North
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Fri 22

Thu 21

༢༦

༢༥

༢༤ ཕུར གྲེ མེ་རླུང གླང་པོ བཱི་ཁྱིའི་༣ ནས དམག གྱོ

སངས དབོ ས་རླུང མདུང སྤྲེལ་གྱི་༤ ནས་མེ་བཞི ས་རླུང བདུད་རྩི གཉེན ཁང

JupitEr purvaphalguni firE-air ElEphant Biti BattlE

vEnuS uttaraphalguni Earth-air SpEar 4th of mid-morning 
on haSta Earth-air nEctar rElativE 

སྤེན མེ་བཞི ས་རླུང འཆི་བདག རྟའི་༥ ནས་ནག་པ ས་རླུང མདའ ཀླེུབས བག ཏིས༢༧
Saturn haSta Earth-air lord of dEath 5th of noon on caitra 
Earth-air arroW nagaS day BridE

Sat 23

ཡན་ཀྭོང་།

Yenkong 



99

སྨིན་དྲུག་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་དགུ་པ།
9th Month

ཡེ་ཟླ་བཅུ་གཅིག
November 2019Karttika 

Mon 25

Sun 24

༢༩

༢༨ ཉི ནག་པ མེ་རླུང འདོད་བྱ རྟའི་༡ ནས་ས་རི མེ་རླུང འགལ་མེ བཱི་བྱིའི་༣ ནས 
དུར སྥུ

ཟླ ས་རི ཆུ་རླུང གདུགས སྦྲུལ་གྱི་༢ ནས་ས་ག མེ་ཆུ གྲོགས བཱི་རྟའི་༡ བར 
ཤིད གསིན

Sun caitra firE-air dESirE 1St of noon on Svati firE-air 
firEBrand Biti gravE

moon Svati WatEr-air paraSol 2nd of mid-morning on 
viShaKha firE-WatEr friEnd funEral 

Tue 26

༣༠ དམར ས་ག མེ་༢ དཔལ་བེ འབྲུག་གི་༤ ནས་ལྷ་མཚམས ས་མེ རྡོ་རྗེ སྤྱི དབིས
marS viShaKha firE-firE Knot 4th of SunriSE on anuradha 
Earth-firE vaJra gEnEral

གསོ་སྦྱོང་བཅོ་ལྔ་པ།

Practice of Confession

༸སྐྱབས་རྗྟེ་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆྟེའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆྟེན།

Birthday of The 4th Jamgon Kongtrul Rinpoche



100

བོད་ཟླ་བཅུ་པ།

གནམ་རུའི་རྒྱན་དུ་སྣང་བྱྟེད་ཡོངས་འཁྱུད་ཅིང།།

བསིལ་ལྡན་ལྗོངས་སུ་རབ་དཀར་གངས་ཀྱིས་མཛེས།།

                              གོ་བོས་ཚང་གསོག་གཅན་གཟན་སྤུ་གྲ་ལྟེགས།། 

དགུན་གི་ཉི་མ་བྱང་བསྐྱོད་མགོ་ཟླ་བ།།

    ཟླ་འདི་འཕགས་ཡུལ་སྤྱི་ལུགས་དང་དུས་འཁོར་རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་དགུན་ར་མགོ་ཡི་ཟླ་བ་ལ། ཁྱུང་དང་

ཕུག་ལུགས་འབྱུང་རིས་པའི་དགུན་ཐ་ལྕགས་མོ་གླང་ཟླ་ཆྟེ། ཚེས་ ༢༠ ལུག་གི་ ༤ ནས་ཉི་མ་གཞུའི་ཁྱིམ་

དུ་འབྱོར། བསྐྲད་ལས་རིགས་འགྲུབ། བུམ་སྟོང་ཤར། གང་བ་ནུབ། ཚེས་ ༢༦ སྟག་གི་ ༤ ནས་གངས་ཅན་

དུ་གཏོགས་པའི་གོ་ལའི་བྱང་དུ་དགུན་ཉི་ལྡོག་དང་། གོ་ལའི་ལྷོར་དབྱར་ཉི་ལྡོག  ཚེས་ ༦ ཁྱིའི་ ༣ ནས་

དུས་ཚོད་ངན་པ་དགུ་འཛོམས་ཤར། ཚེས་ ༧ ཕག་གི་ ༡ པོར་ངན་པ་དགུ་འཛོམས་འདས། བཟང་པོ་བཅུ་

འཛོམས་ཤར། ཁ་སྨྲས་གླྟེང་གཞིའི་ཟས་མི་ཟ། རྒྱལ་བའི་བཀའ་གསུང་མི་སྒྲོག  ཟིན་ཕུང་ལྷོ་ནས་བྱང་དུ་བྱ་

ཉལ་དུ་རྒྱུ། བྱི་བ་རྫོགས་ནས་ལྡོག  ཧལ་ཁྱི་བྱང་སྟོད། དུས་འཁོར་རྒྱུད་རྣམ་དག་སྐྱོན་བལ་ལུགས་ཀྱི་ཚེས་ 

༢༡ ཆད། ཚེས་ ༡༢ ལྷག  གཟའ་  ཞིབ་པ། ༤ ༢ ༥ དར། ༡ ༣ གུད། ༠ གོད། ༦ ཞུད།

This month is referred to as Marghashira, the early winter month 
in India and Kalachakra system. On the 20th lunar day at 3:00pm 
sun enters Sagittarius Mansion. Expelling activities are succeed. 
Empty Vase faces east and Full vases west. On the 26th lu-
nar day winter solstice occurs for the northern hemisphere, and 
summer solstice occurs for the southern hemisphere. The period 
between the 3rd part of twilight on the 6th lunar to 1st part of 
Evening on the 7th  lunar day is inauspicious. it is said, at that 
time nine bad omens occurring together, and next 8th lunar day 
will rise ten auspicious omens occurring together.
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མགོ་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་བཅུ་པ།
10th Month

ཡེ་ཟླ་བཅུ་གཉིས།
December 2019Margashirsha

ཡེ་ཟླ་བཅུ་གཅིག
November 2019

Fri 29

Thu 28

Wed 27

༣

༢

༡ ལྷག ལྷ་མཚམས ས་ཆུ གཞོན འབྲུག་གི་༣ ནས་སྣྲོན ས་ཆུ བྱ་རོག མགྲོན ཀྱཱི

ཕུར སྣྲོན ས་རླུང དུས་དབྱིག ཚོང རཱུ

སངས སྣྲུབས ས་ཆུ བརྟན འབྲུག་གི་༣ ནས་ཆུ་སྟོད ས་ཆུ འཕེལ བུ ཉིའུ

mErcury anuradha Earth-WatEr youth 3rd of SunriSE on 
JyEShtha Earth-WatEr ravEn guESt

JupitEr JyEShtha Earth-air timE gEm BuSinESS

vEnuS mula Earth-WatEr firmnESS 3rd of SunriSE on purva-
Shada Earth-WatEr incrEaSE BaBy

སྤེན ཆུ་སྟོད ས་ཆུ སྟག་སྨྱོས འབྲུག་གི་༥ནས་ཆུ་སྨད ས་༢ ཟད བཱི་ཡོས་ཀྱི་༤ ནས་
བྱའི་༣ བར དམག གཉོས

༤

Saturn purvaShada Earth-WatEr tigrESS 5th of SunriSE on 
uttaraShadha Earth-Earth ExhauStion Biti BattlE

Sat 30

༸ᨕᩏ་᩶ᨵᨓ་᪱ᨑ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆྟེའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆྟེན།

Birthday of The 7th Yongey Mingyur Rinpoche
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མགོ་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་བཅུ་པ།
10th Month

ཡེ་ཟླ་བཅུ་གཉིས།
December  2019Margashirsha 

Tue 3

Mon 2

Dec Sun 1

༧

༦

༥ ཉི ཆུ་སྨད ས་མེ བདུད་རྩི སྦྲུལ་གྱི་༣ ནས་གྲོ་བཞིན ས་མེ གཉེན ཤུའི

ཟླ གྲོ་བཞིན ས་ཆུ མདའ རྟའི་༣ ནས་མོན་གྲེ ཆུ་༢ མདུང མཁར ལྦུ

དམར མོན་གྲེ ᪱ᨓ་ཆུ རྩ་བཏོན ལུག་གི་༣ ནས་མོན་གྲུ ས་མེ འཆི་བདག བཱི་
ཕག་གི་༢ ནས བག ཞི བ་དན

Sun uttaraShadha Earth-firE nEctar 3rd of mid-morning 
on Shravana Earth-firE rElativE

moon Shravana Earth-WatEr arroW 3rd of noon on 
dhaniShtha WatEr-WatEr SpEar caStlE

marS dhaniShtha firE-WatEr uproot 3rd of mid-noon on 
ShatBiShaJ Earth-firE lord of dEath Biti BridE BadEn

ལྷག མོན་གྲུ ཆུ་༢ ཡིད སྤྲེལ་གྱི་༤ ནས་ཁྲུམས་སྟོད མེ་ཆུ འདོད་བྱ བཱི་སྦྲུལ་གྱི་༤ 
བར དུར དབིའི

༨

mErcury ShatBiShaJ WatEr-WatEr mind 4th of latE aftEr-
noon on purvaBhadrapada firE-WatEr dESirE Biti gravE 

Wed 4

ཁྱིའི་༣ནས་ངན་པ་དགུ་འཛོམས་ཤར།

Thirth of Twilight on: Nine Bad Omens rise

ཕག་གི་༡པོར་ངན་པ་དགུ་འཛོམས་འདས། ཕག་གི་༢ནས་བཟང་པོ་བཅུ་འཛོམས་ཤར།

1st of Evening on: Nine Bad Omens Cease. 2nd of Evening on: Ten auspicious omens rise

བྱི་བའི་༡པོར་བཟང་པོ་བཅུ་འཛོམས་འདས།

1st of Mid-Night on: Ten auspicious omens Cease
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མགོ་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་བཅུ་པ།
10th Month

ཡེ་ཟླ་བཅུ་གཉིས།
December 2019Margashirsha

Sat 7

Fri 6

Thu 5

༡༡

༡༠

༩ ཕུར ཁྲུམས་སྟོད མེ་རླུང ཐོ་བ ཤིད ཁོའ ི

སངས ཁྲུམས་སྨད ས་ཆུ རྒྱལ་མཚན སྤྱི ལཱུ

སྤེན ནམ་གྲུ ས་ཆུ སྐྱེ་རྒུ བཱི་སྤྲེལ་གྱི་༢ ནས་སྟག་གི་༣ བར མགྲོན དབུའི

JupitEr purvaBhadrapada firE-air hammEr funEral

vEnuS uttaraBhadrapada Earth-WatEr BannEr gEnEral 

Saturn rEvati Earth-WatEr BEing Biti guESt

ཉི ཐ་སྐར མེ་རླུང ཀུན་དགའ ཚོང མའུ༡༢
Sun aShvini firE-air BliSS BuSinESS

Sun 8

གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་གི་ཚོགས་མཆོད།
Yuthok Puja
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མགོ་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་བཅུ་པ།
10th Month

ཡེ་ཟླ་བཅུ་གཉིས།
December  2019Margashirsha 

Wed 11

Tue 10

Mon 9

༡༤

༡༣

༡༢ ཟླ བྲ་ཉེ མེ་ཆུ གཡོ བིའི

དམར སྨིན་དྲུག མེ་༢ གླང་པོ བུ ཙུའི

ལྷག སྣར་མ ས་ཆུ མདུང བཱི་འབྲུག་གི་༥ ནས་ཁྱིའི་༥ བར དམག ཀྭིན

moon Bharni firE-WatEr cunning 

marS KrittiKa firE-firE ElEphant BaBy

mErcury rohini Earth-WatEr SpEar Biti BattlE 

ཕུར སྣར་མ ས་རླུང རྩ་བཏོན ཡོས་ཀྱི་༤ ནས་མགོ རླུང་༢ འཆི་བདག གཉེན ཙིན༡༥
JupitEr rohini Earth-air uproot 4th of dayBrEaK on mirgaShiraS 
air-air lord of dEath rElativE

Thu 12

གསོ་སྦྱོང་བཅོ་ལྔ་པ།

Practice of Confession

ᨊᨵᨕᩏ་་᪱ᩚᨕᨵ་་འཛམ་གླིང་ཞི་བདྟེའི་གཟྟེངས་རགས་ཕུལ་བའི་དུས་དྲན།

Coronation of The 1989 Nobel Peace Prize to H.H. The 14th Dalai Lama
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མགོ་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་བཅུ་པ།
10th Month

ཡེ་ཟླ་བཅུ་གཉིས།
December 2019Margashirsha

Sun 15

Sat 14

Fri 13

༡༨

༡༧

༡༦ སངས མགོ ས་རླུང ཡིད འབྲུག་གི་༡ ནས་ལག ས་ཆུ འདོད་བྱ  མཁར ཀུའི 

སྤེན ལག ས་ཆུ ཐོ་བ འབྲུག་གི་༡ ནས་ནབས་སོ ས་རླུང གདུགས བཱི་ཁྱིའི་༥ ནས 
བག ལིའུ

ཉི ནབས་སོ མེ་རླུང རྒྱལ་མཚན ཡོས་ཀྱི་༥ ནས་རྒྱལ མེ་༢ དཔལ་བེ བཱི་འབྲུག་གི་
༣ བར དུར གསིང

vEnuS mirgaShiraS Earth-air mind 1St of SunriSE on ardra 
Earth-WatEr dESirE caStlE

Saturn ardra Earth-WatEr hammEr 1St of SunriSE on punarvaSu 
Earth-air paraSol Biti BridE

Sun punarvaSu firE-air BannEr 5th of dayBrEaK on puShya 
firE-firE Knot Biti gravE 

ཟླ རྒྱལ མེ་ཆུ སྐྱེ་རྒུ ཡོས་ཀྱི་༤ ནས་སྐག ཆུ་༢ གཞོན ཤིད ཙྭང བ་དན༡༩
moon puShya firE-WatEr BEing 4th of dayBrEaK on aShlESha 
WatEr-WatEr youth funEral BadEn

Mon 16
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མགོ་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་བཅུ་པ།
10th Month

ཡེ་ཟླ་བཅུ་གཉིས།
December  2019Margashirsha 

Wed 18

Tue 17

༢༢

༢༡

༢༠ དམར མཆུ མེ་༢ དུས་དབྱིག སྤྱི གཞིའི 

ལྷག གྲེ མེ་ཆུ བརྟན བཱི་ལུག་གི་༣ བར ཚོང ཅིང

marS magha firE-firE timE gEm gEnEral 

mErcury purvaphalguni firE-WatEr firmnESS Biti BuSinESS

ཕུར དབོ རླུང་༢ སྟག་སྨྱོས བུ གྱོ༢༣
JupitEr uttaraphalguni air-air tigrESS BaBy

Thu 19

ཡན་ཀྭོང་།

Yenkong

རྒྱུད་ཀྱི་ཉི་མ་གཞུ་ཁྱིམ་དུ་སོན། བུམ་སྟོང་ཤར།

Sun enters Sagittarius Mansion. Empty vase East

ཉིན་ལྔའི་རིང་དུས་ཚིགས་གསུམ་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་རང་སྦྱོང་།

Self Study of the Annual Examination begins For 5 Days
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Sun 22

Sat 21

Fri 20

༢༦

༢༥

༢༤ སངས མེ་བཞི ས་རླུང བདུད་རྩི དམག ཁང

སྤེན ནག་པ ས་རླུང མདའ བཱི་འབྲུག་གི་༡ ནས་བྱའི་༢ བར གཉེན ཏིས

ཉི ས་རི མེ་རླུང འགལ་མེ མཁར སྥུ

vEnuS haSta Earth-air nEctar BattlE

Sturn caitra Earth-air arroW Biti rElativE

Sun Svati firE-air firEBrand caStlE

ཟླ ས་ག མེ་ཆུ གྲོགས བག གསིན༢༧
moon viShaKha firE-WatEr friEnd BridE

Mon 23

ཞག་ངན།

Bad Day

གོ་ལའི་བྱང་དུ་དགུན་དང་ལྷོར་དབྱར་ཉི་ལྡོག ས་བདག་སྐྱས་བྱྟེད།

Winter solstice in Northern hemisphere. Earth-owning spirits to alter dwelling place

རྒྱ་ནག་ལུགས་གསར་གི་དགུན་ཉི་ལྡོག

According to Chinese New Tradition Winter solstice

ཉིན་ལྔའི་རིང་དུས་ཚིགས་གསུམ་པའི་ཡིག་རྒྱུགས།

Annual Examinations begins for 5 days
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Thu 26

Wed 25

Tue 24

༣༠

༢༩

༢༨ དམར ལྷ་མཚམས ས་མེ རྡོ་རྗེ སྤྲེལ་གྱི་༤ ནས་སྣྲོན ས་མེ ཐོ་བ བཱི་རྟའི་༣ 
ནས་ཕག་གི་༥ བར དུར དབིས 

ལྷག སྣྲོན ས་ཆུ བྱ་རོག སྤྲེལ་གྱི་༢ ནས་སྣྲུབས ཆུ་༢ རྒྱལ་མཚན ཤིད ཀྱཱི

ཕུར སྣྲུབས ཆུ་རླུང དུལ སྤྲེལ་གྱི་༡ ནས་ཆུ་སྟོད ཆུ་རླུང སྐྱེ་རྒུ སྤྱི རཱུ

marS anuradha Earth-firE vaJra 4th of latE aftErnoon on 
JyEShtha Earth-firE hammEr Biti gravE

mErcury JyEShtha Earth-WatEr ravEn 2nd of latE aftErnoon 
on mula WatEr-WatEr BannEr funEral

JupitEr mula WatEr-air tamE 1St of latE aftErnoon on purvaShada 
WatEr-air BEing gEnEral

གསོ་སྦྱོང་བཅུ་བཞི་པ།

Practice of Confession

རྒྱ་ནག་ལུགས་རྙིང་གི་དགུན་ཉི་ལྡོག

According to Chinese Old Trdition Winter solstice
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བོད་ཟླ་བཅུ་གཅིག

ཕྱི་རུ་ན་ཀྲའི་གྲོང་དུ་ཉིན་བྱྟེད་འབྱོར། །

གྲང་བའི་སང་ཟིན་ནང་དུ་ས་ཁམས་ཀྱི། །

མཚེར་རའི་རྒྱུ་བ་ལ་བརྟེན་བར་དུ་ནི། །

སྐྱྟེ་འགྲོའ་ིལུས་ཁམས་བདྟེར་བཀོད་རྒྱལ་གི་ཟླ། །

  ཟླ་འདི་འཕགས་ཡུལ་སྤྱི་ལུགས་དང་དུས་འཁོར་རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་དགུན་འབིང་རྒྱལ་གི་ཟླ་བ་ལ། ཁྱུང་དང་

ཕུག་ལུགས་འབྱུང་རིས་པའི་དཔྱིད་ར་ལྕགས་ཕོ་སྟག་ཟླ་ཆྟེ། ཚེས་ ༡༩ རའི་ ༥ ནས་ཉི་མ་ཆུ་སྲིན་ཁྱིམ་དུ་

འབྱོར། བསད་ལས་རིགས་འགྲུབ། བུམ་སྟོང་ལྷོ། གང་བ་བྱང་། ཚེས་ ༢༣ སྦྲུལ་གི་ ༢ ནས་གོ་ལའི་བྱང་

དུ་དུས་འཁོར་རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་དུས་བཞིའི་དགུན་གི་ས་རྒྱལ་འཆར་ཞིང་ཁམས་ལྔའི་ས་ཁམས་མཆྟེར་ར་

ཁྱིམ་ཞག་ ༡༨ རྒྱུ་བའི་ཐོག་མ་ཟིན། ལོ་འདིར་ཟླ་᪠་འདི་ནག  ཚེས་ ༦ སྤྲྟེལ་གི་ ༡  ནས་ཚེས་ ༧ སྤྲྟེལ་

གི་ ༥ བར་ཉི་མ་ནག བྱང་དུ་ར་མི་རྒྱུག  ལྷོར་བཀའ་མི་སྒྲོག  ཟིན་ཕུང་ལྷོ་ནས་བྱང་དུ་ནམ་ཕྱྟེད་རྒྱུ། ཡོས་

རྫོགས་ནས་ལྡོག ཧལ་ཁྱི་ནུབ་སྟོད། དུས་འཁོར་རྒྱུད་རྣམ་དག་སྐྱོན་བལ་ལུགས་ཀྱི་ཚེས་ ༢༦ ཆད། ལྷག་

མྟེད། གཟའ་ཞིབ་པ། ༦ ༢  ༤ དར། ༥ གུད། ༡ ༣ གོད། ༠ ཞུད། 

This month is referred to as Pushya, Middle winter month in In-
dia and Kalachakra system. On the 19th lunar day at 1:00pm 
sun enters Capricorn Mansion. Warthful activities are succeed. 
Empty Vase faces south and Full vases north. From 23rd lunar 
day, in the both northern and southern hemisphere, earth ele-
ment starts to move into the spleen vein for 18 days. This year 
the month is black month. The period between the 1st part of 
Late afternoon on the 6th lunar to 5th part of Late afternoon on 
the 7th  lunar day is inauspicious. 
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December  2019

Sun 29

Sat 28

Fri 27

༣

༢

༡ སངས ཆུ་སྟོད ས་ཆུ འཕེལ སྤྲེལ་གྱི་༢ ནས་ཆུ་སྨད ས་༢ ཀུན་དགའ མགྲོན 
ཉིའུ

སྤེན ཆུ་སྨད ས་༢ ཟད སྤྲེལ་གྱི་༥ ནས་གྲོ་བཞིན ས་༢ གཡོ ཚོང གཉོས

ཉི གྲོ་བཞིན ས་མེ གཏུན་ཤིང བཱི་བྱི་བའི་༡ ནས བུ ཤུའི

vEnuS purvaShada Earth-WatEr incrEaSE 2nd of latE aftErnoon 
on uttaraShadha Earth-Earth BliSS guESt

Saturn uttaraShadha Earth-Earth ExhauStion 5th of latE aftEr-
noon on Shravana Earth-Earth cunning BuSinESS

Sun Shravana Earth-firE  pEStlE Biti BaBy

ཟླ མོན་གྲེ ཆུ་༢ མདུང བཱི་རྟའི་༢ བར དམག ལྦུ བ་དན༤
moon dhaniShtha WatEr-WatEr SpEar Biti BattlE BadEn

Mon 30

ཁོར་ཡུག་གཙང་སྦྲ་དང་མཇུག་སྡོམ་ལྷན་འཛོམས།

Cleaning and Conclusion Ceremony 
དགུན་ཁའི་བར་གསྟེང་དབུ་ཚུགས།

Winter Vocation begins
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Thu 2

Jan Wed 1

Tue 31

༧

༦

༥ དམར མོན་གྲུ ས་མེ འཆི་བདག ཀློུག གཉེན ཞི

ལྷག ཁྲུམས་སྟོད མེ་ཆུ འདོད་བྱ མཁར དབིའི

ཕུར ཁྲུམས་སྨད ཆུ་རླུང གདུགས བཱི་སྤྲེལ་གྱི་༥ ནས བག ཁོའ ི

marS ShatBiShaJ Earth-firE lord of dEath nagaS ExorciSm 
rElativE 

mErcury purvaBhadrapada firE-WatEr dESirE caStlE

JupitEr uttaraBhadrapada WatEr-air paraSol Biti BridE 

སངས ནམ་གྲུ ས་ཆུ དཔལ་བེ བཱི་ཡོས་ཀྱི་༢ བར དུར ལྦུ༨
vEnuS rEvati Earth-WatEr Knot Biti gravE

Fri 3

ཡེ་ཟླ་བཅུ་གཉིས། དང་པོ།

Dec-Jan 2020

ཡྟེ་ལོ་གསར་ཚེས།

Happy New Year 2019
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Mon 6

Sun 5

Sat 4

༡༡

༡༠

༩ སྤེན ནམ་གྲུ ས་ཆུ སྐྱེ་རྒུ ཡོས་ཀྱི་༥ ནས་ཐ་སྐར ས་རླུང གཞོན  ཤིད དབུའི

ཉི ཐ་སྐར མེ་རླུང ཀུན་དགའ སྦྲུལ་གྱི་༡ ནས་བྲ་ཉེ མེ་༢ དུས་དབྱིག ཀློུག སྤྱི 
མའུ

ཟླ བྲ་ཉེ མེ་ཆུ གཡོ རྟའི་༡ ནས་སྨིན་དྲུག མེ་ཆུ བརྟན བཱི་སྦྲུལ་གྱི་༥ ནས་
ཕག་གི་༥ བར མགྲོན བིའི

Saturn rEvati Earth-WatEr BEing 5th of dayBrEaK on aShvini 
Earth-air youth funEral

Sun aShvini firE-air BliSS 1St of mid-morning on Bharni 
firE-firE timE gEm nagaS ExorciSm gEnEral

moon Bharni firE-WatEr cunning 1St of noon on KrittiKa 
firE-WatEr firmnESS Biti guESt 

དམར སྨིན་དྲུག མེ་༢ གླང་པོ རྟའི་༥ ནས་སྣར་མ ས་མེ སྟག་སྨྱོས ཚོང ཙུའི༡༢
marS KrittiKa firE-firE ElEphant 5th of noon on rohini 
Earth-firE tigrESS BuSinESS

Tue 7

ཕུག་ལུགས་ཀྱི་དགུན་ཉི་ལྡོག

According to phukluk Tradition Winter Solstice

ཞག་ངན།

Bad Day
གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་གི་ཚོགས་མཆོད།

Yuthok Puja
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Fri 10

Thu 9

Wed 8

༡༥

༡༤

༡༣ ལྷག སྣར་མ ས་ཆུ མདུང ལུག་གི་༣ ནས་མགོ ཆུ་རླུང བདུད་རྩི བུ ཀྭིན

ཕུར མགོ རླུང་༢ འཆི་བདག ལུག་གི་༥ ནས་ལག ཆུ་རླུང མདའ བཱི་གླང་གི་༡ ནས 
ཀླེུབས དམག ཙིན

སངས ལག ས་ཆུ འདོད་བྱ སྤྲེལ་གྱི་༡ ནས་ནབས་སོ ས་རླུང འགལ་མེ བཱི་རྟའི་༥ 
བར ཀློུག གཉེན ཀུའི

mErcury rohini Earth-WatEr SpEar 3rd of mid-noon on 
mirgaShiraS WatEr-air nEctar BaBy 

JupitEr mirgaShiraS air-air lord of dEad 5th of mid-noon 
on ardra WatEr-air arroW Biti nagaS day BattlE

vEnuS ardra Earth-WatEr dESirE 1St of latE aftErnoon on 
punarvaSu Earth-air firEBrand  Biti nagaS ExorciSm rElativE

སྤེན ནབས་སོ ས་རླུང གདུགས ལུག་གི་༥ ནས་རྒྱལ ས་མེ གྲོགས མཁར ལིའུ 
བ་དན

༡༦

Saturn  punarvaSu Earth-air paraSol 5th of mid-noon on 
puShya Earth-firE friEnd caStlE BadEn

Sat 11

གསོ་སྦྱོང་བཅོ་ལྔ་པ།

Practice of Confession
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རྒྱལ་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་བཅིུག་པ།
11th Month

ཡེ་ཟླ་དང་པོ།
January 2020Pausha

Tue 14

Mon 13

Sun 12

༡༩

༡༨

༡༧ ཉི རྒྱལ མེ་༢ དཔལ་བེ ལུག་གི་༣ ནས་སྐག མེ་ཆུ རྡོ་རྗེ བག གསིང

ཟླ སྐག ཆུ་༢ གཞོན རྟའི་༡ ནས་མཆུ མེ་ཆུ བྱ་རོག བཱི་སྦྲུལ་གྱི་༣ ནས་ཁྱིའི་༤ བར 
དུར ཙྭང

དམར མཆུ མེ་༢ དུས་དབྱིག རྟའི་༡ ནས་གྲེ མེ་༢ དུལ ཤིད གཞིའི

Sun puShya firE-firE Knot  3rd of mid-noon on aShlESha 
firE-WatEr vaJra BridE

moon aShlESha WatEr-WatEr youth 1St of noon on magha 
firE-WatEr ravEn Biti gravE

marS magha firE-firE timE gEm 1St of noon on purvaphal-
guni firE-firE tamE funEral 

ལྷག གྲེ མེ་ཆུ བརྟན སྦྲུལ་གྱི་༢ ནས་དབོ ཆུ་རླུང འཕེལ སྤྱི ཅིང༢༠
mErcury purvaphalguni firE-WatEr firmnESS 2nd of mid-
morning on uttaraphalguni WatEr-air incrEaSE gEnEral

Wed 15

རྒྱུད་ཀྱི་ཉི་མ་ཆུ་སྲིན་ཁྱིམ་དུ་སོན། བུམ་སྟོང་ལྷོ།

Sun enters Capricorn Mansion. Empty vase South
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རྒྱལ་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་བཅིུག་པ།
11th Month

ཡེ་ཟླ་དང་པོ།
January 2020Pausha 

Sat 18

Fri 17

Thu 16

༢༣

༢༢

༢༡ ཕུར དབོ རླུང་༢ སྟག་སྨྱོས འབྲུག་གི་༣ ནས་མེ་བཞི རླུང་༢ ཟད བཱི་ལུག་གི་
༤ ནས་བྱིའི་༥ བར མགྲོན གྱོ

སངས མེ་བཞི ས་རླུང བདུད་རྩི ཡོས་ཀྱི་༣ ནས་ནག་པ ས་རླུང གཏུན་ཤིང ཚོང 
ཁང

སྤེན ས་རི ས་རླུང གྲུབ བུ ཏིས

JupitEr uttaraphalguni air-air tigrESS 3rd of SunriSE on 
haSta air-air ExhauStion Biti guESt

vEnuS haSta Earth-air nEctar 3rd of dayBrEaK on caitra 
Earth-air pEStlE BuSinESS 

Saturn Svati Earth-air SuccESS BaBy

ཉི ས་ག མེ་༢ རྩ་བཏོན བཱི་བྱའི་༣ ནས་སྟག་གི་༥ བར དམག སྥུ༢༤
Sun viShaKha firE-firE uproot Biti BattlE

Sun 19

ཡན་ཀྭོང་།

Yenkong

གོ་ལའི་བྱང་དུ་དགུན་དང་ལྷོར་དབྱར་གི་ས་ཁམས་མཆྟེར་རའི་ཞག་༡༨རྒྱུ།

Earth-Spleen pulsepredominates for 18 days in Northern hemisphere
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རྒྱལ་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་བཅིུག་པ།
11th Month

ཡེ་ཟླ་དང་པོ།
January 2020Pausha

Tue 21

Mon 20

༢༧

༢༦

༢༥ ཟླ ལྷ་མཚམས ས་ཆུ ཡིད གཉེན གསིན

དམར སྣྲོན ས་མེ ཐོ་བ བག དབིས

moon anuradha Earth-WatEr rElativE

marS JyEShtha Earth-firE hammEr BridE 

ལྷག སྣྲུབས ཆུ་༢ རྒྱལ་མཚན བཱི་གླང་གི་༢ ནས དུར ཀྱཱི བ་དན༢༨
mErcury mula WatEr-WatEr BannEr Biti gravE BadEn

Wed 22
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རྒྱལ་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་བཅིུག་པ།
11th Month

ཡེ་ཟླ་དང་པོ།
January 2020Pausha 

Fri 24

Thu 23

༣༠

༢༩ ཕུར ཆུ་སྟོད ཆུ་རླུང སྐྱེ་རྒུ བཱི་ལུག་གི་༡ བར ཤིད རཱུ

སངས ཆུ་སྨད ས་༢ ཀུན་དགའ སྤྱི ཉིའུ

JupitEr purvaShada WatEr-air BEing Biti funEral

vEnuS uttaraShadha Earth-Earth BliSS gEnEral

གསོ་སྦྱོང་བཅུ་བཞི་པ།

Practice of Confession
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བོད་ཟླ་བཅུ་གཉིས།

ཕྱི་རུ་སྣང་བྱྟེད་བུམ་ཁྱིམ་སྟྟེང་དུ་འཁོར། །

ནང་དུ་མཆིན་རའི་རྒྱུ་བ་དར་རོ་ཞྟེས། །

                             ཕྲ་གྲིམས་ཅོ་ཀའི་སྐད་ཀྱིས་ཕྱོགས་ཀུན་སྒྲོག ། 

དཔྱིད་ཟུག་ས་གླང་བརག་དུས་མཆུ་ཟླ་བ། །

  ཟླ་འདི་འཕགས་ཡུལ་སྤྱི་ལུགས་དང་དུས་འཁོར་རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་དགུན་ཐ་མཆུ་ཡི་ཟླ་བ་ལ། ཁྱུང་

དང་ཕུག་ལུགས་འབྱུང་རིས་པའི་དཔྱིད་འབིང་ལྕགས་མོ་ཡོས་ཟླ་ཆུང་། ཚེས་ ༡༡ ཁྱིའི་༣ ནས་

བཟུང་གོ་ལའི་བྱང་དུ་དཔྱིད་དང་ལྷོར་སྟོན་འགོ་ཚུགས། གོ་ལའི་བྱང་དུ་ཤིང་ཁམས་མཆིན་ར་དང་

ལྷོར་ལྕགས་ཁམས་གློ་ར་ཁྱིམ་ཞག་ ༧༢ རྟེ་རྒྱུ་བའི་འགོ་ཚུགས། ཚེས་ ༡༩ གླང་གི་ ༢ ནས་ཉི་མ་

བུམ་པའི་ཁྱིམ་དུ་འབྱོར། བསད་ལས་རིགས་འགྲུབ། བུམ་སྟོང་ནུབ། གང་བ་ཤར། ཚེས་ ༡༣ སྤྲྟེལ་

གི་ ༤ ནས་ཚེས་ ༡༤ ལུག་གི་ ༥ བར་ཉི་མ་ནག  ཡུལ་དང་ས་ཞིང་མི་འཚོང་། ཟིན་ཕུང་ལྷོ་ནས་བྱང་

དུ་ཐོ་རྟེངས་རྒྱུ། སྦྲུལ་རྫོགས་ནས་ལྡོག ཧལ་ཁྱི་ལྷོ་སྟོད། དུས་འཁོར་རྒྱུད་རྣམ་དག་སྐྱོན་བལ་ལུགས་

ཀྱི་ཚེས་ ༢༠ ཆད། ཚེས་ ༤ ལྷག གཟའ་ཞིབ་པ། ༠ ༦ དར། ༢ ༤ གུད། ༥ གོད། ༡ ༣ ཞུད། 

This month is referred to as Magha, and the end of winter month in In-
dia and Kalachakra system. On the 11th lunar day Springs begins in the 
northern hemisphere, simultaneously, the wood element starts moving 
into liver vein for 72 days. Conversely, southern hemisphere autumn be-
gins, and iron element starts moving into lung vein. On the 19th lunar day 
at 2:00am sun enters Aquarius Mansion. Warthful activities are succeed. 
Empty Vase faces west and Full vases east. The period between the 4th 
part of Late afternoon on the 13th lunar to 5th part of Mid-noon on the 14th  
lunar day is inauspicious. 
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མཆུ་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་བཅིུས་པ། 
12th Month

ཡེ་ཟླ་གཉིས་པ།
February 2020Magha 

ཡེ་ཟླ་དང་པོ།
January 2020

Mon 27

Sun 26

Sat 25

༣

༢

༡ སྤེན གྲོ་བཞིན ས་༢ གཡོ མགྲོན གཉོས བ་དན

ཉི མོན་གྲེ མེ་ཆུ སྟག་སྨྱོས ཚོང ཤུའི

ཟླ མོན་གྲེ ཆུ་༢ མདུང ཡོས་ཀྱི་༢ ནས་མོན་གྲུ ས་ཆུ བདུད་རྩི བུ ལྦུ

Saturn Shravana Earth-Earth cunning guESt BadEn

Sun dhaniShtha firE-WatEr tigrESS BuSinESS

moon dhaniShtha WatEr-WatEr SpEar 2nd of dayBrEaK on 
ShaBiShaJ Earth-WatEr nEctar BaBy

དམར མོན་གྲུ ས་མེ འཆི་བདག ཡོས་ཀྱི་༤ ནས་ཁྲུམས་སྟོད མེ་༢ མདའ བཱི་
བྱའི་༡ ནས དམག ཞི

༤

marS ShatBiShaJ Earth-firE lord of dEad 4th of dayBrEaK on 
purvaBhadrapada firE-firE arroW Biti BattlE

Tue 28

རྒྱ་གར་དམངས་གཙོའི་དུས་དྲན།

Republic Day of India
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མཆུ་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་བཅིུས་པ།
12th Month

ཡེ་ཟླ་གཉིས་པ།
February 2020Magha 

ཡེ་ཟླ་དང་པོ། ᨵᩡᨑས་པ།
Jan-Feb 2020

Fri 31

Thu 30

Wed 29

༦

༥

༤ ལྷག ཁྲུམས་སྟོད མེ་ཆུ འདོད་བྱ འབྲུག་གི་༣ ནས་ཁྲུམས་སྨད ཆུ་༢ འགལ་མེ 
བཱི་ཡོས་ཀྱི་༣ བར དབིའི

ཕུར ཁྲུམས་སྨད ཆུ་རླུང གདུགས སྦྲུལ་གྱི་༤ ནས་ནམ་གྲུ ཆུ་རླུང གྲོགས གཉེན 
ཁོའ ི

སངས ནམ་གྲུ ས་ཆུ དཔལ་བེ རྟའི་༤ ནས་ཐ་སྐར ས་རླུང རྡོ་རྗེ མཁར ལཱུ

mErcury purvaBhadrapada firE-WatEr dESirE 3rd of uttaraB-
hadrapada WatEr-WatEr firEBrand Biti 

JupitEr uttaraBhadrapada WatEr-air paraSol 4th of mid-
morning on rEvati WatEr-air friEnd rElativE

vEnuS rEvati Earth-WatEr Knot  4th of noon on aShvini 
Earth-air vaJra caStlE

སྤེན ཐ་སྐར ས་རླུང གཞོན ལུག་གི་༥ ནས་བྲ་ཉེ ས་མེ བྱ་རོག བཱི་རྟའི་༢ 
ནས་བྱི་བའི་༣ བར བག དབུའི

༧

Saturn aShvini Earth-air youth 5th of mid-noon on Bharni 
Earth-firE ravEn Biti BridE

Feb Sat 1
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མཆུ་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་བཅིུས་པ། 
12th Month

ཡེ་ཟླ་གཉིས་པ།
February 2020Magha 

Tue 4

Mon 3

Sun 2

༡༠

༩

༨ ཉི བྲ་ཉེ མེ་༢ དུས་དབྱིག སྤྲེལ་གྱི་༥ ནས་སྨིན་དྲུག མེ་༢ དུལ ཀློུག དུར མའུ

ཟླ སྨིན་དྲུག མེ་ཆུ བརྟན ཤིད བིའི

དམར སྣར་མ ས་མེ སྟག་སྨྱོས བཱི་སྟག་གི་༣ ནས ཀླེུབས སྤྱི ཙུའི

Sun Bharni firE-firE timE gEm 5th of latE aftErnoon on KrittiKa 
firE-firE tamE nagaS ExorciSm gravE 

moon KrittiKa firE-WatEr firmnESS funEral

marS rohini Earth-firE tigrESS Biti nagaS day gEnEral

ལྷག མགོ ཆུ་རླུང བདུད་རྩི བཱི་སྤྲེལ་གྱི་༣ བར མགྲོན ཀྭིན༡༡
mErcury mirgaShiraS WatEr-air nEctar Biti guESt

Wed 5

རྒྱ་ནག་ལུགས་གསར་གི་དཔྱིད་ཟུག

According to Chinese New Tradition Spring brgins.

གོ་ལའི་བྱང་དུ་དཔྱིད་ཤིང་ཁམས་མཆིན་ར་དང་ལྷོར་ལྕགས་ཁམས་གློ་རའི་ཞག་༧༢རྒྱུ།

Wood-Liver pulse predominates for 72 days in Northern hemisphere

རྒྱ་ནག་བཀའི་གླང་རིས་བརག་དུས་ཟིན།

it’s time to examine Chinese  Wood Ox Astrology.

གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་གི་ཚོགས་མཆོད།
Yuthok Puja
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མཆུ་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་བཅིུས་པ།
12th Month

ཡེ་ཟླ་གཉིས་པ།
February 2020Magha 

Sat 8

Fri 7

Thu 6

༡༤

༡༣

༡༢ ཕུར ལག ཆུ་རླུང མདའ ཚོང ཙིན

སངས ནབས་སོ ས་རླུང འགལ་མེ བུ ཀུའི བ་དན

སྤེན རྒྱལ ས་མེ གྲོགས བཱི་སྤྲེལ་གྱི་༡ ནས་གླང་གི་༣ བར དམག ལིའུ

JupitEr ardra WatEr-air arroW BuSinESS

vEnuS punarvaSu Earth-air firEBrand BaBy BadEn

Saturn puShya Earth-firE friEnd Biti BattlE 

ཉི སྐག མེ་ཆུ རྡོ་རྗེ གཉེན གསིང༡༥
Sun aShlESha firE-WatEr vaJra rElativE

Sun 9

གསོ་སྦྱོང་བཅོ་ལྔ་པ།

Practice of Confession
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མཆུ་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་བཅིུས་པ། 
12th Month

ཡེ་ཟླ་གཉིས་པ།
February 2020Magha 

Wed 12

Tue 11

Mon 10

༡༨

༡༧

༡༦ ཟླ མཆུ མེ་ཆུ བྱ་རོག མཁར ཙྭང

དམར གྲེ མེ་༢ དུལ བཱི་ཁྱིའི་༥ ནས བག གཞིའི

ལྷག དབོ ཆུ་རླུང འཕེལ བཱི་འབྲུག་གི་༡ བར ཀློུག དུར ཅིང

moon magha firE-WatEr ravEn caStlE

marS purvaphalguni firE-firE tamE Biti BridE

mErcury uttaraphalguni WatEr-air incrEaSE Biti nagaS ExorciSm 
gravE

ཕུར མེ་བཞི རླུང་༢ ཟད ལུག་གི་༤ ནས་ནག་པ རླུང་༢ གཡོ ཤིད གྱོ༡༩
JupitEr haSta air-air ExhauStion 4th of mid-noon on caitra 
air-air cunning funEral

Thu 13

ཡན་ཀྭོང་།

Yenkong

རྒྱུད་ཀྱི་ཉི་མ་བུམ་ཁྱིམ་དུ་སོན། བུམ་སྟོང་ནུབ།

Sun enters Aquarius Mansion. Empty vase West
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མཆུ་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་བཅིུས་པ།
12th Month

ཡེ་ཟླ་གཉིས་པ།
February 2020Magha 

Sat 15

Fri 14

༢༢

༢༡

༢༠

སངས ནག་པ ས་རླུང གཏུན་ཤིང རྟའི་༣ ནས་ས་རི ས་རླུང གླང་པོ བཱི་བྱི་
བའི་༡ ནས མགྲོན ཁང

སྤེན ས་རི ས་རླུང གྲུབ སྦྲུལ་གྱི་༤ ནས་ས་ག  ས་མེ མདུང བཱི་རྟའི་༢ བར ཀློུག 
ཚོང ཏིས

vEnuS caitra Earth-air pEStlE 3rd of noon on Svati Earth-air 
ElEphant Biti guESt

Saturn Svati Earth-air SuccESS 4th of mid-morning on 
viShaKha Earth-firE SpEar Biti BuSinESS nagaS ExorciSm

ཉི ས་ག མེ་༢ རྩ་བཏོན འབྲུག་གི་༥ ནས་ལྷ་མཚམས ས་མེ འཆི་བདག བུ སྥུ༢༣
Sun viShaKha firE-firE uproot 5th of SunriSE on anuradha 
Earth-firE lord of dEath BaBy

Sun 16

མགོན་སྒྲུབ་དགུ་གཏོར་ཆྟེན་མོ་ཉིན་བཅུ་ཚོགས་རྒྱུ།

Great Ritual Mahakala Puja Starts for 10 days
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མཆུ་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་བཅིུས་པ། 
12th Month

ཡེ་ཟླ་གཉིས་པ།
February 2020Magha 

Wed 19

Tue 18

Mon 17

༢༦

༢༥

༢༤ ཟླ ལྷ་མཚམས ས་ཆུ ཡིད འབྲུག་གི་༣ ནས་སྣྲོན ས་ཆུ འདོད་བྱ དམག གསིན

དམར སྣྲོན ས་མེ ཐོ་བ འབྲུག་གི་༡ ནས་སྣྲུབས མེ་ཆུ གདུགས བཱི་ཡོས་ཀྱི་༡ ནས་
སྤྲེལ་གྱི་༥ བར གཉེན དབིས བ་དན

ལྷག སྣྲུབས ཆུ་༢ རྒྱལ་མཚན ཡོས་ཀྱི་༥ ནས་ཆུ་སྟོད ཆུ་༢ དཔལ་བེ མཁར ཀྱཱི

moon anuradha Earth-WatEr mind 3rd of SunriSE on JyEShtha 
Earth-WatEr dESirE BattlE

marS JyEShtha Earth-firE hammEr 1St of SunriSE on mula 
firE-WatEr paraSol Biti rElativE BadEn

mErcury mula WatEr-WatEr BannEr 5th of dayBrEaK on purva-
Shada WatEr-WatEr Knot caStlE

ཕུར ཆུ་སྟོད ཆུ་རླུང སྐྱེ་རྒུ འབྲུག་གི་༡ ནས་ཆུ་སྨད ས་རླུང གཞོན བག རཱུ༢༧
JupitEr purvaShada WatEr-air BEing 1St of SunriSE on ut-
taraShadha Earth-air youth BridE

Thu 20

ཞག་ངན།

Bad Day
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མཆུ་ཟླ་བ། བོད་ཟླ་བཅིུས་པ།
12th Month

ཡེ་ཟླ་གཉིས་པ།
February 2020Magha 

Sun 23

Sat 22

Fri 21

༣༠

༢༩

༢༨ སངས ཆུ་སྨད ས་༢ ཀུན་དགའ འབྲུག་གི་༣ ནས་གྲོ་བཞིན ས་༢ དུས་དབྱིག 

བཱི་སྤྲེལ་གྱི་༤ ནས་སྟག་གི་༥ བར ཀློུག དུར ཉིའུ

སྤེན གྲོ་བཞིན ས་༢ གཡོ སྦྲུལ་གྱི་༢ ནས་མོན་གྲེ ས་ཆུ འཕེལ ཤིད གཉོས

ཉི མོན་གྲེ མེ་ཆུ སྟག་སྨྱོས རྟའི་༡ ནས་མོན་གྲུ ས་མེ སྟག་སྨྱོས སྤྱི ཤུའི

vEnuS uttaraShadha Earth-Earth BliSS 3rd of SunriSE on 
Shravana Earth-Earth  timE gEm Biti nagaS ExorciSm gravE 

Saturn Shravana Earth-Earth cunning 2nd of mid-morning 
on dhaniShtha Earth-WatEr incrEaSE funEral

Sun dhaniShtha firE-WatEr tigrESS 1St of noon on Shat-
BiShaJ Earth-firE tigrESS gEnEral

གསོ་སྦྱོང་བཅུ་བཞི་པ།

Practice of Confession

དགུ་ཆྟེན་དངོས་གཞིའི་འཆམ་དང་སྦྱིན་བསྲྟེགས་གསུང་རྒྱུ།

Performance of Mahakala Ritual Vajra Nyitham Dance 
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དཔྱིད་དུས་ཀྱི་ཟས་སྤྱོད།  

Spring Diet & Behavior:

          

  དཔྱིད་ཟླ་གཉིས་(ཟླ་༡ᨂཚེས་ᨁᨃནས་རྗྟེས་ལོའ་ིཟླ་༣པའི་བར་)ནི་བད་ཀན་གི་ནད་ལྡང་

བའི་དུས་ཡིན་པས།  ཆུ་ཚན་བཏུང་བ་དང་།  གྲོ་ནས་ཀྱི་ཟས་དང་།  བསྲྟེག་ཤ སྦྲང་རི་ལ་

སོགས་རྩུབ་བསྐ་ཡང་བ་འཕྲོད་ཅིང་།  སྦྲང་ཆང་དང་།  རྒུན་ཆང་།  ས་ཆུ།  ཆུ་ཚན།  སྦྲང་

ཆུ།  བུ་རམ་ཆང་སོགས་འཕྲོད་ཆྟེ་བ་དྟེ་དག་བསྟྟེན་དགོས།  སྤྱོད་ལམ་རོལ་ཅག་རན་པར་

བྱ་ཞིང་།  ཆུ་ཚན་གིས་ལུས་བཀྲུ་བ་དང་།  ཉིན་པར་གཉིད་མི་ལོག་ལ་གནས་ཚ་དྲོད་སྙོམས་

པར་འཇུག   

             

              During the two months of spring (13th day of the 12th 

month till the 3rd month of the next year), Beyken diseases 

increase. Drinking hot water and harsh, astringent and light 

foods such as wheat, barely, grilled meat, honey, etc, are suit-

able. Also, drink honey-wine grape-wine, ginger water, honey 

water, sugarcane-wine, etc. Be careful with physical activities. 

Bath in hot water. Don’t sleep during daytime. Stay in temper-

ate place, sheltered from extremes of heat or cold.
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བླ་གནས་བརི་སྟངས།
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༄༅། །དེ་ལྟར་ལོ་ཐོ་གཟིགས་མཁན་རྣམས་ནས་འཇིག་རྟེན་བྱ་བྱེད་སྤང་བླང་

གི་འཇུག་དོན་ལ་སྨན་ཕྱིར་འཕགས་ཡུལ་གདན་ས་དཔལ་སྤུངས་ཤེས་རབ་གླིང་

གི་རིག་གནས་མཐོ་སོབ་དོན་གཉིས་ནོར་བུའི་དགའ་ཚལ་ནས་སྦྱར་ཞིང་ཕྱོགས་

བསྒྲིགས་བཅས་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་པའི་དགེ་ཚོགས་ཀྱི་མཐུས་ཀུན་ཁྱབ་རྟེན་

འབྱུང་རྩིས་ཀྱི་རིག་པ་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་ཤིང་འགྲོ་ཀུན་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་དཔལ་

ལ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །

མཚན་མ་ལས་འདས་མི་གཤིགས་བདེ་བ་ཆེའི། །

འོད་ཟེར་མྱུ་གུ་གསར་པས་ལེགས་བརྡོལ་བ། །

མངོན་པར་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་དགའ་ཚལ་ན། །

འགྲོ་ཀུན་ཡང་དག་ལྟ་བས་གར་བྱེད་ཤོག །

སརྦ་མངྒལཾ།།    །།



༈་ ལོ་ཐོ་འབྲིང་པོའ་ིགཙོ་སྒྲིག་པ། 

ཨོ་རྒྱན་དོན་གྲུབ།  

་


