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hat  follows is a handlist of one edition of the Bonpo Kangyur and 
Tengyur and two editions of the Bonpo Tengyur. This handlist 
was originally created as a handlist of the editions of the Kangyur 

and Tengyur housed at the Ligmincha retreat center in Serenity Ridge 
Virginia. Serenity Ridge houses what is apparently the third edition of the 
Bon Kangyur. This edition contains 178 numbered volumes and one 
unnumbered volume entitled brgyud rim. The volume numbers are prepen-
ded to each page number. The catalog of this edition is abstracted from 
Appendix B of A Catalogue of the Bon Kanjur Edited by Dan Martin, with a 
foreword by Per Kvaerne. Senri Ethnolgical Reports No.40. National 
Museum of Ethnology, 2003. We examined each volume in the collection 
housed at Serenity Ridge and found this collection matched Martin's catalog 
precisely. The 179 volume electronic edition of the Bon Kangyur distributed 
by the Bon Foundation (http://www.bonfoundation.org/) appears to match 
A Catalogue of the Bon Kanjur as well.  

For the Bon Tengyur we present two handlists. Serenity Ridge houses a 
collection of the Bon Tengyur that contains 324 volumes. This collection is 
distinguished from other editions of the Tengyur by the number of volumes 
and the inclusion of Shardza Rinpoche's collected works. The volume 
numbers are written on paper dpe gdong that accompany each volume. Our 
handlist for this edition is based on an unpublished catalog provided to us 
by Jean-Luc Achard. Any variations from Achard's list are noted in the end 
notes. This catalog is futher collated with A Catalogue of the New Collection of 
Bonpo Katen Texts, edited by Samten Karmay and Yasuhiko Nagano, Senri 
Ethnolgical Reports No.25. National Museum of Ethnology, 2001. Karmay 
catalogs an edition of the Tengyur that was published Tenpai Nyima. 
Volumes 1-233 of this are identical with the edition housed at Serenity 
Ridge, but the two editions begin to differ after that. Numbers from 
Karmay's catalog are given in the right column. If the text is not found there 
then a 'n/a' is written in the right column.   

If it is not obvious already it should be noted that the information in these 
handlists is a proper subset of the information in the aforementioned 
catalogs. Moreover, the information provided here is miniscule by compa-
rison. Nevertheless, experience has shown these handlists are very handy for 
quickly checking for titles and hence they are offered here. 
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Bonpo Kangyur 

 
མདོ། 

mDo Section: 
Vol.     Title       no. of pages 

1. སིྲད་པ་མཛོད་ཀྱི་མདོ་འཁོར་འདས་ཁམས་ཀྱི་རྩ་བ་གཡུང་དུྲང་ལས་རྣམ་པར་དག་པའི་རྒྱུད། 
Srid pa mdzod kyi mdo 'khor 'das khams kyi rtsa ba g.yung drung 
las rnam par dag pa'i rgyud. 

 
223 

2. སིྲད་པའི་མཛོད་ཕུགས་ཀྱི་གཞུང་།  
Srid pa'i mdzod phugs kyi gzhung. 

219 

3. འདུལ་བ་རྒྱུད་དུྲག 
['Dul ba rgyud drug.]  Contains seven titles. 

676 

4. མདོ་སེྡ་དུྲང་མུ་བསྐལ་བཟང་།  ༼ཀ༽ 
mDo sde drung mu bskal bzang.  KA (part 1). 

463 

5. ༼ཁ༽— KHA (part 2). 
441 

6. མདོ་སེྡ་ཁོད་པོ་བསྐལ་བཟང་།  ༼ཀ༽ 
mDo sde khod po bskal bzang. KA (part 1). 

613 

7. ༼ཁ༽— KHA (part 2). 
638 

8. གོ་ལེྡའི་བསྐལ་བཟང་འགོྲ་བ་འདེྲན་པའི་མདོ།  ༼ཀ༽ 
Go lde'i bskal bzang 'gro ba 'dren pa'i mdo.  KA (part 1). 

505 

9. ༼ཁ༽— KHA (part 2). 
526 

10. ཡེ་སིྲད་ཐོག་མཐའ་འབྱུང་བའི་བདེར་གཤེགས་བསྐལ་པའི་གྲངས་རྩིས་ཀྱི་མདོ་ཁྲོ་གཉེན་གིྱ་ག

ཏན་ལ་ཕབས་པ།  ༼ཀ༽ 
Ye srid thog mtha' 'byung ba'i bder gshegs bskal pa'i grangs rtsis 
kyi mdo khro gnyen gyi gtan la phabs pa. KA (part 1). 

 
509 

11. ༼ཁ༽— KHA (part 2). 
691 



A Handlist of the Bon Kanjur and Tengyur 
 

65 
 

12. མདོ་སེྡ་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་གིླང་གཤེན་ནམ་མཁའ་མཐོང་གསལ་ལ་སྙན་དུ་བརྒྱུད་པ།  

༼ཀ༽ 
mDo sde bskal pa bzang po gling gshen nam mkha' mthong gsal la 
snyan du brgyud pa. KA (part 1). 

 
581 

13. ༼ཁ༽— KHA (part 2). 
583 

14. འདུས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱུད་དིྲ་མ་མེད་པ་གཟི་བརྗིད་རབ་ཏུ་འབར་བའི་མདོ་ལས།  

སོྟན་པ་འོད་གསལ་ལྷ་ལས་བབ་པའི་མདོ།  ༼ཀ༽ 
'Dus pa rin po che'i rgyud dri ma med pa gzi brjid rab tu 'bar ba'i 
mdo las, sTon pa 'od gsal lha las bab pa'i mdo. KA (part 1). 

 
737 

15. ༼ཁ༽— KHA (part 2). 
667 

16. ༼ག༽— GA (part 3). 
611 

17. ༼ང་༽— NGA (part 4). 
731 

18. ༼ཅ༽— CA (part 5). 
659 

19. ༼ཆ༽— CHA (part 6). 
679 

20. ༼ཇ༽— JA (part 7). 
652 

21. ༼ཉ༽— NYA (part 8). 
698 

22. ༼ཏ༽— TA (part 9). 
698 

23. ༼ཐ༽— THA (part 10). 
604 

24. ༼ད༽— DA (part 11). 
689 

25. ༼ཨ༽— A (final part). 
665 

26. འདུས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱུད་དིྲ་མ་མེད་པ་རྩ་བའི་མདོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རིན་ཆེན་འཕྲེང་བ། 
'Dus pa rin po che'i rgyud dri ma med pa rtsa ba'i mdo sangs rgyas 
kyi rnam thar rin chen 'phreng ba. 

 
374 
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27. དུས་གསུམ་མི་ནུབ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་

པོ་འཁོར་བ་ཀུན་གོྲལ་གིྱ་རྒྱུད། 
Dus gsum mi nub bstan pa'i rgyal mtshan kun tu bzang po nam 
mkha' rgyal po thugs rje chen po 'khor ba kun grol gyi rgyud.  
Note: This is a gter ma of Bde-chen gling-pa. 

 
 

117 

28. འདུས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱུད་གཟེར་དམིག་གི་ལེའུ་སེྟ་བཅོ་བརྒྱད་པ།  ༼ཀ༽ 
'Dus pa rin po che'i rgyud gzer dmig gi le'u ste bco brgyad pa. KA 
(part 1). 

 
507 

29. ༼ཁ༽— KHA (part 2). 
635 

30. མདོ་འདུས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བཀའ་ཚད་མ། 
mDo 'dus pa rin po che'i rgyud thams cad mkhyen pa'i bka' tshad 
ma. 

 
234 

31. སིྲད་པ་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་སེྱྐ་མཆིའི་མདོ། 
Srid pa khams gsum sems can skye mchi'i [~'chi'i] mdo. 

253 

32. སོྣད་རྟེན་འབྱུང་བ་ཆགས་འཇིག་པའི་མདོ། 
sNod rten 'byung ba chags 'jig pa'i mdo. 

227 

33. བླ་མེད་གོ་འཕང་བསུྲྒབ་ཐབས་གཡུང་དུྲང་ལམ་གིྱ་སོྲྒན་མའི་མདོ། 

བླ་མེད་གོ་འཕང་སུྲྒབ་ཐབས་ཀྱི་མདོ་མཇུག་གི་གཏོར་ཟོླག་སོགས་ཀྱི་མདོ། 
Bla med go 'phang bsgrub thabs g.yung drung lam gyi sgron ma'i 
mdo.  Bla med go 'phang sgrub thabs kyi mdo mjug gi gtor zlog 
sogs kyi mdo. 

 
 

537 

34. རིན་པོ་ཆེ་གཏོར་བཟོླག་མདོའ་ཆེན་མོ།  

ཞུས་མདོ་པདྨ་སུྤངས་པ་སྤར་ཁ་བརྒྱད་ཀྱི་བཀག་སེལ། 
Rin po che gtor bzlog mdo' chen mo.  Zhus mdo padma spungs pa 
spar kha brgyad kyi bkag sel.  [Several other titles.] 

 
373 



A Handlist of the Bon Kanjur and Tengyur 
 

67 
 

35. ༼ཀ༽འདུས་གསུམ་ནུབ་པ་མེད་པའི་མཚན་ཆེན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་མདོ་ལས།  

གེླང་གཞི་དང་བདེར་གཤེགས་དཔག་མེད་སངས་རྒྱས་སོྟང་གི་མཚན་ཕྱག     

༼ཁ༽དུས་གསུམ་ནུབ་པ་མེད་པའི་མདོ་ལས།  འགོྲ་བ་འདུལ་བ་སངས་རྒྱས་སོྟང་གི་ 

མཚན།   
Dus gsum nub pa med pa'i mtshan chen yongs su grags pa'i mdo 
las, Gleng gzhi dang bder gshegs dpag med sangs rgyas stong gi 
mtshan phyag.  KA (part 1).  Dus gsum nub pa med pa'i mdo las, 
'Gro ba 'dul ba sangs rgyas stong gi mtshan.  KHA (part 2). 

 
 
 

448 

36. ༼ག༽ དུས་གསུམ་ནུབ་པ་མེད་པའི་མདོའ་ལས།  ཏིང་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་སངས་རྒྱས་ 

སོྟང་གི་མཚན།   

༼ང་༽དུས་གསུམ་ནུབ་པ་མེད་པའི་མདོ་ལས། མཐའ་ཡས་རྒྱལ་པོའི་སངས་རྒྱས་སོྟང་ 

གི་མཚན་ཕྱག 

༼ཅ༽དུས་གསུམ་ནུབ་པ་མེད་པའི་མཚན་ཆེན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་མདོ་ལས། 

བདེར་གཤེགས་དིྲ་མ་མེད་པ་སངས་རྒྱས་སོྟང་གི་མཚན་ཕྱག 
GA: Dus gsum nub pa med pa'i mdo' las, Ting 'dzin rgyal po'i 
sangs rgyas stong gi mtshan.  GA (part 3).  Dus gsum nub pa med 
pa'i mdo las, mTha' yas rgyal po'i  sangs rgyas stong gi mtshan 
phyag.  NGA (part 4).  Dus gsum nub pa med pa'i mtshan chen 
yongs su grags pa'i mdo las, bDer gshegs dri ma med pa sangs 
rgyas stong gi mtshan phyag.  CA (part 5). 

 
 
 
 
 

629 
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37. ༼ཆ༽ དུས་གསུམ་ནུབ་པ་མེད་པའི་མཚན་ཆེན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་མདོ་ལས།  

བདེར་གཤེགས་དབང་དང་ལྡན་པའི་སངས་རྒྱས་སོྟང་གི་མཚན་ཕྱག 

༼ཇ༽  དུས་གསུམ་ནུབ་པ་མེད་པའི་མཚན་ཆེན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་མདོ་ལས།  

བདེར་གཤེགས་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་སངས་རྒྱས་སོྟང་གི་མཚན་ཕྱག 

༼ཉ༽དུས་གསུམ་ནུབ་པ་མེད་པའི་མདོ་ལས།  བདེར་གཤེགས་འོད་ཟེར་སོྲྤ་བའི་སངས་ 

རྒྱས་སོྟང་གི་མཚན་ཕྱག 
Dus gsum nub pa med pa'i mtshan chen yongs su grags pa'i mdo 
las, bDer gshegs dbang dang ldan pa'i sangs rgyas stong gi mtshan 
phyag.  CHA (part 6).  Dus gsum nub pa med pa'i mtshan chen 
yongs su grags pa'i mdo las, bDer gshegs bskal pa bzang po sangs 
rgyas stong gi mtshan phyag.  JA (part 7).  Dus gsum nub pa med 
pa'i mdo las, bDer gshegs 'od zer spro ba'i sangs rgyas stong gi 
mtshan phyag.  NYA (part 8). 

 
 
 
 
 
 

661 

38. ༼ཏ༽དུས་གསུམ་ནུབ་པ་མེད་པའི་མདོ་ལས།  གཉིས་མེད་མཉམ་པའི་སངས་རྒྱས་ 

སོྟང་གི་མཚན་ཕྱག་ལེའུ་དགུ་པ། 

༼ཐ༽དུས་གསུམ་ནུབ་པ་མེད་པའི་མདོ་ལས།  བཀོད་པ་ཟབ་མོའི་སངས་རྒྱས་སོྟང་ 

གི་མཚན་ཕྱག་ལེའུ་བཅུ་པ། 

༼ད༽དུས་གསུམ་ནུབ་པ་མེད་པའི་མདོ་ལས། དགའ་ལྡན་བྱམས་པའི་སངས་རྒྱས་སོྟང་ 

གི་མཚན་ཕྱག་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ། 
Dus gsum nub pa med pa'i mdo las, gNyis med mnyam pa'i sangs 
rgyas stong gi mtshan phyag le'u dgu pa.  TA (part 9).  Dus gsum 
nub pa med pa'i mdo las, bKod pa zab mo'i sangs rgyas stong gi 
mtshan phyag le'u bcu pa.  THA (part 10).  Dus gsum nub pa med 
pa'i mdo las, dGa' ldan byams pa'i sangs rgyas stong gi mtshan 
phyag le'u bcu gcig pa.  DA (part 11). 
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39. ༼ན༽དུས་གསུམ་ནུབ་པ་མེད་པའི་མདོ་ལས།  ཐོག་པ་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་སོྟང་གི་ 

མཚན་ཕྱག་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ།   

༼པ༽དུས་གསུམ་ནུབ་པ་མེད་པའི་མདོ་ལས།  མཐུ་དབང་ལྡན་པའི་སངས་རྒྱས་སོྟང་ 

གི་མཚན་ཕྱག་ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ། 

༼ཕ༽དུས་གསུམ་ནུབ་པ་མེད་པའི་མདོ་ལས།  མངོན་པར་དགའ་བའི་སངས་རྒྱས་སོྟང་ 

གི་མཚན་ཕྱག་ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ། 
Dus gsum nub pa med pa'i mdo las, Thog pa med pa'i sangs rgyas 
stong gi mtshan phyag le'u bcu gnyis pa.  NA (part 12).  Dus 
gsum nub pa med pa'i mdo las, mThu dbang ldan pa'i sangs rgyas 
stong gi mtshan phyag le'u bcu gsum pa.  [PA] (part 13).  Dus 
gsum nub pa med pa'i mdo las, mNgon par dga' ba'i sangs rgyas 
stong gi mtshan phyag le'u bcu bzhi pa.  [PHA] (part 14). 

 
 
 
 
 

629 

40. ༼བ༽དུས་གསུམ་ནུབ་པ་མེད་པའི་མདོ་ལས།  བདེ་ལྡན་བཀོད་པའི་སངས་རྒྱས་སོྟང་ 

གི་མཚན་ཕྱག་ལེའུ་བཅོ་ལྔ་པ། 

༼མ༽དུས་གསུམ་ནུབ་པ་མེད་པའི་མདོ་ལས།  ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་སངས་རྒྱས་སོྟང་ 

གི་མཚན་ཕྱག་ལེའུ་བཅུ་དུྲག་པ། 

༼ཙ༽ དུས་གསུམ་ནུབ་པ་མེད་པའི་མདོ་ལས།  མཐའ་ཡས་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས། 
Dus gsum nub pa med pa'i mdo las, bDe ldan bkod pa'i sangs rgyas 
stong gi mtshan phyag le'u bco lnga pa.  BA (part 15).  Dus gsum 
nub pa med pa'i mdo las, U dum wa ra'i sangs rgyas stong gi 
mtshan phyag le'u bcu drug pa.  [MA] (part 16).  Dus gsum nub pa 
med pa'i mdo la[s], mTha' yas rdzogs pa'i sangs rgyas.  TSA (part 
17).   

 
 
 
 
 

675 

41. མདོ་ཕྲན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག 
mDo phran nyi shu rtsa gcig (title of first text: Khri rje lung 
bstan gyi mdo). 

 
289 

42. རིགས་དུྲག་ཐར་ལམ་གིྱ་མདོ་གཉེན་ཐིང་གི་གཏེར་མ། 
Rigs drug thar lam gyi mdo gnyen thing gi gter ma. 

200 

43. རིག་འཛིན་ཐུགས་སུྲྤལ་གཡུ་ལོ་དཀར་པོའི་གཏེར་མ།  རིགས་དུྲག་ཐར་ལམ་གིྱ་མདོ། 
Rig 'dzin thugs sprul g.yu lo dkar po'i gter ma, Rigs drug thar lam 
gyi mdo. 

 
205 
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70 

44. བདུན་ཚིགས་ཕོ་སོྱྦངས་མཆོད་སོྐར་བདུན་པའི་རྒྱུད་ལས།  

རིགས་དུྲག་དཀྱིལ་འཁོར་བཅའ་གཞི་དང་དམྱལ་བ་ནས་དྲངས་པའི་ལེའུ། 
bDun tshigs pho sbyongs mchod skor bdun pa'i rgyud las, Rigs 
drug dkyil 'khor bca' gzhi dang dmyal ba nas drangs pa'i le'u.  
(Contains still other titles.) 

 
 

447 

45. ༼ཀ༽ ལྷ་བུ་པདྨ་འཕྲུལ་གིྱ་མདོ། 

༼ཁ༽  དིྲན་ལན་འབུམ་གིྱས་བསབས་མདོ།  
Lha bu padma 'phrul gyi mdo.  KA (part 1).  Drin lan 'bum gyis 
bsabs mdo.  KHA (part 2). 

 
471 

46. ༼ཀ༽ མདོ་ཀ་བ་གིླང་དགུ།  
mDo ka ba gling dgu. KA. 

231 

47. ༼ཁ༽— KHA. 
303 

48. ༼ག༽— GA. 
267 

49. ༼ང་༽— NGA. 
381 

50. ༼ཅ༽— CA. 
327 

51. ༼ཆ༽— CHA. 
225 

52. ༼ཇ༽— JA. 
343 

53. ༼ཉ༽— NYA. 
265 

54. ༼ཏ༽— TA. 
118 

55. ཁུ་བུྱག་རིག་པའི་མདོ་སེྡ། 
Khu byug rig pa'i mdo sde. 

278 

56. གཡུང་དུྲང་ལས་རྣམ་པར་དག་པའི་རྒྱུད། 
g.Yung drung las rnam par dag pa'i rgyud. 

255 

57. རྣམ་དག་གི་སུྲྒབ་གཞུང་། 
rNam dag gi sgrub gzhung. 

225 

58. བྱམས་མ་ཆེན་མོ་རྩ་བའི་རྒྱུད་དང་རྩ་བའི་འབུམ་རྩ་བའི་གཟུངས་སོྐར་གིྱ་གསུང་པོད། 
Byams ma chen mo rtsa ba'i rgyud dang rtsa ba'i 'bum rtsa ba'i 
gzungs skor gyi gsung pod.  (Contains a large number of titles.) 

 
407 
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59. གཤེན་རབ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཡིད་བཞིན་གིྱ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དཔལ་མགོན་རྒྱལ་པོའི་གཟུངས།  

གཤེན་རབ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་མཚན་ལེགས་པར་བསོྟད་པའི་མདོ། 
gShen rab rnam par rgyal ba yid bzhin gyi nor bu rin po che dpal 
mgon rgyal po'i gzungs.  gShen rab rnam par rgyal ba'i mtshan 
legs par bstod pa'i mdo. 

 
 

375 

60. རིན་ཆེན་སོྲྒན་མ་འཁོར་བ་དོང་སུྲྤག་གི་མདོ་སོྐར་གིྱ་སུྒང་པོད། 
Rin chen sgron ma 'khor ba dong sprug gi mdo skor gyi sgung 
pod. 

207 

61. ༼ཀ༽  རྣམ་དག་འདུལ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་འབུམ། 
rNam dag 'dul ba'i rgyud kyi 'bum.  [Short title: 'Dul 'bum.]  KA 
(part 1). 

 
487 

62. ༼ཁ༽— KHA (part 2). 
467 

63. ༼ག༽— GA (part 3). 
487 

64. ༼ང་༽— NGA (part 4). 
475 

65. ༼ཅ༽— CA (part 5). 
519 

66. ༼ཆ༽— CHA (part 6). 
541 

67. ངན་སོང་སེྱྐ་སོྒ་གཅོད་པའི་མདོ།  ལུྟང་བཤགས་སོགས་ཀྱི་སོྐར། 
Ngan song skye sgo gcod pa'i mdo.  lTung bshags sogs kyi skor.  
(Contains several titles.) 

 
248 

68. གཡུང་དུྲང་གཙང་མའི་སིྲྒབས་སེལ་གིྱ་ཚེ་མདོ་གཟུངས།  གསེར་འོད་ནོར་བུ་འོད་འབར། 
g.Yung drung gtsang ma'i sgribs sel gyi tshe mdo gzungs.  gSer 'od 
nor bu 'od 'bar. 

 
271 

69. འབྲས་བུ་ཆེ་བ་ལྷ་ཡི་བོན་ཕན་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་སེྡ་ལྔ་པ།  

གཡུང་དུྲང་གཙང་མ་གསང་བའི་གཟུངས།  གསང་བའི་གཟུངས་སེྡ་ཉི་ཤུ། 
'Bras bu che ba lha yi bon phan byed kyi gzungs sde lnga pa.  
g.Yung drung gtsang ma gsang ba'i gzungs. gSang ba'i gzungs sde 
nyi shu. 

 
 

293 
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70. མོ་ཁོག་ཆེན་འཕྲུལ་གིྱ་རྒྱལ་པོ་བཤད་བྱང་གཞུང་དོན་མདེལ་མིག་དང་བཅས་པ།  

ཕྱག་༼ཕྱྭ༽གཤེན་ཐིག་༼ཐེག༽པའི་བོན་སོྒ་ལས།  དཔྱད་དོན་སུྱྒ་མ་གསེར་འབུམ།  

མོ་བཀྲ་འཕྲུལ་གིྱ་མེ་ལོང་འབྱུང་བ་ལྔའི་ཁག་རྡུང་། 
Mo khog chen 'phrul gyi rgyal po bshad byang gzhung don mdel 
mig dang bcas pa.  Phyag [~Phywa] gshen thig [~theg] pa'i bon 
sgo las, dPyad don sgyu ma gser 'bum.  Mo bkra 'phrul gyi me 
long 'byung ba lnga'i khag rdung. 

 
 
 

467 

71. བདུད་རྩི་སྨན་གིྱ་མདོ་དགུ་ལས།  གསོ་རིགས་རྩ་བ་ཐུགས་འབུམ་མཁའ་སོྔན།  

སུྡག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་གསོ་བྱའི་༼བྱེད༽སྨན་འབུམ་དཀར་པོ། 
bDud rtsi sman gyi mdo dgu las, gSo rigs rtsa ba thugs 'bum mkha' 
sngon.  sDug bsngal zhi byed gso bya'i [~byed] sman 'bum dkar po. 

 
259 

72. སུྡག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་དཔྱད་འབུམ་ཁྲ་བོ། 
sDug bsngal zhi byed dpyad 'bum khra bo. 

141 

73. སུྡག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་གསོ་བྱེད་༼བྱའི༽ནད་འབུམ་ནག་པོ། 
sDug bsngal zhi byed gso byed [~bya'i] nad 'bum nag po. 

888 

74. གཡུང་དུྲང་ཀློང་རྒྱས་ཀྱི་སིྱྤ་ཆུན་ཨག་ཁྲིགས།  ཡིག་༼ཡི༽གེ་སྲྒ་ཡི་མངའ་དབུལ།  

གེླགས་བམ།  མཆོད་རྟེན།  མཆོད་རྟེན་བྱིན་རླབས།  ལྡེར་སོ་སྱྤན་དབྱེ། 
g.Yung drung klong rgyas kyi spyi chun lag khrigs.  Yig [~yi] ge 
sgra yi mnga' dbul.  Gleg[s] bam.  mChod rten.  mChod rten byin 
rlabs.  lDer so spyan dbye. 

 
 

353 

འབུམ། 
'Bum Section: 

Vol.     Title no. of pages 
75. ༼ཀ༽  རྣམ་མཁྱེན་རྒྱལ་བ་གཤེན་རབ་ལ་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སོྒ་ནས་བསོྟད་པ།  

རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་རྣམས་ཀྱི་ཀློག་བསོྒམ།  

ཤེས་རབ་ཀིྱ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སིྲད་པའི་ཁམས།   
rNam mkhyen rgyal ba gshen rab la mdzad pa bcu gnyis kyi sgo 
nas bstod pa.  rGyal ba'i gsung rab rnams kyi klog bsgom.  Shes 
rab kyi pha rol tu phyin pa srid pa'i khams.  KA. 

 
 

953 

76. ༼ཁ༽  ཤེས་རབ་ཀིྱ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སིྲད་པའི་ཁམས། 
Shes rab kyi pha rol tu phyin pa srid pa'i khams.  KHA. 

1047 
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77. ༼ག༽— GA. 
939 

78. ༼ང་༽— NGA. 
981 

79. ༼ཅ༽— CA 
777 

80. ༼ཆ༽— CHA. 
753 

81. ༼ཇ༽— JA. 
845 

82. ༼ཉ༽— NYA. 
1145 

83. ༼ཏ༽— TA. 
853 

84. ༼ཐ༽— THA. 
922 

85. ༼ད༽— DA. 
858 

86. ༼ན༽— NA. 
989. 

87. ༼པ༽— PA. 
755 

88. ༼ཕ༽  ཤེས་རབ་ཀིྱ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡེ་དབྱིངས་ཀྱི་ཁམས། 
Shes rab kyi pha rol tu phyin pa ye dbyings kyi khams.  PHA. 

988 

89. ༼བ༽  ཤེས་རབ་ཀིྱ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཁམས། 
Shes rab kyi pha rol tu phyin pa mnyam pa nyid kyi khams. BA. 

831 

90. ༼ཨ༽  ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཁམས། 
Shes rab kyi pha rol tu phyin pa mnyam pa nyid kyi khams.  A. 

801 

91. ༼ཀ༽  ཁམས་ཆེན་འབྲིང་པོའི་རྒྱས་པ་འཕྱོང་འབུམ། 
Khams chen 'bring po'i rgyas pa 'phyong 'bum.  KA (part 1). 

407 

92. ༼ཁ༽— KHA (part 2). 
405 

93. ༼ག༽— GA (part 3). 
449 

94. ༼ང་༽— NGA (part 4). 
363 

95. ༼ཅ༽— CA (part 5). 
555 

96. ༼ཆ༽— CHA (part 6). 
435 
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97. ༼ཇ༽— JA (part 7). 
399 

98. ༼ཨ༽— A (final part). 
419 

99. ༼ཀ༽  ཁམས་བརྒྱད་གཏན་ལ་ཕབ་པ་སོྟང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་རྩ་བའི་འབུམ། 
Khams brgyad gtan la phab pa stong phrag brgya pa rtsa ba'i 
'bum.  KA (part 1). 

 
536 

100. ༼ཁ༽— KHA (part 2). 
377 

101. ༼ཀ༽  བསུྡས་པའི་འབྲིང་པོ་ཁམས་རྩའམ་བཀའ་འདུས་ཅེས་བྱ་བ། 
bsDus pa'i 'bring po khams rtsa'am bka' 'dus ces bya ba.  KA (part 
1). 

 
439 

102. ༼ཁ༽— KHA (part 2). 
429 

103. ༼ཀ༽  ཁམས་བརྒྱད་གཏན་ལ་ཕབས་པའི་རྩ་བ་དོན་རྣམ་པ་ངེས་པ། 
Khams brgyad gtan la phabs pa'i rtsa ba don rnam pa nges pa.  
KA (part 1). 

 
389 

104. ༼ཁ༽  འདུམ་བུ་འོག་མ།  ཁམས་བསུྡད་ཚིགས་བཅད་མ།  

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡུམ་གིྱ་སིྙང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།  

ཁམས་བརྒྱད་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཐིག་ལེའི་མདོའ། 
— dum bu 'og ma.  KHA (part 2).  Khams bsdud tshigs bcad ma.  
Theg pa chen po yum gyi snying po zhes bya ba'i mdo.  Khams 
brgyad gtan la phab pa thig le'i mdo'. 

 
 

473 

105. ༼ཀ༽  བོན་ཉིད་ཀྱི་སིྙང་པོ་བདལ་པའི་འབུམ།  ༼བདལ་འབུམ།༽   
Bon nyid kyi snying po bdal pa'i 'bum [short title: bDal 'bum].  
KA (part 1). 

 
587 

106. ༼ཁ༽— KHA (part 2). 
503 

107. ༼ག༽— GA (part 3). 
521 

108. ༼ང་༽— NGA (part 4). 
575 

109. ༼ཅ༽— CA (part 5). 
591 

110. ༼ཆ༽— CHA (part 6). 
535 

111. ༼ཇ༽— JA (part 7). 
577 
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112. ༼ཉ༽— NYA (part 8). 
593 

113. ༼ཏ༽— TA (part 9). 
563 

114. ༼ཐ༽— THA (part 10). 
610 

115. ༼ཀ༽  ཤེས་རབ་ཀིྱ་བླ་ན་མེད་པ་ཕྱིན་པར་མངོན་རྟོགས་རིག་པའི་རྩེ་མོའི་འབུམ། 
Shes rab kyi bla na med pa phyin par mngon rtogs rig pa'i rtse 
mo'i 'bum.  KA (part 1). 

 
623 

116. ༼ཁ༽— KHA (part 2). 
639 

117. ༼ག༽— GA (part 3). 
628 

118. ༼ང་༽— NGA (part 4). 
690 

119. ༼ཅ༽— CA (part 5). 
623 

120. ༼ཆ༽— CHA (part 6). 
621 

121. ༼ཇ༽— JA (part 7). 
591 

122. ༼ཉ༽— NYA (part 8). 
555 

123. ༼ཏ༽— TA (part 9). 
555 

124. ༼ཐ༽— THA (part 10). 
543 

125. བོན་ཉིད་ཀྱི་སིྙང་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཉི་མ་དགུ་ཤར་གིྱ་འབུམ།  ༼གེླགས་བམ་དང་པོ༽ 
Bon nyid kyi snying po thugs rje nyi ma dgu shar gyi 'bum.  glegs 
bam dang po (part 1). 

 
511 

126. ༼གེླགས་བམ་གཉིས་པ༽— glegs bam gnyis pa (part 2). 
557 

127. ༼གེླགས་བམ་གསུམ་པ༽— glegs bam gsum pa (part 3). 
579 

128. ༼གེླགས་བམ་བཞི་པ༽— glegs bam bzhi pa (part 4). 
533 

129. ༼གེླགས་བམ་ལྔ་པ༽— glegs bam lnga pa (part 5). 
521 

130. ༼གེླགས་བམ་དུྲག་པ༽— glegs bam drug pa (part 6). 
471 

131. ༼གེླགས་བམ་བདུན་པ༽— glegs bam bdun pa (part 7). 
561 
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132. ༼གེླགས་བམ་བརྒྱད་པ༽— glegs bam brgyad pa (part 8). 
536 

133. ༼གེླགས་བམ་དགུ་པ༽— glegs bam dgu pa (part 9). 
581 

134. ༼གེླགས་བམ་བཅུ་པ༽— glegs bam bcu pa (part 10). 
555 

135. ༼ཀ༽  བོན་རིན་པོ་ཆེ་འཕྲུལ་ངག་བདེན་པ་གཙང་མའི་ཀླུ་འབུམ་དཀར་པོ། 

༼ཁ༽  གཙང་མ་ཀླུ་འབུམ་ནག་པོ། 
Bon rin po che 'phrul ngag bden pa gtsang ma'i klu 'bum dkar po.  
KA (part 1).  gTsang ma klu 'bum nag po.  KHA (part 2). 

 
573 

136. ༼ག༽  གཙང་མ་ཀླུ་འབུམ་ཁྲ་བོ། 
gTsang ma klu 'bum khra bo.  GA (part 3). 

519 

137. གནམ་ས་སྣང་བརྒྱད་ཀྱི་མདོ་འགོྲ་ལ་ཕན་ཕྱིར་ཀོང་ཙེས་ཞུས་པ།  

རྣམ་དག་རིན་ཆེན་གཙང་མའི་ཀླུ་འབུམ་དཀར་ནག་ཁྲ་གསུམ་འདུས་པ་སོྐར་གིྱ་གསུང་པོད། 
gNam sa snang brgyad kyi mdo 'gro la phan phyir kong tses zhus 
pa.  rNam dag rin chen gtsang ma'i klu 'bum dkar nag khra gsum 
'dus pa skor gyi gsung pod.  Contains several other titles. 

 
 

472 

138. དཀར་ནག་ཁྲ་གསུན་འབྲིང་བ། 
dkar nag kra gsun 'bring ba 
 
(Bon rin po che 'phrul ngag bden pa gtsang ma klu 'bum nag po'i 
gzhung.  gTsang ma klu 'bum don bsdus chung ngu zhes bya ba'i 
skor gyi gsung pod.  Contains several other titles.) 

 
 

421 

139. ༼ཀ༽  རྣམ་པར་དག་པའི་འབུམ་བཞི་ལས།  གཙང་མའི་ཀླུ་འབུམ། 
rNam par dag pa'i 'bum bzhi las, gTsang ma'i klu 'bum.  KA (part 
1). 

 
341 

140. ༼ཁ༽  རྣམ་པར་དག་པའི་འབུམ་བཞི་ལས།  ས་བདག་དབང་ཆེན་གིྱ་སུྱྒར་བཅོས།  

༼བམ་པོ་གཉིས་པ༽ 
rNam par dag pa'i 'bum bzhi las, Sa bdag dbang chen gyi sgyur 
bcos (bam po gnyis pa).  KHA (part 2). 

 
451 

141. ༼ག༽  རྣམ་པར་དག་པའི་འབུམ་བཞི་ལས།  རིན་པོ་ཆེ་གཉན་གིྱ་འབུམ། 
rNam par dag pa'i 'bum bzhi las, Rin po che gnyan gyi 'bum.  GA 
(part 3). 

 
325 
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142. ༼ང་༽  རྣམ་པར་དག་པའི་འབུམ་བཞི་ལས།  རྡོ་བདག་གཏོད་པོ་བཅོས་པ།  

༼བམ་པོ་བཞི་པ༽ 
rNam par dag pa'i 'bum bzhi las, rDo bdag gtod po bcos pa (bam 
po bzhi pa).  NGA (part 4). 

 
400 

143. ༼ཀ༽  དཔལ་འབུམ་དཀར་པོ།  བོན་ཉིད་སིྙང་པོ་བདལ་པའི་འབུམ་གིྱ་རྩ་བ། 
dPal 'bum dkar po.  Bon nyid snying po bdal pa'i 'bum gyi rtsa ba.  
KA (part 1). 

 
351 

144. ༼ཁ༽  བོན་ཉིད་སིྙང་པོ་བདལ་བའི་འབུམ་རྩ་ཞེས་བྱ་བ། 
Bon nyid snying po bdal ba'i 'bum rtsa zhes bya ba.  KHA (part 
2). 

231 

 

སྔགས། 
sNgags Section: 

Vol.     Title no. of pages 
145. གབ་པ་ཐུགས་ཀྱི་བརྣག་པ།  ཁྲོ་རྒྱུད་གསང་བ་བསེན་ཐུབ། 

Gab pa thugs kyi brnag pa, Khro rgyud gsang ba bsen thub. 

232 

146. གསས་མཁར་རིན་པོ་ཆེ་སིྱྤ་སུྤངས་གབ་པ་སུྐ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བརྣག་པ།  

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་དོན་གིྱ་རྒྱུད། 
gSas mkhar rin po che spyi spungs gab pa sku gsung thugs kyi 
brnag pa, dPal gsang ba 'dus pa don gyi rgyud. 

 
416 

147. གསས་མཁར་ཞི་བ་གཡུང་དུྲང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་གཞུང་། 
gSas mkhar zhi ba g.yung drung yongs su rdzogs pa'i gzhung. 

264 

148. ཁྲོ་བོའི་རྒྱུད་དུྲག 
Khro bo'i rgyud drug.  (Contains six titles, the Khro bo rgyud drug 
in the sPa-gro-ma version.) 

 
789 

149. ལྟ་བ་ཁྱུང་ཆེན་ལིྡང་བའི་རྒྱུད་དང་།  གསས་ཆེན་རིགས་ལྔའི་རྒྱུད་སོྐར་གིྱ་གསུང་པོད། 
lTa ba khyung chen lding ba'i rgyud dang, Gsas chen rigs lnga'i 
rgyud skor gyi gsung pod.  (Contains six titles, the Khro bo rgyud 
drug in the Dang-ra-ma or Byang gter version.) 

 
 

264 
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150. གསས་མཁར་རིན་པོ་ཆེ་སིྱྤ་སུྤངས་ཀྱི་ནང་ནས།  གསལ་བྱེད་མེ་ལོང་པྲ་ཡི་འཕྱོང་།  

ལས་ཀྱི་འཕྱོང་ཆེན་སེྡ་དགུ  གཡུང་དུྲང་གཏིང་རྫོགས་གསང་བའི་རྒྱུད།  

ཀུན་བཟང་གཤེན་ལྷའི་སུྲྒབ་ཐབས་སོྐར། 
gSas mkhar rin po che spyi spungs kyi nang nas. gSal byed me 
long pra yi 'phyong.  Las kyi 'phyong chen sde dgu.  g.Yung 
drung gting rdzogs gsang ba'i rgyud.  Kun bzang gshen lha'i sgrub 
thabs skor.  (Contains still other titles.) 

 
 
 

407 

151. སིྱྤ་སུྤངས་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་བརྣག་པ།  

དབལ་གསས་རྔམ་པའི་ཏིང་མུར་གཡུ་རྩེའི་བསེྙན་སུྲྒབ་རྩ་བའི་རྒྱུད།  

དབལ་གསས་རྔམ་པ་དྲག་ཟོླག་གི་རྒྱུད་སོྟང་རི་ཐོ་ཆེན།  

སིྱྤ་གཙུག་ཨུ་དུ་འབར་བའི་རྒྱུད་སོྐར། 
sPyi spungs gsang ba thugs kyi brnag pa, dBal gsas rngam pa'i ting 
mur g.yu rtse'i bsnyen sgrub rtsa ba'i rgyud.  dBal gsas rngam pa 
drag zlog gi rgyud stong ri tho chen.  sPyi gtsug u du 'bar ba'i 
rgyud skor.  (Contains still other titles.) 

 
 
 

360 

152. གསེར་ལོ་ལོྗན་ཤིང་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པའི་རྒྱུད།  

མཁའ་འགོྲ་རིན་ཆེན་གསང་སོྐར་གཡུང་དུྲང་རིག་པའི་རྒྱུད།  

བྱམས་མ་ཆེན་མོ་རྩ་བའི་བསུྲྒབས་པ། 
gSer lo ljon shing bdud rtsi 'khyil pa'i rgyud.  mKha' 'gro rin chen 
gsang skor g.yung drung rig pa'i rgyud.  Byams ma chen mo rtsa 
ba'i bsgrubs pa. 

 
 

170 

153. མ་རྒྱུད་སངས་རྒྱས་རྒྱུད་གསུམ།  གསང་ཆེན་འདུས་པའི་སིྙང་ཐིག་ལས།  

རྩ་རྒྱུད་ངེས་པའི་ཐིག་ལེ།   
Ma rgyud sangs rgyas rgyud gsum.  gSang chen 'dus pa'i snying 
thig las, rTsa rgyud nges pa'i thig le. 

 
306 

154. ཐུགས་ཀྱི་ཡང་གབ་མ་རྒྱུད་ཐུགས་རྗེ་ཉི་མའི་རྒྱུད། 
Thugs kyi yang gab ma rgyud thugs rje nyi ma'i rgyud. 

749 
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155. གསས་མཁར་རིན་པོ་ཆེ་ཐིག་ལེ་དབྱིངས་ཆེན་གཡུང་དུྲང་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་རྒྱུད་སོྐར། 

ཕ་རྒྱུད་རིག་པ་ཁུ་བྱུག་གསང་མཆོག་རྒྱལ་པོ་མཐར་ཐུག་རྩ་བའི་རྒྱུད། 
gSas mkhar rin po che thig le dbyings chen g.yung drung yongs 
rdzogs kyi rgyud skor.  Pha rgyud rig pa khu byug gsang mchog 
rgyal po mthar thug rtsa ba'i rgyud.  (Contains still other titles.) 

 
 

324 

156. གསས་མཁར་རིན་པོ་ཆེ་སིྱྤ་སུྤངས་གསང་བ་འདུས་པ་ཐབས་ཆེན་ཡབ་ཀྱི་ལུང་རྒྱུད།  

གསང་བ་འདུས་པ་ཐབས་ཆེན་ཡབ་ཀྱི་རྒྱུད། 
gSas mkhar rin po che spyi spungs gsang ba 'dus pa thabs chen 
yab kyi lung rgyud.  gSang ba 'dus pa thabs chen yab kyi rgyud.  
(Note: These are gter ma of gSang-sngags gling-pa.) 

 
 

276 

157. གསང་བ་རིན་ཆེན་ཡན་ལག་སིྙང་རྒྱུད་དགོངས་འདུས་རྒྱབ་བརྟེན་ལུང་གི་རྒྱུད།  

ཀུན་འདུས་རིན་ཆེན་གཡུང་དུྲང་གསང་བའི་རྒྱུད་ལས།  བདེར་གཤེགས་དགོངས་འདུས།  

བདེར་གཤེགས་དགོངས་པ་ཐུགས་བསུྲྒབས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ལུང་གི་རྩ་བ་ས་བོན་ལྟ་བུའི་

རྒྱུད། 
gSang ba rin chen yan lag snying rgyud dgongs 'dus rgyab brten 
lung gi rgyud.  Kun 'dus rin chen g.yung drung gsang ba'i rgyud las, 
bDer gshegs dgongs 'dus.  bDer gshegs dgongs pa thugs bsgrubs yid 
bzhin nor bu'i lung gi rtsa ba sa bon lta bu'i rgyud. 

 
 
 

297 

158. ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད།  

རིག་འཛིན་འདུས་པ་ཐབས་ཆེན་མཁའ་ཡི་རྒྱུད།   
Zhi khro rab 'byams rtsa gsum kun 'dus gsang ba sngags kyi rgyud.  
Rig 'dzin 'dus pa thabs chen mkha' yi rgyud.   

 
251 

159. ཆེ་མཆོག་དྲན་པ་ཡང་གསང་དྲག་པོའི་རྒྱུད།  རྩ་རྒྱུད་དབང་དྲག་འབར་བའི་ཕྲེང་བ།  

དབང་དྲག་འབར་བ་མེ་ཕྲེང་གི་སོྐར།  

མཁའ་འགོྲ་ཤེས་རབ་བློ་འཕེལ་གིྱ་བསུྲྒབ་ཐབས་ཀྱི་སོྐར།   
Che mchog dran pa yang gsang drag po'i rgyud, rTsa rgyud dbang 
drag 'bar ba'i phreng ba.  dBang drag 'bar ba me phreng gi skor.  
mKha' 'gro shes rab blo 'phel gyi bsgrub thabs kyi skor. 
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160. ཀ་བ་ནག་པོ་མན་ངག་རྩ་བའི་རྒྱུད།  ཉོན་མོངས་རང་གོྲལ་དུག་ལྔ་རྩད་གཅོད་ཀྱི་རྒྱུད།  

རི་རོང་ནག་པོའི་རྒྱུད།  དབལ་གསས་དྲག་པོ་མེ་རི་འབར་བའི་རྒྱུད།  

ཤ་འབར་ནག་པོ་གསང་བ་ངན་སྔགས་འདུས་པའི་རྒྱུད།  རྒྱ་མདུད་འབར་བའི་རྒྱུད།  

ཆུ་སིྲན་རྔམ་པའི་རྒྱུད།  འཇིག་རྟེན་ཕུང་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུད།  ཁམས་གསུམ་ཀུན་གོྲལ་གིྱ་རྒྱུད།  

གབ་པ་མངོན་ཕྱུང་སྟག་ལའི་སེྱྐ་རྒྱུད།   
Ka ba nag po man ngag rtsa ba'i rgyud.  Nyon mongs rang grol 
dug lnga rtsad gcod kyi rgyud.  Ri rong nag po'i rgyud.  dBal gsas 
drag po me ri 'bar ba'i rgyud.  Sha 'bar nag po gsang ba ngan 
sngags 'dus pa'i rgyud.  rGya mdud 'bar ba'i rgyud.  Chu srin rngam 
pa'i rgyud.  'Jig rten phung byed kyi rgyud.  Khams gsum kun grol 
gyi rgyud.  Gab pa mngon phyung stag la'i skye rgyud. 

 
 
 
 
 

841 

161. ཕུར་པའི་རྒྱུད་དགུ་སོྐར་གིྱ་གསུང་པོད། 
Phur pa'i rgyud dgu skor gyi gsung pod.  (Contains nine titles.) 

795 

162. སྟག་ཕུར་རྩ་རྒྱུད།  དབལ་ཕུར་འབར་བ་ནག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མེ་རི་འཁྱིལ་བའི་རྒྱུད་སོྐར།  

ཁྲོ་བོ་གནམ་ལྕགས་ཐོག་མདའ་ཡང་གསང་གི་རྒྱུད། 
sTag phur rtsa rgyud.  dBal phur 'bar ba nag po'i phrin las me ri 
'khyil ba'i rgyud skor.  Khro bo gnam lcags thog mda' yang gsang 
gi rgyud. 

 
 

262 

163. གེ་ཁོད་བདུད་འདུལ་གསང་བ་རྩ་བའི་རྒྱུད། 
Ge khod bdud 'dul gsang ba rtsa ba'i rgyud.  (With associated and 
additional titles.) 

 
426 

164. སུྤ་གིྲ་དཀར་པོ་སྔགས་སེམས་དང་པོ་འབྱུང་སིྲད་ཐུགས་རྗེའི་ཉི་མ་ཤར་ཚུལ།   
sPu gri dkar po sngags sems dang po 'byung srid thugs rje'i nyi ma 
shar tshul.  (Contains a number of titles connected with the sTag 
la spu gri dkar po'i rgyud.) 

 
 

198 

165. མ་མོ་འདུས་པ་ཡང་སིྙང་གིས་རྒྱུད་ལས།  གསང་བ་རྩ་རྒྱུད། 
Ma mo 'dus pa yang snying gis rgyud las, gSang ba rtsa rgyud (and 
associated texts of the Ma mo sbod gtong gi rgyud skor). 
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166. མཁའ་འགོྲ་རྩ་བའི་རྒྱུད་འབུམ་གསང་ཆེན་རོལ་པ་ཟང་ཐལ་གིྱ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།  

བྲག་བཙན་དམར་པོའི་རྒྱུད་སུྤ་གིྲ་རེག་གཅོད།  

གནམ་ལྕགས་སོྲག་གི་སེ་བདར་ཟ་འགྲམ་ཆེ་བ།  

འཇིགས་བྱེད་གཤིན་རྗེ་ནག་པོའི་གསང་རྒྱུད་དུག་མཚོའ་ཁོལ་མའི་ལ་རྒྱུས།  

སེྱྐས་བུ་ལས་གིང་དཀར་པོའི་རྫུ་འཕྲུལ་སུྐ་ལྔའི་སོྲག་རྒྱུད་གནད་ཀྱི་ཐེམ་ཡིག་དངུལ་དཀར་བུ

མ་པ། 
mKha' 'gro rtsa ba'i rgyud 'bum gsang chen rol pa zang thal gyi 
rgyud kyi rgyal po.  Brag btsan dmar po'i rgyud spu gri reg gcod.  
gNam lcags srog gi se bdar za 'gram che ba.  'Jigs byed gshin rje 
nag po'i gsang rgyud dug mtsho' khol ma'i lo rgyus.  sKyes bu las 
ging dkar po'i rdzu 'phrul sku lnga'i srog rgyud gnad kyi them yig 
dngul dkar bum pa. 

 
 
 
 
 

285 

167. ཀུན་འབུམ་གོ་འབྱེད་རྩ་བའི་རྒྱུད། 
Kun 'bum go 'byed rtsa ba'i rgyud (Kun 'bum khra bo and 
associated texts). 

 
735 

168. སིྱྤ་གཙུག་ཨུ་དུ་འབར་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཏོག་གི་གཟུངས།  གཙུག་ཏོར་སོྐར་གིྱ་གསུང་པོད། 
sPyi gtsug u du 'bar ba rin po che tog gi gzungs.  gTsug tor skor 
gyi gsung pod.  (Contains several titles.) 

 
375 

169. གསས་མཁར་གསང་བའི་འཚམས་ཟོླག་གི་རྒྱུད་སོྐར། 
gSas mkhar gsang ba'i 'tshams zlog gi rgyud skor. 

240 

170. རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་འདུས་རྩ་བའི་རྒྱུད་སོྐར། 
Rin po che kun 'dus rtsa ba'i rgyud skor.  (Contains several titles.) 

257 
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སེམས། 
Sems Section: 

Vol.     Title no. of pages 
171. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ཞུང་སྙན་རྒྱུད་བཀའ་རྒྱུད་སོྐར་བཞི། 

rDzogs pa chen po zhang zhung snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi. 

353 

172. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སུྱྨ་གུ་གབ་པ་དགུ་སོྐར།  

རྫོགས་ཆེན་གསེར་གིྱ་ལུང་ནོན་ཆེ་བ་གཉིས་ཀྱི་སོྐར། 
rDzogs pa chen po byang chub sems kyi smyu gu gab pa dgu skor. 
rDzogs chen gser gyi lung non che ba gnyis kyi skor. 

 
580 

173. རྒྱུད་གབ་པ་དགུ་སོྐར་གིྱ་ལེའུ་དང་པོ།  བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་གབ་པའི་འགེྲལ་པ། 
rGyud gab pa dgu skor gyi le'u dang po. Byang chub sems kyi gab 
pa'i 'grel pa. 

 
353 

174. རྫོགས་ཆེན་བསྲྒགས་པ་སོྐར་གསུམ་ལས།  སེྟང་ལྷ་ཡུལ་དུ་བསྲྒགས་པའི་སོྐར། 
rDzogs chen bsgrags pa skor gsum las, sTeng lha yul du bsgrags 
pa'i skor. 

 
324 

175. རྫོགས་ཆེན་བསྲྒགས་པ་སོྐར་གསུམ་ལས།  བར་མི་ཡུལ་དང་།  

འོག་ཀླུ་ཡུལ་དུ་བསྲྒགས་པའི་སོྐར། 
rDzogs chen bsgrags pa skor gsum las, Bar mi yul dang, 'Og klu 
yul du bsgrags pa'i skor. 

 
255 

176. སིྱྤ་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་དཀར་པོ་ཡེ་ཁྲི་མཐའ་སེལ་གིྱ་སོྐར། 
sPyi rgyud chen po nam mkha' dkar po ye khri mtha' sel gyi 
skor. 

470 

177. རྫོགས་ཆེན་མེ་ལོང་བདུན་པ།  ལྷ་བོན་ཁྱབ་པ་སྣང་ལྡན་གིྱ་ཉམས་ཁྲིད་སོྐར། 
rDzogs chen me long bdun pa. Lha bon khyab pa snang ldan gyi 
nyams khrid skor. 

 
364 

178. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མུ་མེད་བདལ་པའི་རྒྱུད། 
rDzogs pa chen po mu med bdal pa'i rgyud.  

280 

 
 



A Handlist of the Bon Kanjur and Tengyur 
 

83 
 

 

Bonpo Tengyur 

 
Achard  
Volume # 

Title Karmay 
volume
# 

 
Volume 1 

དབྱའི་སོྟན་གདུགས་དཀར་།  

གཤེན་རབ་མཆོག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་གདུག་དཀར།   
dbya'i ston gdugs dkar/ gShen rab mchog de bzhin 
gshegs pa'i gtsug tor gdug dkar 

 
1 

 
Volume 2 
 

དབལ་གསས་ཐུགས་སུྲྒབ་སོྐར།   
dBal gsas thugs sgrub skor 

2 

Volume 3 སྟག་ལ་བཀྲ་ཤིས་གཏེར་རྫོགས། 
sTag la bkra shis gter rdzogs 

3 

Volume 4  
 

དྲག་སྔགས་དབལ་མོ། 
Drag sngags dbal mo 

4 

Volume 5  
 

ངོ་མཚར་རྒྱས་བཟོླག 
Ngo mtshar rgyas bzlog 

5 

Volume 6  
 

མུ་ཆོའི་ཁྲོམ་འདུལ། 
Mu cho'i khrom 'dul 

6 

Volume 7  
སྟག་ལག་ལྷ་རྒོད། 
sTag lag lha rgod 

7 

Volume 8 
 

རྟ་འབྲིན་གའུ་དམར་ནག rta 'brin ga'u dmar nag 

ཚེ་དབང་པདྨ་རབ་ཁྲོས། 
Tshe dbang padma rab khros 

8 

Volume 9 
 

སིྱྤ་སུྤང་མཁའ་ཀློང་། 
sPyi spung mkha' klong 

9 
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Volume 10  མ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱུད་འགེྲལ། 
Ma rgyud kyi rgyud 'grel 

10 

Volume 11  གཤེད་དམར་སིྱྤ་འདུལ། 
gShed dmar spyi 'dul 

11 

Volume 12
  

མ་རྒྱུད་གསང་མཆོག་མཐར་ཐུག 
Ma rgyud gsang mchog mthar thug 

12 

Volume 13
  

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ། 
dPal gsang ba 'dus pa 

13 

Volume 14 མ་ཏིྲ་འོད་དཔག་མེད། 
Ma tri 'od dpag med 

14 

Volume 15 ཚེ་སུྲྒབ་འོད་དཀར་དཔག་མེད་པོད། 
Tshe sgrub 'od dkar dpag med pod 

15 

Volume 16  
ལམ་ལྔ་མཁའ་འགོྲ་རྒྱ་མཚོ།  
Lam lnga mkha' 'gro rgya mtsho 

16 

Volume 17  ལུྷན་གུྲབ་དབང་ལྡན་བླ་སུྲྒབ།  
Lhun grub dbang ldan bla sgrub 

17 

Volume 18 
སིྲད་རྒྱལ་སོྲག་སུྲྒབ། 
Srid rgyal srog sgrub 

18 

Volume 19 
 

སིྲད་རྒྱལ་མཐུ་སུྲྒབ། 
Srid rgyal mthu sgrub 

19 

Volume 20 
 

ཨ་བསེའི་མཐུ་སུྲྒབ། 
A bse'i mthu sgrub 

20 

Volume 21 
 

གཤིན་རྗེ་ནག་པོ། 
gShin rje nag po 

21 
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Volume 22 
 

མེ་རི་རྒྱད་ཕུར། 
Me ri gyad phur 

22 

Volume 23 
 

ཁྲོ་བོ་རོལ་པ 
Khro bo rol pa 
(wrapped in two volumes: I -pp.1-896; II - pp.897-end) 

23 

Volume 24  
 

དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སོྐར། 
Don yod zhags pa'i skor 

24 

Volume 25 
 

སྙན་རྒྱུད་ཕུར་པ།  
sNyan rgyud phur pa 

25 

Volume 26 
 

སེྡ་བརྒྱད་བཟོླག་མདོས། 
sDe brgyad bzlog mdos (smad cha) 

26 

Volume 27 
 

སེྡ་བརྒྱད་བཟོླག་མདོས། 
sDe brgyad bzlog mdos (stod cha) 

27 

Volume 28 
 

ཨུད་འབར་དཀྱིལ་འཁོར་དང་མ་མོ་གསང་སུྲྒབ། 
Ud 'bar dkyil 'khor dang ma mo gsang sgrub 

28 

Volume 29 སྟག་ལ་ཕུར་བུ་རྩེ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་སྟག་གཞུང་། 
sTag la phur bu rtse med kyi rgyud las stag gzhung 

29 

Volume 30 ཐུགས་རྗེ་ཀུན་གོྲལ།  ཟབ་གསང་གཅོད་ཀྱི་དགོངས་སོྱྤད།  
thugs rje kun grol/ Zab gsang gcod kyi dgongs spyod 

30 

Volume 31  
 

དུྲང་མུ་གཅོད་མུ་གཅོད་ཆེན། 
Drung mu gcod chen 

31 

Volume 32 
 

ཚེ་དབང་ཡང་ཞུན་པར་མི་ཤིག་རྡོ་རྗེ། 
Tshe dbang yang zhun (à éplucher ; intéressant) par 
Mi shig rdo rje 

32 

Volume 33 
 

ཟབ་དོན།  འཆི་མེད་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་་ཐར།  ༼ཁ༽ 
Zab don / 'Chi med gu ru padma 'byung gnas kyi 
rnam thar (Kha) 

33 
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Volume 34 
 

ཟབ་དོན།  འཆི་མེད་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་ཐར།  ༼ག༽ 
Zab don / 'Chi med gu ru padma 'byung gnas kyi 
rnam thar (Ga) 

34 

Volume 35  ཟབ་དོན། གུྷ་རུའི་རྣམ་ཐར་ཟབ་དོན་བཞུགས། 
Zab don/ ghu'i rnam thar zab don bzhugs 

35 

Volume 36 
  

ཟབ་དོན། 
Zab don 

36 
 

Volume 37 
 

ཟབ་གཅོད།  

ཟབ་གསང་མཁའ་འགོྲའི་སིྙང་ཐིག་ཀྱེ་མའི་ཟབ་གཅོད་ལག་ལེན་ཤེལ་དཀར་ཕྲེང་

བའི་དོ་ཤལ། 
Zab gsang mkha' 'gro'i snying thig kye ma'i zab gcod 
lag len shel dkar                        
phreng ba'i do shal 

37 

Volume 38 
  

གསང་ཕུར་སྟག་ལ་གིྲ་འདུལ། 
gSang phur stag la gri 'dul 

38 

Volume 39 
 

དྲན་པ་གསེར་གདམས། 
Dran pa gser gdams 

39 

Volume 40 
 

སྟག་ལ་བདག་ལ་རྫོགས། stag la bdag la rdzogs 

སྟག་ལ་མེ་འབར་བདག་རྫོགས་གསང་བ་མཆོག་གི་སྐབས་ཆ་ལག་ནོར་བུའི་གཏེར

་མཛོད། 
sTag la me 'bar bdag rdzogs gsang ba mchog gi skabs 
cha lag nor bu'i gter mdzod 

40 

Volume 41 
   

མཚན་བརྗོད། 
mTshan brjod 

41 

Volume 42 
 

ཁྲིད་ཡིག་དམར་མོ་མཛུབ་ཚུགས། 
Khrid yig dmar mo mdzub tshugs (Kun grol grags pa) 

42 
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Volume 43 
 
 

གསང་བ་ཡེ་ཤེས།  མ་རྒྱུད་མཁའ་འགོྲ་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས། 
Ma rgyud mkha' 'gro dgongs pa kun 'dus (mKha' 'gro 
gsang ba ye shes,         
mKha' 'gro snying thig de Kun grol grags pa) 

43 

Volume 44 ཨུ་འདུམ་འབར་བའི་རྒྱུད། 
U 'du(m) 'bar ba'i rgyud 

44 

Volume 45 
 

ཡབ་སྲས་ཐུགས་སུྲྒབ། 
Yab sras thugs sgrub 

45 

Volume 46 
 

སོྦད་སོྟང་༼གཏོང་༽།  མ་མོ་རྦོད་གཏོང་། 
Ma mo rbod gtong 

46 

Volume 47 
 

ཀུན་རིག་སིྱྦན་བསེྲག 
Kun rig sbyin bsreg 

47 

Volume 48 
 

དྲན་པ་གསང་སུྲྒབ། 
Dran pa gsang sgrub 

48 

Volume 49 
 

སྟག་ལ་ཕུར་ཤས་༼ཤམས་༽ཅན། stag la phur shas (shams) 

can 
ཡང་སིྙང་གསང་བའི་ཐུགས་སུྲྒབ་དེ་གསང་སྔགས་གིླང་པ། 
Yang snying gsang ba'i thugs sgrub de gSang sngags 
gling pa 

49 

Volume 50 
  

རྩོད་ཟོླག rtsod zlog 

གསས་མཁར་རིན་པོ་ཆེ་སིྱྤ་སུྤངས་རྩོད་བཟོླག་ཞི་ཁྲོའི་བསེྙན་སུྲྒབ།  
gSas mkhar rin po che spyi spungs rtsod bzlog zhi 
khro'i bsnyen sgrub 

50 

Volume 51 རྩོད་བཟོླག 
rTsod bzlog 

51 

Volume 52 

ཀུན་བཟང་ལུང་ཆེན། kun bzang lung chen 

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུད་སོགས། 
Kun tu bzang po mnyam pa nyid kyi rgyud sogs 

52 
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Volume 53 

གསར་མའི་གདུག༼མའི་གདུགས་༽དཀར། gsar ma'i gdug (ma'i 

gdugs) dkar 
གཙུག་ཆེན་གདུགས་དཀར་གིྱ་སོྐར། 
gTsug chen gdugs dkar gyi skor 

53 

Volume 54 
  

ཧུཾ་ཆེན་གུྷ་རུ་རྩ་གསུམ། 
Hûm chen ghu rtsa gsum 

54 

Volume 55 
 

རིག་འདུས་དང་ས་སིྙང་། rig 'dus dang sa snying 

བླ་མ་རིག་འཛིན་དགོངས་པ་འདུས་པ། 
Bla ma rig 'dzin dgongs pa 'dus pa 

55 

Volume 56 
 

ཡང་རྩེ་ཀློང་ཆེན། 
Yang rtse klong chen 

56 

Volume 57 
 

ཞི་གཅོད་དང་སིྲད་རྒྱལ་དྲག་སུྲྒབ། 
Zhi gcod dang srid rgyal drag sgrub 

57 

Volume 58 
 

གུྷ་རུའི་ཐུགས་སུྲྒབ། ghu ru'i thugs sgrub 

ཡང་ཟབ་གུྷ་རུ་ཐུགས་ཀྱི་སུྲྒབ་པ། 
Yang zab ghu ru thugs kyi sgrub pa 

58 

Volume 59 
 

མཁའ་འགོྲ་དགོངས་འདུས་དང་སིྲད་རྒྱལ་དྲག་སུྲྒབ། 
mKha' 'gro dgongs 'dus dang srid rgyal drag sgrub 

59 

Volume 60  མཁའ་འགོྲ་དགོངས་འདུས། 
mKha' 'gro dgongs 'dus (mKha' 'gro snying thig) 

60 

Volume 61  རིག་འཛིན་མཁའ་འགོྲ་ཞུས་ལེན། 
Rig 'dzin mkha' 'gro zhus len 

61 

Volume 62 མི་ཤིག་གུར་དྲག 
Mi shig gur drag (I) 

62 

Volume 63  མི་ཤིག་གུར་དྲག 
Mi shig gur drag (II) 

63 
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Volume 64 མཁའ་འགོྲ་གསང་གཅོད། 
mKha' 'gro gsang gcod (I) 

64 

Volume 65 མཁའ་འགོྲ་གསང་གཅོད། 
mKha' 'gro gsang gcod (II) 

65 

Volume 66 

མི་ཤིག་གུྷ་དྲག mi shig ghu drag 

གུྷ་རུ་དྲག་པོ། 
Ghu ru drag po (I) 

66 

Volume 67 

གུྷ་དྲག 

གུྷ་རུ་དྲག་པོ། 
Ghu ru drag po (II) 

67 

Volume 68 ཞང་ཞུང་ཇུ་ཐིག 
Zhang zhung ju thig 

68 

Volume 69  ཞི་ཁྲོ་དགོངས་འདུས། 
Zhi khro dgongs 'dus (I) 

69 

Volume 70  ཞི་ཁྲོ་དགོངས་འདུས། 
Zhi khro dgongs 'dus (II) 

70 

Volume 71  མི་ཤིག་ཁྲོ་བོ། 
Mi shig khro bo 

71 

Volume 72  བསྲྒགས་པ་རིན་ཆེན་གིླང་གྲགས། 
bsGrags pa rin chen gling grags 

72 

Volume 73 ཧུྃ་ཆེན་གུ་རུ་རྩ་གསུམ། 
Hûm chen gu ru rtsa gsum 

73 

Volume 74 ཞི་ཁྲོ་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས། 
Zhi khro rtsa gsum kun 'dus 

74 

Volume 75 ལི་ཤུའི་སུྲྒབ་པ། 
Li shu'i sgrub pa 

75/76 
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Volume 76 Combined with number 75. 75/76 

Volume 77 བློ་ལྡན་ཕུར་པ། 
Blo ldan phur pa 

77 

Volume 78 དམར་ཁྲིད་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས། 
dMar khrid dgongs pa kun 'dus 

78 

Volume 79 

ཚེ་སུྲྒབ་རྡོ་རྗེ་གོ་ཁྲབ། tshe sgrub rdo rje go khrab 

འཆི་མེད་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སུྲྒབ་པ། 
'Chi med mgon po tshe dpag med kyi sgrub pa, révélé 
par Sangs rgyas gling pa 

79 

Volume 80 

གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་ལུང་། gzhi lam 'bras bu'i lung 

སྒ་སོྟན་གཞི་ལམ་འབྲས་བུ་རྒྱན་སོགས། 
sGa ston gzhi lam 'bras bu rgyan sogs 

80 

Volume 81 དྲ་བ་དམར་ནག་གི་རྒྱུད་དང་སུྲྒབ་པ། 
Dra ba dmar nag gi rgyud dang sgrub pa 

81 

Volume 82 བྱང་ཆུབ་སུྲྒབ་ཐབས་ལམ་རིམ། 
Byang chub sgrub thabs lam rim 

82 

Volume 83  ཁམས་བརྒྱད་བསུྡས་པ། 
Khams brgyad bsdus pa 

83 

Volume 84  སོྟང་གསུམ་འཁྲུགས་པ་ཡོ་བཅོས། 
sTong gsum 'khrugs pa yo bcos 

84 

Volume 85  རྩ་གསུམ་བོན་སོྱྐང་བཞི་སྲྦགས། 
rTsa gsum bon skyong bzhi sbrags 

85 

Volume 86 

རྗེ་འབྲུག་དང་ལི་ཤུ་དང་དྲན་པའི་ཞལ་གདམས།  
rje 'brug dang li shu dang dran pa'i zhal gdams 
བླ་མའི་ལི་ཤུ་ཞལ་གདམས། 
Bla ma'i li shu zhal gdams 

86 
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Volume 87  

གསོལ་ཁ།  
gSol kha  (in two volumes : vol 1 –pp.1-926 ; vol2-

pp.927-1796) 

87 

Volume 88  བྲུ་ལུགས་སྐང་པོད། 
Bru lugs skang pod 

88 

Volume 89  མཁའ་འགོྲ་སྐལ་པ་བཟང་མོའི་གཞུང་། 
mKha' 'gro skal pa bzang mo'i gzhung 

89 

Volume 90  མཁན་ཆེན་ཉི་མའི་རྣམ་ཐར། 
mKhan chen nyi ma'i rnam thar 

90 

Volume 91  

བཀའ་འགེྲལ། bka' 'grel 

སུྱྒ་འཕྲུལ་དྲ་བ་རྩ་རྒྱུད་འགེྲལ་པ། 
sGyu 'phrul dra ba rtsa rgyud 'grel pa 

91 

Volume 92 ཡང་རྩེ་ཀློང་ཆེན་གིྱ་འགེྲལ་སོྐར། 
Yang rtse klong chen gyi 'grel skor 

92 

Volume 93  བཀའ་འགུྱར་བརྟེན་འགུྱར་དཀར་ཆགས། 
bKa' 'gyur brTen 'gyur dkar chags 

93 

Volume 94 གཤེན་ཉི་མའི་བཀའ་འབུམ། 
gShen nyi ma'i bka' 'bum 

94 

Volume 95  བྱང་ཆུབ་ལེགས་བཤད་ལམ་རིམ། 
Byang chub legs bshad lam rim 

95 

Volume 96  སངས་རྒྱས་སོྟང་དབང་། 
Sangs rgyas stong dbang 

96 

Volume 97 གཤེན་རབ་ཀྱི་སེྱྐས་རབས་རྣམ་ཐར།  
gShen rab kyi skyes rabs rnam thar 

97 

Volume 98 རྫོགས་ཆེན་ལྟ་བ་ཐོག་འབེབས། 
rDzogs chen lta ba thog 'bebs I 

98 
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Volume 99  ཛྭ་ཕུར་མེ་རི།  སངས་རྒྱས་སོྟང་དབང་། 
Dzwa phur me ri + sangs rgyas stong dbang 

99 

Volume 100 གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་ཡང་གསང་ཐུགས་རྒྱུད། 
gSang ba sngags kyi yang gsang thugs rgyud 

100 

Volume 101 
ཞང་ཞུང་སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་མངོན་བརྗོད་བསྟན་བཅོས། 
Zhang zhung snyan rgyud kyi lo rgyus dang mngon 
brjod bstan bcos 

101 

Volume 102 སྙན་ངག་མེ་ལོང་གི་འགེྲལ་པ། 
sNyan ngag me long gi 'grel pa 

102 

Volume 103 འགོྲ་མགོན་ས་ལམ་དང་ཚད་མ། 
'Gro mgon sa lam dang tshad ma 

103 

Volume 104  རྣམ་རྒྱལ་སུྲྒབ་པ། 
rNam rgyal sgrub pa 

104 

Volume 105 བསམ་པ་ལུྷན་གུྲབ། 
bSam pa lhun grub 

105 

Volume 106 

དྲན་དྲག dran drag 

ཞི་ཁྲོ་སུྱྒ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་རྒྱུད། 
Zhi khro sgyu 'phrul dra ba'i rgyud (Dran pa yang 
gsang drag po) 

106 

Volume 107  

དྲན་དྲག dran drag 

དྲན་པ་དྲག་པོའི་བཟོླག་པ། 
Dran pa drag po'i bzlog pa 

107 

Volume 108  དཀའ་ཐུབ་ཉོན་མོངས་ཀུན་འབྱིན། 
dKa' thub nyon mongs kun 'byin 

108 
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Volume 109 

ག་རྒྱའི་སྨན་དཔེ། ga rgya'i sman dpe 

སངས་རྒྱས་སྨན་ལྷའི་པོད། 
Sangs rgyas sman lha'i pod 

109 

Volume 110  

གསར་མའི་སོྐང་འབུམ། gsar ma'i skong 'bum 

གསར་མི་རྐང་འབུམ། 
gSar mi rkang 'bum 

110 

Volume 111 གསང་བ་སུམ་དིྲལ་སོྟད་ཆ། 
gSang ba sum dril stod cha 

111 

Volume 112  

གསང་བ་གསུམ་དིྲལ་སླད་ཆ་བཞུགས་སོ། gsang ba gsum dril slad 

cha bzhugs so 
བདེར་གཤེགས་རིག་འཛིན་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་འཆི་མེད་གསང་བ་སུམ་དིྲལ་གིྱ

་རྒྱུད།  
bDer gshegs rig 'dzin dgongs pa kun 'dus 'chi med 
gsang ba sum dril gyi rgyud 

112 

Volume 113  བསྲྒགས་པ་སོྐར་གསུམ། 
bsGrags pa skor gsum 

113 

Volume 114 

ཞི་འབྲིང་ཁྲོ་འབྲིང་། zhi 'bring khro 'bring 

ཞི་ཁྲོ་ཚོགས་རྒྱས་འབྲིང་།   
Zhi khro tshogs rgyas 'bring 

114 

Volume 115  

ནམ་མཁའ་རྭི་གཅོད། nam mkh' rwi gcod 

རྫོགས་ཆེན་ནམ་མཁའ་སིྱྤ་གཅོད། 
rDzogs chen nam mkha' spyi gcod 

115 

Volume 116  རབ་གནས་སོྐར། 
Rab gnas skor 

116 
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Volume 117  

དམར་ཁྲིད་སོྔན་འགོྲའི་ཁྲིད་རིམ། dmar khrid sngon 'gro'i khrid 

rim 
དམར་ཁྲིད་དུག་ལྔ་རང་གོྲལ། 
dMar khrid dug lnga rang grol 

117 

Volume 118  

གསང་བ་གསང་ཆེན། gsang ba gsang chen 

ཟབ་ལམ་མཁའ་འགོྲ་འབུམ་རྫོགས་མ་རྒྱུད་གསས་མཁར་སེྡ་ལྔ་མཁའ་འགོྲ་དགོ

ངས་པ་འདུས་པའི་ཐུགས་སུྲྒབ་གསང་བ་གསང་ཆེན་སུྲྒབ་པ། 
Zab lam mkha' 'gro 'bum rdzogs ma rgyud gsas 
mkhar sde lnga mkha' 'gro dgongs pa 'dus pa'i thugs 
sgrub gsang ba gsang chen sgrub pa 

118 

Volume 119 

སེ་དོར་ལྷ་རྒོད། se dor lha rgod 

གསང་སྔགས་གསང་བའི་རྒྱུད་རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ། 
gSang sngags gsang ba'i rgyud rgya cher rol pa 

119 

Volume 120  ཐེག་ཆེན་ལྷ་ཡི་མེ་ལོང་། 
Theg chen lha yi me long 

120 

Volume 121  

གཅོད་ཀྱི་དམིགས་ཁྲིད། gcod kyi dmigs khrid 

གསང་གཅོད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། 
gSang gcod yid bzhin nor bu 

121 

Volume 122  གེ་ཁོད་སྨད་ཆ། 
Ge khod smad cha 

122 

Volume 123 

གཤེན་རབ་སེྱྐས་རབས་རྣམ་བཤད། 
gshen rab skyes rabs rnam bshad 
རྣམ་མཁྱེན་རྒྱལ་བ་གཤེན་རབ་ཀྱི་སེྱྐས་རབ་རྣམ་བཤད་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ། 
rNam mkhyen rgyal ba gshen rab kyi skyes rab rnam 
bshad nor bu'i phreng ba 

123 

Volume 124  མུ་མེད་བདལ་བའི་གཞུང་། 
Mu med bdal ba'i gzhung 

124 
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Volume 125 

སྐད་གཉིས་ཤན་སྱྦར་དང་ས་ལམ་རྣམ་བཞུགས་སུྡས།  
skad gnyis shan sbyar dang sa lam rnam bzhugs sdus 
ས་ལམ་གིྱ་རྣམ་གཞག་དང་སྐད་གཉིས་ཤན་སྱྦར། 
Sa lam gyi rnam gzhag dang skad gnyis shan sbyar  

125 

Volume 126  ཞུ་ལུགས་ཞི་ཁྲོ། 
Zhu lugs zhi khro (2 volumes: I-p.1-996; II- 997-2104) 

126 

Volume 127 

དཔའ་བོ་བདུན་པ་སོྟད་ཆ། dpa' bo bdun p stod cha 

བདེར་གཤེགས་དཔའ་བོ་བདུན་སུྲྒབ། 
bDer gshegs dpa' bo bdun sgrub 

127 

Volume 128 དཔའ་བོ་བདུན་པ་སྨད་ཆ། 
dPa' bo bdun pa smad cha 

128 

Volume 129 གསང་ཐུན་ཐིག་ལེ་བཀོད་པ། 
gsang thun thig le bkod pa  

129 

Volume 130 
འབྲས་རྩི་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་ཅེས་བྱ་བ་བརྱྒ་དང་དུྲག་ཅུ་པ། 
'Bras rtsi mu tig phreng ba ces bya ba brgya dang 
drug cu pa 

130 

Volume 131  

རྫོགས་ཆེན་ལྟ་བའི་གུླ་དབྱངས། rdzogs chen lta ba'i glu 

dbyangs 
འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལྟ་བའི་གུླ་དབྱངས་བསྐལ་བཟང་ཐེག་ཆེན་བྱར་གིྱ་ལ

ན།  

གཚོ་དར་བའི་དགའི་སོྟན་རྣལ་འབྱོར་རྐང་དུྲག་དགེྱས་པའི་མགིྲན་ངག་ཅེས་བྱ་བ། 
'Od gsal rdzogs pa chen po lta ba'i glu dbyangs bskal 
bzang theg chen byar gyi lan,g tsho dar ba'i dga'i ston 
rnal 'byor rkang drug dgyes pa'i mgrin ngag ces bya 
ba. 

131 

Volume 132  སུྐ་གསུམ་ཞིང་སུྲྒབ། 
sKu gsum zhing sgrub 

132 
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Volume 133  སྙན་རྒྱུད་རིག་པ་གཅེར་མཐོང་། 
sNyan rgyud rig pa gcer mthong 

133 

Volume 134 སུམ་བརྒྱ་པའི་འགེྲལ་དང་ཏི་ཀ 
sum brgya pa'i 'grel dang ti ka 

134 

Volume 135 རྩ་གསུམ་ཡི་དམ་ཀུན་འདུས། 
rTsa gsum yi dam kun 'dus 

135 

Volume 136 

ཚེ་སུྲྒབ་གཡུང་དུྲང་གུར་ཁང་། Tshe sgrub g.yung drung gur 

khang 
ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཀྱི་སུྲྒབ་པ། 
Tshe dbang rig 'dzin thugs kyi sgrub pa 

136 

Volume 137 

སུྱྒ་འཕྲུལ་གསང་བའི་གཙོ་མཆོག་ཐུགས་སུྲྒབ་ཀྱི་ལག་ལེན་གསལ་བྱེད་ནམ་མཁ

འི་ཉི་ཟེར། 
sGyu 'phrul gsang ba'i gtso mchog thugs sgrub kyi lag 
len gsal byed nam mkha'i nyi zer 

137 

Volume 138  
སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་སོྔན་འགོྲ་རིམ་པ་རྣམས། 
sNyan rgyud kyi sngon 'gro rim pa rnams (Phyag 
khrid) 

138 

Volume 139 གུྲབ་དབང་རྣམ་ཐར། 
grub dbang rnam thar 

139 

Volume 140 

ཚེ་གཡང་ཁ་སོྲྤད། tshe g.yang kha sprod 

ཟབ་དོན་གསང་བ་སིྙང་པོ། 
Zab don gsang ba snying po 

Note, this volume is incomplete. It begins on 
page  p. 251 

140 

Volume 141  དབང་ཆེན་གསལ་བྱེད་ལས་ཐིག 
dBang chen gsal byed las thig 

141 
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Volume 142  
མོ་ཡིག་ཕྱོགས་སིྲྒག་དང་གཤེན་ཉི་མའི་རྣམ་ཐར་སིྲད་པ་རྒྱུད་ཀྱི་ཁ་བྱང་། 
Mo yig phyogs sgrig dang gshen nyi ma'i rnam thar 
srid pa rgyud kyi kha byang 

142 

Volume 143  སྟག་ལའི་སུྲྒབ་སོྐར། 
sTag la'i sgrub skor 

143 

Volume 144  ཀློང་རྒྱས་འགེྲལ་པ། 
Klong rgyas 'grel pa 

144 

Volume 145  གསང་མཆོག་རོལ་པ། 
gSang mchog rol pa 

145 

Volume 146  ལག་ལེན་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ། 
Lag len nor bu'i do shal 

146 

Volume 147  གཤེན་རབ་བཀའ་ཆེན་པོའི་དཀར་ཆག 
gShen rab bka' chen po'i dkar chag 

147 

Volume 148 རྫོགས་ཆེན་ལྟ་བ་ཐོག་འབེབས། 
rDzogs chen lta ba thog 'bebs II 

148 

Volume 149  གསང་སྔགས་གིླང་པའི་རྣམ་ཐར་སོྟད་ཆ། 
gSang sngags gling pa'i rnam thar stod cha 

149 

Volume 150  དབལ་གསས་ཏིང་མུར་གཡུ་རྩེའི་རྒྱུད། 
dBal gsas ting mur g.yu rtse'i rgyud 

150 

Volume 151  

འབྲས་བུ་རྫོགས་སངས་རྒྱས་པ་བྱམས་མ་སྔགས་བསོྟད།  
'Bras bu rdzogs sangs rgyas pa byams sngags bstod 
འབྲས་བུ་རྫོགས་སངས་རྒྱས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་འགེྲལ།  

རྣམ་འབྱེད་ཉི་མའི་འཁོར་ལོ་གསལ་བ་གཏེར་གིྱ་ཐིག་པ་ཞེས་བྱ་བ། 
'Bras bu rdzogs sangs rgyas pa'i rgyud kyi dgongs 
'grel/ rnam 'byed nyi ma'i 'khor lo gsal ba gter gyi 
thig pa zhes bya ba 

151 



Revue d’Etudes Tibétaines 
 

 

98 

Volume 152  
རྒྱལ་གཤེན་མཉམ་མེད་འབྲུག་གསས་ཟླ་རྒྱལ་རྣམ་ཐར། 
rGyal gshen mnyam med 'brug gsas zla rgyal rnam 
thar 

152 

Volume 153  

མཁས་པ་དཔལ་ཆེན་རྣམ་ཐར་མངོན་རྟོགས་ལམ་རིམ་ཕར་ཕྱིན། 
mkhas p dpal chen rnam thar mngon rtogs lam rim 
phar phyin 
གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་རྣམ་བཤད། 
gZhi lam ‘bras bu’i rnam bshad 

153 

Volume 154  མི་ཤིག་རྡོ་རྗེའི་སྙན་རྒྱུད་ཡབ་སྲས་དིྲལ་སུྲྒབ། 
Mi shig rdo rje'i snyan rgyud yab sras dril sgrub 

154 

Volume 155  རྟེན་གསུམ་རབ་གནས། 
rTen gsum rab gnas 

155 

Volume 156  གཡུང་དུྲང་ཀློང་རྒྱས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་གོ་དོན། 
g.Yung drung klong rgyas gsal byed kyi go don 

156 

Volume 157 གཏོ་ཕྱོགས་བསུྡས་པ། 
gTo phyogs bsdus pa 

157 

Volume 158  

མཁས་བཞིའི་མཛོད་འགེྲལ་སོྟད་ཆ།  

མཛོད་གནས་བཅུ་བདུན་གིྱ་འགེྲལ་པ་མཁས་པ་མི་བཞིས་མཛད་པ། 
mKhas bzhi'i mdzod 'grel stod cha : mDzod gnas bcu 
bdun gyi 'grel pa mkhas pa mi bzhis mdzad pa 

158 

Volume 159  

སྒ་སོྟན་ཐེག་འགེྲལ་འབྲུ་ཏིག་འགེྲལ་པ་པན་ཅའི་དཀའ།  
sga ston theg 'grel 'bru tig 'grel p pan ca'i dka' 
ཐེག་རིམ་རྣམ་བཤད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
Theg rim rnam bshad gsal ba'i me long 

159 

Volume 160  ཁྲོ་བོ་རམ་པ། 
Khro bo ram pa 

160 

Volume 161  ཁམས་ཆེན་ཏི་ཀ་འགེྲལ་པ། 
Khams chen ti ka 'grel pa 

161 
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Volume 162  

སྙན་ངག་རྒྱུད་དང་ཐོར་བུ། sNyan ngag rgyud dang thor bu 

སྙན་ངག་དང་ཨ་ཁྲིད་སོགས། 
sNyan ngag dang a khrid sogs 

162 

Volume 163 རྩི་གཞུང་འོད་ཟེར་འབུམ་ལྡན། 
rTsi gzhung 'od zer 'bum ldan 

163 

Volume 164  མེ་རི་གཏེར་མའི་སུྲྒབ་པ། 
Me ri gter ma'i sgrub pa 

164 

Volume 165  ཉམས་མགུར་དང་དམྱལ་བའི་དཀར་ཆག 
Nyams mgur dang dmyal ba'i dkar chag 

165 

Volume 166  ཁྱུང་རྒོད་རིགས་འདུས་དང་བྱམས་མའི་བྱད་བཀྲོལ། 
Khyung rgod rigs 'dus dang byams ma'i byad bkrol 

166 

Volume 167  
གཤེན་ལྷའི་ཐུགས་སུྲྒབ་དང་བདུད་འདུལ་གསང་བའི་སུྲྒབ་པ། 
gShen lha'i thugs sgrub dang bdud 'dul gsang ba'i 
sgrub pa 

167 

Volume 168  འོད་ཟེར་འཁྱིལ་བ། 
'Od zer 'khyil ba 

168 

Volume 169  

དེྲལ་དམར་རྒྱུད་འགེྲལ། drel dmar rgyud 'grel 

དེྲའུ་དམར་རྒུད་འགེྲལ། 
Dre'u dmar rgud 'grel 

169 

Volume 170  མི་དེྲད་མའི་སུྲྒབ་པ། 
Mi dred ma'i sgrub pa 

170 

Volume 171  མ་མོ་འདུས་པའི་ཡང་སིྙང་དྲག་སུྲྒབ། 
Ma mo 'dus pa'i yang snying drag sgrub 

171 

Volume 172  

དབལ་གསས་དོན་རྒྱུད། dbal gsas don rgyud 

གསས་མཁར་རིན་པོ་ཆེ་སིྱྤ་སུྤངས་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་དོན་གིྱ་རྒྱུད། 
gSas mkhar rin po che spyi spungs dpal gsang ba 'dus 
pa don gyi rgyud 

172 
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Volume 173  ཟླ་དཀར། 
Zla dkar 

173 

Volume 174  དབལ་སྟག་ཕུར་པ། 
dBal stag phur pa 

174 

Volume 175 རིན་ཆེན་སོྲྒན་མའི་སུྲྒབ་སོྐར། 
Rin chen sgron ma'i sgrub skor 

175 

Volume 176  ཁྲོ་འདུར། 
Khro 'dur 

176 

Volume 177  
མཁན་ཆེན་བསོད་བློའི་རྣམ་ཐར་དང་དྲན་པའི་ཁ་བྱང་། 
mKhan chen bsod blo'i rnam thar dang dran pa'i kha 
byang 

177 

Volume 178  ཤེར་ཕིྱན་སོྟད་ཆ། 
Sher phyin stod cha 

178 

Volume 179  ཤེར་ཕིྱན་སྨད་ཆ། 
Sher phyin smad cha 

179 

Volume 180 རྩ་གསུམ་མཆོག་ལྔ། 
rTsa gsum mchog lnga 

180 

Volume 181 གསང་འདུས་སུྲྒབ་པ། 
gSang 'dus sgrub pa 

181 

Volume 182  རྩ་རྒྱུད་དོན་འགེྲལ་དང་ཡང་རྩེ་ཁྲིད་ཡིག  ཡང་རྩེ་སོྔན་འགོྲ 
rTsa rgyud don 'grel dang yang rtse khrid yig 

182 

Volume 183  རྗེ་ཡི་ཐེག་འགེྲལ་དང་སུམ་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད། 
rJe yi theg 'grel dang sum brgya pa'i rnam bshad 

183 

Volume 184  རྨའུ་ཁམས་འགེྲལ་དང་ལམ་ཁྲིད། 
rMa'u khams 'grel dang lam khrid 

184 
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Volume 185  བདུད་རྩི་གཡུ་འབྲང་ཕྱུག་མོ། 
bDud rtsi g.yu 'brang phyug mo 

185 

Volume 186  གཙོ་མཆོག་དགྲ་བྲུབ། 
gTso mchog dgra brub 

186 

Volume 187 བརྡ་སོྲྤད་རྩ་རྒྱུད་དག་ཡིག་བཅས། 
brDa sprod rtsa rgyud dag yig bcas 

187 

Volume 188  

གསར་བོན་རྟ་མགིྲན། gsar bon rta mgrin 

གསར་བོད་རྟ་མགིྲན། 
gSar bod rta mgrin 

188 

Volume 189  རྟོགས་ལྡན་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་སོགས་རྣམ་ཐར་སོྐར། 
rTogs ldan bla ma'i rnam thar sogs rnam thar skor 

189 

Volume 190 

གེྱར་འཆམ་ནམ་རིས་སོྲག་འཁོར་བཅས་སྣ་ཚོགས་བསུྡས་པ། 
Gyer 'cham nam ris srog 'khor bcas sna tshogs bsdus 
pa  
དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་ཡང་སིྙང་སོགས། 
dPal ldan lha mo’i yang snying sogs 

190 

Volume 191  

ཀུན་འདུས་རིན་ཆེན་རྩ་རྒྱུད་འཚམས་བསྡམ་ལག་ལེན།  
Kun ‘dus rin chen rtsa rgyud 'tshams bsdam lag len 
ཀུན་འདུས་དང་དེའི་འགེྲལ་པ། 
Kun ‘dus dang de’i ‘grel pa 

191 

Volume 192  

མཁས་གུྲབ་རིན་བློའི་རྣམ་ཐར་དང་གཡང་སུྲྒབ་ཀུན་བཟང་ལུང་ཆེན། 
mkhas grub rin blo'i rnam thar dang g.yang sgrub kun 
bzang lung chen 
དག་སྣང་ཡེ་ཤེས་སུྱྒ་འཕྲུལ་གིྱ་བོན་སེྡ། 
Dag snang ye shes sgyu ‘phrul gyi bon sde 

192 

Volume 193  ཁྲོ་བོ་རྒྱུད་དུྲག 
Khro bo rgyud drug 

193 
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Volume 194 མ་རྒྱུད་དབང་བཞི། 
Ma rgyud dbang bzhi 

194 

Volume 195 དྲག་པོ་སུྐ་རྫོགས། 
drag po sku rdzogs 

195 

Volume 196  

ཞི་བ་རྭི་འདུལ། zhi ba rwi 'dul 

ཞི་བ་སིྱྤ་འདུལ། 
Zhi ba spyi 'dul 

196 

Volume 197  
རྟོགས་ལྡན་བཟོད་པ་དང་མི་སོྟན་རྣམ་ཐར་དང་བླ་མ་རྩ་སུྲྒབ་བཅས། 
bZod pa dang mi ston rnam thar dang bla ma rtsa 
sgrub bcas 

197 

Volume 198  སོྟང་གསུམ་འཁྲུགས་བཅོས། 
sTong gsum 'khrugs bcos 

198 

Volume 199  ཀུན་བཟང་འཁོར་བ་ཀུན་འདེྲན། 
Kun bzang 'khor ba kun 'dren 

199 

Volume 200  

རྐྱང་འཕགས་ཁྲོ་གཉན་དབུ་ཟ་བོན་རིའི་དཀར་ཆག 
rkyang 'phags khro gnyan dbu za bon ri'i dkar chag 
རིག་འཛིན་གེྱར་མི་ཉི་འོད་ཀྱི་སེྱྐས་རབས་རྣམ་ཐར་ཡོན་ཏན་ཐུགས་རྗེ་ཉི་མ། 
Rig 'dzin gyer mi nyi 'od kyi skyes rabs rnam thar yon 
tan thugs rje nyi ma 

200 

Volume 201  

དབུ་མའི་རང་འགེྲལ་དང་ལུང་རྒྱུད། 
dbu ma'i rang 'grel dang lung rgyud 
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དབུ་མ་རང་གེྲལ་དང་ལུང་རྒྱུད། 
Theg pa chen po dbu ma rang grel dang lung rgyud 

201 

Volume 202  ཕྱི་ནང་གསང་བའི་རྒྱུད་སོྐར། 
Phyi nang gsang ba'i rgyud skor 

202 

Volume 203  རྣམ་ཐར་ཕྱོགས་བསུྡས། 
rNam thar phyogs bsdus 

203 
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Volume 204 
བསླབ་པ་གསུམ་རྣམ་འབྱེད་ཞི་གནས་དཀའ་ཐུབ་བཅས། 
bSlab pa gsum rnam 'byed zhi gnas dka' thub bcas 
(par Lopön Tenzin Namdak Rinpoche) 

204 

Volume 205 བྱང་སེམས་གབ་པའི་འགེྲལ་པ། 
Byang sems gab 'pa'i 'grel pa 

205 

Volume 206 
གསང་སྔགས་གཟེར་བུ་དང་བླ་སུྲྒབ་དགེ་སོྱྦར་མཆོད་གཏོར་ཆ་དགུ་བཅས། 
gSang sngags gzer bu dang bla sgrub dge sbyor 
mchod gtor cha dgu bcas 

206 

Volume 207 ཕོ་སྱྦང་༼སོྱྦང་༽མོ་སྱྦང་༼སོྱྦང་༽ 
pho sbyang (sbyong) mo sbyang (sbyong) 

207 

Volume 208  

སུྐ་གསུམ་རིག་འདུས་དྲན་པ་དྲག་ཕུར། 
sKu gsum rig 'dus dran pa drag phur 

སུྐ་གསུམ་རིག་འདུས་དྲན་པ་དྲག་ཕུར་དམ་སིྲ་ཀུན་བསོྲྒལ་གནམ་ལྕགས་དབལ་འ

ཁོར་གསང་བ་དགོངས་འདུས་ལས།  

ཁ་བྱང་ལོ་རྒྱུས་གསང་དོན་འབྱེད་པའི་ལེྡ་མིག་ཞེས་བྱ་བ། 
sKu gsum rig 'dus dran pa drag phur dam sri kun 
bsgrol gnam lcags dbal 'khor gsang ba dgongs 'dus las 
: kha byang lo rgyus gsang don 'byed pa'i lde mig 
zhes bya ba 

208 

Volume 209  ཚེ་སུྲྒབ་ཡེ་ཤེས་གོ་ཆ། 
Tshe sgrub ye shes go cha 

209 

Volume 210  གུྲབ་དབང་བླ་སུྲྒབ། 
Grub dbang bla sgrub 

210 

Volume 211  མཁས་བཞིའི་མཛོད་འགེྲལ། 
mKhas bzhi'i mdzod 'grel (smad cha) 

211 

Volume 212 རིག་འཛིན་སུྐ་གསུམ་དགོངས་འདུས། 
Rig 'dzin sku gsum dgongs 'dus 

212 
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Volume 213  

ཚེ་ཁྱུང་རྣམ་གསུམ། tshe khyung rnam gsum 

ཚེ་དབང་མཆོག་འདུས་དང་དབལ་ཁྱུང་དམར་པོ་དང་ཁྲོ་བོ་རྣམ་འཇོམས། 
Tshe dbang mchog 'dus dang dBal khyung dmar po 
dang Khro bo rnam 'joms 

213 

Volume 214  རིག་འཛིན་འདུས་པ་ཐབས་ཆེན་མཁའ་ཡི་རྒྱུད། 
Rig 'dzin 'dus pa thabs chen mkha' yi rgyud 

214 

Volume 215  

རྒྱུད་འབུམ་དང་རྣམ་ཐར་ཀོར་༼སོྐར༽ 
rgyud 'bum dang rnam thar kor (skor) 
གཡུང་དུྲང་བོན་གིྱ་རྒྱུད་འབུམ་དང་རྣམ་ཐར་ཉམས་མགུར། 
g.Yung drung bon gyi rgyud 'bum dang rnam thar 
nyams mgur 

215 

Volume 216 བྱང་སེམས་གབ་པ་དགུ་སོྐར། 
Byang sems gab pa dgu skor 

216 

Volume 217  ཟབ་མོ་སུྐ་གསུམ་བཅུད་དིྲལ་གིྱ་ཁྲིད་གཞུང་། 
Zab mo sku gsum bcud dril gyi khrid gzhung 

217 

Volume 218  ཐེག་རིམ་གསལ་བའི་སོྲྒན་མ། 
Theg rim gsal ba'i sgron ma 

218 

Volume 219  

རྭི་འདུལ་རྟ་དབུ་དམར་ཁྲུས་སོྟད་ཆ། 
rwi 'dul rta dbu dmar khrus stod cha 
ཞི་བ་གཡུང་དུྲང་སིྱྤ་འདུལ། 
Zhi ba g.yung drung spyi 'dul 

219 

Volume 220  

རྭི་འདུལ་རྟ་བུ་དམར་ཁྲུས་སྨད་ཆ། 
rwi 'dul rta bu dmar khrus smad cha 
ཁྲོ་རྒྱལ་རཀྴ་དབུ་འབུམ། 
Khro rgyal raksha dbu 'bum 

220 

Volume 221  གཡུང་དུྲང་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱུད་གཞུང་། 
g.Yung drung yongs rdzogs rgyud gzhung 

221 
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Volume 222  

རྫོགས་ཆེན་ཨུ་ནིའི་༼རིའི་༽སྙན་རྒྱུད། 
rdzogs chen U ni'i (ri'i) snyan rgyud 
ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ས་ལམ་དང་ཨུ་རི་སོྟང་ཐུན་སོགས། 
Theg pa chen po'i sa lam dang U ri stong thun sogs 

222 

Volume 223 
ཞང་ཞུང་སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་ཉམས་རྒྱུད་འབྲིང་པོ་སོར་བཞག 
Zhang zhung snyan rgyud kyi nyams brgyud 'bring 
po sor bzhag 

223 

Volume 224  བྱ་ར་མ་གསུམ་གིྱ་རྒྱུད་དང་སུྲྒབ་པ། 
Bya ra ma gsum gyi rgyud dang sgrub pa 

224 

Volume 225 ཁྲོ་བོ་དབང་ཆེན་གིྱ་འབྲེལ་བ་དང་རྣམ་བཤད། 
khro bo dbang chen gyi 'brel ba dang rnam bshad 

225 

Volume 226  

ཐེག་རིམ་རྩ་འགེྲལ།  

བཀའ་ལུང་སིྱྤ་ཡི་འགེྲལ་པ་བོན་སོྒ་གསལ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ། 
Theg rim rtsa 'grel + bKa' lung spyi yi 'grel pa bon sgo 
gsal byed ces bya ba 

226 

Volume 227  

གསང་དོན་རྣམ་འབྱེད་འགེྲལ་པོད། gsang don rnam 'byed 'grel 

pod 
གསང་དོན་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་འགེྲལ་པ་ཐར་ལམ་གསལ་བའི་སོྲྒན་མ་ཞེས་བྱ་བ། 
gSang don rnam 'byed kyi 'grel pa thar lam gsal ba'i 
sgron ma zhes bya ba 

227 

Volume 228 རྗེ་འབྲུག་དང་ཟླ་རྒྱལ་རྣམ་ཐར་སོགས། 
rJe 'brug dang zla rgyal rnam thar sogs 

228 

Volume 229  དབལ་ཁྱུང་གི་ལག་ལེན་རིག་འཛིན་བཀོད་པ། 
dBal khyung gi lag len rig 'dzin bkod pa 

229 

Volume 230  

ཁྲོ་བོའི་དབང་བྱངས་༼བྱང་༽ཟིན་བྲིས་ཅན་པོད།  
khro bo'i dbang byangs (byang) zin bris can pod 
ཁྲོ་བོའི་དབང་ཆེན་ཟིན་བྲིས། 
Khro bo'i dbang chen zin bris 

230 
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Volume 231  བཤད་གྭྲའི་བཅའ་ཡིག 
bShad grwa'i bca' yig 

231 

Volume 232  

ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་བཅའ་དཔེ་དང་མཁའ་ཀློང་གསང་མདོས། (666 

pages) 
Phyi nang gsang gsum bca' dpe dang mKha' klong 
gsang mdos  

232 

Volume 233  གཤེན་ཉི་མའི་བཀའ་འབུམ་པོད། 
gShen nyi ma'i bka' 'bum pod 

233 

Volume 234  

གེ་ཁོད་སོྟད་ཆ། ge khod stod cha 

བདུད་འདུལ་གསང་བ་དྲག་ཆེན། 
bDud 'dul gsang ba drag chen 

242 

Volume 235  གསས་མཁར་གསང་བ་སོྒ་དགུ། 
gSas mkhar gsang ba sgo dgu 

238 

Volume 236  

སྙན་རྒྱུད་དྲན་པ་ཆོག་དུྲག snyan rgyud dran pa chog drug 

དྲན་པ་གསང་སུྲྒབ། 
Dran pa gsang sgrub  

268 

Volume 237  

རྩ་གསུམ་བདེར་འདུས་སོྟང་རྒྱུང་སུྲྒབ་པ། rtsa gsum bder 'dus stong 

rgyung sgrub pa 
first title p.1 : གསང་སྔགས་སིྱྤ་ཡི་དུག་ཕྱུང་དང་རིག་འཛིན་ཚན་ཁྲུས། 
gsang sngags spyi yi dug phyung dang rig 'dzin tshan 
khrus 
རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ། 
rTsa gsum bde gshegs ‘dus pa 

236 

Volume 238  སུྲྤལ་སུྐ་བློ་ལྡན་སིྙང་པོའི་གསུང་འབུམ། 
sPrul sku blo ldan snying po'i gsung 'bum 

271 

Volume 239  གཟི་བརྗིད་རབ་ཏུ་འབར་བའི་མདོ། 
gZi brjid rab tu 'bar ba'i mdo 

n/a 
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Volume 240  རྣམ་དག་པདྨ་ཀློང་ཡངས། 
rNam dag padma klong yangs 

254 

Volume 241  དབལ་ཕུར་ཞི་ཁྲོ་སྨན་གསུམ་པོད། 
dBal phur zhi khro sman gsum pod 

244 

Volume 242  མན་ངག་གནད་ཀྱི་རྫོང་འཕྲང་། 
Man ngag gnad kyi rdzong 'phrang 

n/a 

Volume 243  

མདོ་སེྡ་མེ་ཏོག་འཕྲེང་བ། mdo sde me tog 'phreng ba 

འཕགས་པའི་གནས་བརྟེན་གིྱ་མཆོད་པ་མདོ་སེྡ། 
'Phags pa'i gnas brten gyi mchod pa mdo sde 

263 

Volume 244  

སོྟང་རྒྱུང་སུྲྒབ་སོྐར་ལས་ནོར་སུྲྒབ་སོགས། stong rgyung sgrub skor 

las nor sgrub sogs 
རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ། 
 bde gshegs 'dus pa 

255 

Volume 245 
བྱམས་མ་སོྟད་ཆ། 
Byams ma stod cha (1070 pages) 

248 

Volume 246  
གསང་སྔགས་ལམ་གིྱ་འཇུག་ཆོག  གསང་སྔགས་ལམ་རིམ། 
gSang sngags lam gyi 'jug chog/ gsang sngags lam 
rim 

251 

Volume 247  ཕུར་པའི་འགེྲལ་པ། 
Phur pa'i 'grel pa 

243 

Volume 248 

སོྟང་རྒྱུང་སུྲྒབ་སོྐར་ལས་བསད་པ་ལུས་སིྱྦན་སོགས་ཀྱི་སོྐར། 
stong rgyung sgrub skor las bsad pa lus sbyin sogs kyi 
skor 
རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ། 
rtsa gsum bde gshegs 'dus pa 

249 
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Volume 249  

གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཕ་རྒྱུད་རིག་པའི་ཁུ་བྱུག་གསང་མཆོག་མཐར་ཐུག་རྒྱལ་

པོ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ། 
gSang sngags kyi rgyal po pha rgyud rig pa'i khu 
byug gsang mchog mthar thug rgyal po rtsa ba'i 
rgyud ces bya ba 

267 

Volume 250  དབལ་མོ་དྲ་ཐབ་དམར་ནག་པོད། 
dBal mo dra thab dmar nag pod 

241 

Volume 251  

བསོྟད་ཚོགས་༼ཀློང་རྒྱས༽ bstod tshogs (klong rgyas) 

p.1 རྣམ་མཁྱེན་རྒྱལ་བ་གཤེན་རབ་ལ། rnam mkhyen rgyal ba 

gshen rab la 
ཀློང་རྒྱས། 
Klong rgyas 

265 

Volume 252  མཁའ་འགོྲ་རྒྱ་མཚོ༼འི་རྣམ་ཐར༽། 
mKha 'gro rgya mtsho ('i rnam thar) 

299 

Volume 253  

གཙོ་མཆོག་དགྲ་ཆོས་སོྐར། gtso mchog dgr chos skor 

དགྲ་བཅོམ་ཡང་དག་མཐར་ཐུག་གི་འགིྲགས་ཡིག 
dGra bcom yang dag mthar thug gi 'grigs yig 

256 

Volume 254  

ཀུན་སྤངས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཁོད་སུྤངས་མདོ་རྒྱུད་གྲགས་པའི་རྣམ་ཐར་མདོར་

བསུྡས་ངོ་མཐར་སིྙང་གི་བདུད་རྩི་ཞེས་བྱ་བ། 
Kun spangs sems dpa' chen po khod spungs mdo 
rgyud grags pa'i rnam thar mdor bsdus ngo mthar 
snying gi bdud rtsi zhes bya ba 

276 

Volume 255  གཤེན་གཏེར་དེྲའུ་དམར། 
gShen gter dre'u dmar 

269 
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Volume 256 

རྒྱལ་རབས་བོན་གིྱ་འབྱུང་གནས་སོགས། rgyal rabs bon gyi 'byung 

gnas sogs 
རྒྱལ་རབས་དང་བསྟན་འབྱུང་། 
rGyal rabs dang bsTan ‘byung 

270 

Volume 257  

དབལ་ཕུར་བསེྙན་སུྲྒབ་ལས་གསུམ་གིྱ་ཟིན་བྲིས་སོྐར། 
dbal phur bsnyen sgrub las gsum gyi zin bris skor 
ཡི་དམ་དབལ་ཕུར་གིྱ་ཚོགས་འཁོར་བསེྙན་སུྲྒབ། 
Yi dam dbal phur gyi tshogs 'khor bsnyen sgrub 

240 

Volume 258 

བསྟན་གཉིས་གིླང་པའི་སེྱྐས་རབས་རྣམ་ཐར་གཏེར་འབྱུང་ལོ་རྒྱུས། 
bstan gnyis gling pa'i skyes rabs rnam thar gter 'byung 
lo rgyus 
རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་རྒྱན།  ཨོ་རྒྱན་རྒྱལ་ཚབ་བསྟན་གཉིས་གིླང་པ་ཡི།  

སེྱྐས་རབ་གཏེར་འབྱུང་ལོ་རྒྱུས་ལས།  རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་རྒྱན། 
rDo rjhe phreng ba'i rgyan : O rgyan rgyal tshab bstan 
gnyis gling pa yi : skyes rab gter 'byung lo rgyus las : 
rdo rje phreng ba'i rgyan 

272 

Volume 259 ཆོ་ག་བཅུ་གཉིས་སོྟད་ཆ། 
Cho ga bcu gnyis stod cha 

n/a 

Volume 260  

སྲྨ་སེང་བློ་འཕེལ་ལྷ་རྒོད་བཅས་ཀྱི་སྒྲུབ་པོད།  
smra seng blo 'phel lha rgod bcas kyi sgrub pod 
ལྷ་རྒོད་སུྲྒབ་པ། 
Lha rgod sgrub pa 

258 

Volume 261  ཚེ་དབང་བོད་ཡུལ་མ། 
Tshe dbang bod yul ma 

259 

Volume 262  

ཞི་ཁྲོའི་སུྲྒབ་སོྐར། zhi khro'i sgrub skor 

བླ་མ་ཡི་དམ་རིག་འཛིན་མཁའ་འགོྲ་སིྱྤ་སུྲྒབ། 

ཉེར་འཁོ་དུྲག་ཕྱུང་ཚན་ཁྲུས་སོྔན་འགོྲ། 
Bla ma yi dam rig 'dzin mkha' 'gro spyi sgrub 

235 
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Volume 263  

བརྡ་དག་རིན་གཏེར་དང་སྙན་ངག་རིན་ཆེན་ལེྡ་མིག་སོགས། 
brda dag rin gter dang snyan ngag rin chen lde mig 
sogs 
གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་བརྡ་ཡང་དག་པར་སོྱྦར་བ་མིང་གི་བསྟན་བཅོས་ལེགས་པར་བ

ཤད་པ་བློ་གསལ་འཇུག་ངོགས་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ཁྱིམ་ཞེས་བྱ་བ། 
Gangs can bod kyi brda yang dag par sbyor ba ming 
gi bstan bcos legs par bshad pa blo gsal 'jug ngogs rin 
po che'i gter khyim zhes bya ba 

262 

Volume 264 

བཀའ་བརེྟན་འགུྱར་གིྱ་དཀར་ཆག 
bka' brten 'gyur gyi dkar chag 
དཀར་ཆགས་དེ་མཁན་པོ་གཡུང་དུྲང་ཚུལ་ཁྲིམས།  བཀའ་རྟེན་རྫོགས་སོ། 
dKar chags de mKhan po g.Yung drung tshul khrims 

234 

Volume 265  

གཤེན་ལུགས་ཁྲོ་བོ་རྒྱས་པ། 
gshen lugs khro bo rgyas pa 
གཡུང་དུྲང་ཡོངས་་རྫོགས། 
g.Yung drung yongs rdzogs (gshen lugs khro bo) 

237 

Volume 266  ཀུན་བཟང་མཉམ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུད་སོགས། 
Kun bzang mnyam nyid kyi rgyud sogs 

n/a 

Volume 267  

ཚེ་དབང་ཛྭ་ཐིས་སོྟད་ཆ། tshe dbang dzwa this stod cha 

ཚེ་དབང་དྲག་ཁྲོས། 
Tshe dbang drag khros (stod cha) 

252 

Volume 268  

ཕུར་པའི་འགེྲལ། phur pa'i 'grel  

ཀ་བ་ནག་པོ་མན་ངག་རྩ་བའི་རྒྱུད། 
Ka ba nag po man ngag rtsa ba'i rgyud 

n/a 
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Volume 269  

དབྱངས་ཅན་སྲྒ་འགེྲལ། dbyangs can sgra 'grel 

དབྱངས་ཅན་སྲྒ་མདོའི་འགེྲལ་པ་རྒྱལ་ཡུམ་བཟང་བཟའ་རིང་བཙུན་གིྱ་དགོངས་བ

ཅུད་དཔོྱད་ལྡན་བྱེ་བའི་མགུལ་རྒྱན་སིྲད་གསུམ་དགའ་བའི་སིྙང་ནོར་ཞེས་བྱ་བ། 
dByangs can sgra mdo'i 'grel pa rgyal yum bzang bza' 
ring btsun gyi dgongs bcud dpyod ldan bye ba'i mgul 
rgyan srid gsum dga' ba'i snying nor zhes bya ba 

275 

Volume 270  
ཨ་ཁྲིད་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་དང་ཤར་རྫའི་ཐོར་བུ། 
A khrid bla ma brgyud pa'i rnam thar dang shar rdza'i 
thor bu (Shar rdza'i bka' 'bum) 

n/a 

Volume 271 ལྷ་གཉེན་ཤེལ་སོྒང་། 
Lha gnyen shel sgong (Shar rdza'i bka' 'bum) 

n/a 

Volume 272  
སོྡམ་གསུམ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་བཀའ་བརྟེན་གིྱ་ས་བཅད་རིག་པའི་ལེྡ་མིག 
sDom gsum rnam par 'byed pa'i bka' brten gyi sa bcad 
rig pa'i lde mig (Shar rdza'i bka' 'bum) 

n/a 

Volume 273  སེྡ་སོྣད་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད། 
sDe snod rin po che'i mdzod I (Shar rdza'i bka' 'bum) 

n/a 

Volume 274 

མན་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ཨ་ཁྲིད་ཐུན་མཚམས་བཅོ་ལྔ་པའི་སོྔན་འགོྲའི་ཁྲིད་རིམ་བཀའ་

ལུང་རྒྱ་མཚོ། 
Man ngag rin po che a krhid thun mtshams bco lnga 
pa'i sngon 'gro'i khrid rim bka' lung rgya mtsho (Shar 
rdza'i bka' 'bum) 

n/a 

Volume 275  
རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་དང་ཐེག་རིམ་སོགས། 
rJe rin po che'i rnam thar dang theg rim sogs (Shar 
rdza'i bka' 'bum) 

n/a 

Volume 276 
ཡུལ་མཆོག་བཞི་སྱྐབས་སུ་འགོྲ་བའི་ཚུལ། 
Yul mchog bzhi skyabs su 'gro ba'i tshul (Shar rdza'i 
bka' 'bum) 

n/a 

Volume 277  བདེན་པ་བོན་གིྱ་མཛོད་སོྒ། 
bDen pa bon gyi mdzod sgo 

n/a 
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Volume 278  
དབྱིངས་རིག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད། 
dByings rig rin po che'i mdzod I (Shar rdza'i bka' 
'bum) 

n/a 

Volume 279  

༼བོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་མཛོད།༽ (bon thams cad kyi yang 

mdzod) 
གལ་མདོ།  གབ་འགེལ།  ནམ་མཁའ་འཕྲུལ་མཛོད། 
Gal mdo, Gab 'grel, Nam mkha' 'phrul mdzod 

n/a 

Volume 280  
དབྱིངས་རིག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད། 
dByings rig rin po che’i mdzod II (Shar rdza'i bka' 
'bum) 

n/a 

Volume 281  ལུང་རིག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད། 
Lung rig rin po che'i mdzod (Shar rdza'i bka' 'bum) 

n/a 

Volume 282 སུྐ་གསུམ་རང་ཤར། 
sKu gsum rang shar (Shar rdza'i bka' 'bum) 

n/a 

Volume 283  
ཡང་ཟབ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཆེན།  བྱམས་མའི་མཎྜལ་བའི་ཆོག་པོད། 
Yang zab nam mkha' mdzod chen I (Shar rdza'i bka' 
'bum)/ byams ma’i manDal ba’i chog pod 

n/a 

Volume 284  
སེྡ་སོྣད་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།  འབྲས་བུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པའི་འགེྲལ་བ། 
sDe snod rin po che'i mdzod II (Shar rdza'i bka' 
'bum)/ ‘bras bu gsang sngags kyi theg pa’i ‘grel ba 

n/a 

Volume 285  རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་དཀའ་གནད་རབ་གསལ། 
rNam bshad tshig don dka' gnad rab gsal 

n/a 

Volume 286  
བཀའ་རྟེན་གིྱ་ས་བཅད། 
bKa 'rten gyi sa bcad (sdom gsum, Shar rdza'i bka' 
'bum) 

n/a 

Volume 287  ལྷ་གཉེན་ཤེལ་སོྒང་། 
Lha gnyen shel sgong (Shar rdza'i bka' 'bum) 

n/a 

Volume 288 ཤར་རྫའི་རྣམ་ཐར་སོགས། 
Shar rdza’i rnam thar sogs (Shar rdza'i bka' 'bum) 

n/a 
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Volume 289  ལེགས་བཤད་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད། 
Legs bshad rin po che'i gter mdzod 

n/a 

Volume 290 
ཡང་ཟབ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཆེན།  བོན་འཆད་མཁས་པའི་མགུལ་རྒྱན། 
Yang zab nam mkha' mdzod chen II (Shar rdza'i bka' 
'bum)/ bon ‘chad mkhas pa’i mgul rgyan 

n/a 

Volume 291 བློ་མུན་སེལ་བའི་གོ་སོྣན། 
Blo mun sel ba'i go snon 

n/a 

Volume 292 འདས་ལོག་གི་ཚུལ་བཤད། 
'Das log gi tshul bshad 

n/a 

Volume 293 
སྣང་སིྲད་མཛོད་ཕུག་གི་རྩ་བ་དང་སིྱྤ་ཡི་གསུང་པོད། 
sNang srid mdzod phug gi rtsa ba dang spyi yi gsung 
pod 

n/a 

 
Volume 294 
 

༼title on dpe gdong- ཁྱུང་པོ།  སེྟང་ཆེན།  ར་ཁྲིམ།  

ཟིན་བྲིས།༽ 
(khyung po/ steng chen/ ra khrim/ zin bris/) 
ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་བཅའ་དཔེ་དང་མཁའ་ཀློང་གསང་མདོས། (1081 

pages) 
Phyi nang gsang gsum bca' dpe dang mKha' klong 
gsang mdos  

232  
+ extra 
chapter
s 

Volume 295 རྫོགས་ཆེན་གསེར་གིྱ་ཐུར་མ། 
rDzogs chen gser gyi thur ma 

260 

Volume 296 

༼དབལ་ཕུར་ནག་པོའི་སོྐང་མདོས་སོྐར༽ (dbal phur nag po'i 

skong mdos skor) 
དབལ་ཕུར་བསྐང་མདོས། 
dBal phur bskang mdos 

246 
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Volume 297 

༼ཇ༽རྒྱལ་ཀུན་སིྱྤ་གཟུགས་དྲན་པ་ནམ་མཁའ་རྗེའི། 
(ja) rgyal kun spyi gzugs dran p nam mkha' rje'i 
རྣམ་ཐར་གཡུང་དུྲང་གསང་བའི་མཛོད་ཆེན།  

གསང་བའི་མཁའ་འགོྲ་བཅུ་གཅིག་རོལ་བའི་ལེའུ། 
rNam thar g.yung drung gsang ba'i mdzod chen (vol. 
Ja)/ gsang ba’i mkha’ ‘gro bcu gcig rol ba’i le’u 

297 

Volume 298 

༼ཁ༽རྒྱལ་ཀུན་སིྱྤ་གཟུགས་དྲན་པ་ནམ་མཁའ་རྗེའི། 
(kha) rgyal kun spyi gzugs dran p nam mkha' rje'i 
སོྟན་པ་ལྷ་བབས་ཞིང་བཀོད་བསྟན་པ། 
sTon pa lha babs zhing bkod bstan pa 

292 

Volume 299 དབལ་ཕུར་སུྲང་བཟོླག 
dBal phur srung bzlog 

n/a 

Volume 300 

མཁས་གུྲབ་འཇིགས་མེད་ནམ་མཁའི་རྣམ་ཐར། 
mkhas grub 'jigs med nam mkha'i rnam thar 
སྱྐབས་རྗེ་མཁས་གུྲབ་འཇིགས་མེད་ནམ་མཁའི་རྣམ་ཐར།  ༼ཀ༽ 
sKyabs rje mkhas grub ‘jigs med nam mkha’i rnam 
thar (ka) 

273 

Volume 301 
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསེར་གིྱ་ཡང་ཞུན།  སོྔན་འགོྲ་དབུས་ཕྱོགས། 
rDzogs pa chen po gser gyi yang zhun (version dbu 
chen)/ sngon ‘gro dbus phyogs 

261 

Volume 302 

༼ཆ༽རྒྱལ་ཀུན་སིྱྤ་གཟུགས་དྲན་པ་ནམ་མཁའ་རྗེའི།  

རྣམ་ཐར་གཡུང་དུྲང་གསང་བའི་མཛོད་ཆེན། 
(cha) rgyal kun spyi gzugs dran pa nam mkha' rje'i/ 
rnam thar g.yung drung gsang ba'i mdzod chen 
ཚེ་གཡང་དཔལ་གིྱ་ཕྲིན་ལས་དབང་བསུྱྒར། 
Tshe g.yang dpal gyi phrin las dbang bsgyur 

296 
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Volume 303 
༼ང་༽ཁམས་བརྒྱད་གཏན་པ་ཕབ་པ། 
(nga) Khams brgyad gtan la phab pa (dum bu bzhi 
pa) 

n/a 

Volume 304 ཕུར་པའི་ཕྱག་བཞེས་མེ་རི་བཀོད་ལེགས། 
Phur pa'i phyag bzhes me ri bkod legs 

245 

Volume 305 

མདོ་ཆོག་འདོད་དགུ་གཏེར་མཛོད། mdo chog 'dod dgu gter 

mdzod 
མདོ་སེྡ་དམ་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ།  ༼འབུམ་དུམ་དུྲག་མ་༼ག༽༽ 
mDo sde dam pa yid bzhin nor bu (‘bum dum drug 
ma (ga)) 

257 

Volume 306 

༼ག༽རྒྱལ་ཀུན་སིྱྤ་གཟུགས་དྲན་པ་ནམ་མཁའ་རྗེའི། 

རྣམ་ཐར་གཡུང་དུྲང་གསང་བའི་མཛོད་ཆེན།  

སོྟན་པའི་གདུལ་དཀར་ཐར་པ་དྲངས་པའི་ཚུལ། 
rNam thar g.yung drung gsang ba'i mdzod chen/ ston 
pa’i gdul dkar thar p drangs pa’i tshul 

293 

Volume 307 
 

༼ཅ༽རྒྱལ་ཀུན་སིྱྤ་གཟུགས་དྲན་པ་ནམ་མཁའ་རྗེའི། 
(ca) rgyal kun spyi gzugs dran pa nam mkha' rje'i 
རྣམ་ཐར་གཡུང་དུྲང་གསང་བའི་མཛོད་ཆེན་ལས། 

སེྱྐ་གནས་གཉིས་པ་སིྲྒབ་པ་སྱྦང་ཚུལ། 
rNam thar g.yung drung gsang ba'i mdzod chen las : 
skye gnas gnyis pa sgrib pa sbyang tshul 

295 

Volume 308 

ཚེ་དབང་ཛྭ་ཐིས་ཀྱི་སུྲང་ཟོླག་སོྐར་གིྱ་གསུང་པོད། 
tshe dbang dzwa this kyi srung zlog skor gyi gsung 
pod 
ཚེ་དབང་ཛྭ་ཐིས་རིགས་ལྔའི་སུྲང་བ་མི་འཇིགས་གུར་ཁང་།  

མི་འཇིགས་གུར་ཁང་། 
Tshe dbang dzwa this rigs lnga'i srung ba mi 'jigs gur 
khang 

250 
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Volume 309 

༼ང་༽རྒྱལ་ཀུན་སིྱྤ་གཟུགས་དྲན་པ་ནམ་མཁའ་རྗེའི། 
(nga) rgyal kun spyi gzugs dran pa nam mkha' rje'i 
རྣམ་ཐར་གཡུང་དུྲང་གསང་བའི་མཛོད་ཆེན།  

སོྟན་པའི་བསྟན་པ་རྗེས་སུ་བཞག་པ། 
rNam thar g.yung drung gsang ba'i mdzod chen 

294 

Volume 310 
༼ཅ་དང་ཨ༽ཁམས་བརྒྱད་གཏན་ལ་ཕབ་པ། 
(ca dang a) Khams brgyad gtan la phab pa (dum bu 
drug pa) 

n/a 

Volume 311 

༼ཀ༽རྒྱལ་ཀུན་སིྱྤ་གཟུགས་དྲན་པ་ནམ་མཁའ་རྗེའི། 
(ka) rgyal kun spyi gzugs dran pa nam mkha' rje'i 
རྣམ་ཐར་གཡུང་དུྲང་གསང་བའི་མཛོད་ཆེན། 
rNam thar g.yung drung gsang ba'i mdzod chen 

291 

Volume 312 ༼ཀ༽འབུམ་དུམ་དུྲག་མ། 
(ka) ‘bum dum drug ma 

n/a 

Volume 313 
 

༼ཁ༽འབུམ་དུམ་དུྲག་མ། གུད་དུ་ཕྱུང་བའི་འཕྱོང་ཆེན་པོ་བཞི་ལས། 

དུམ་བུ་གཉིས་པ།  བམ་པོ་དང་པོའོ། 
Kha / Gud du phyung ba'i 'phyong chen po bzhi las 
// dum bu gnyis pa// bam po dang po'o// 

n/a 

Volume 314 

མཁས་གུྲབ་འཇིགས་མེད་ནམ་མཁའི་རྣམ་ཐར། 
mkhas grub 'jigs med nam mkha'i rnam thar 
སྱྐབས་རྗེ་མཁས་གུྲབ་འཇིགས་མེད་ནམ་མཁའི་རྣམ་ཐར་དབྱར་སེྱྐས་རྔ་དབྱངས་

དད་པའི་རྨ་བྱ་རྣམ་པར་རྩེ་བའི་གསུང་པོད་གཉིས་པ། ༼ཁ༽   
sKyabs rje mkhas grub 'jigs med nam mkha'i rnam 
thar dbyar skyes rnga dbyangs dad pa'i rma bya 
rnam par rtse ba'i gsung pod gnyis pa (II) 

274 
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Volume 315 

༼ཨ༽རྒྱལ་ཀུན་སིྱྤ་གཟུགས་དྲན་པ་ནམ་མཁའ་རྗེའི། 
(a) rgyal kun spyi gzugs dran pa nam mkha' rje'i 
རྣམ་ཐར་གཡུང་དུྲང་གསང་བའི་མཛོད་ཆེན།  

བོད་ཡུལ་ཆོས་ཀྱིས་སིྨན་གོྲལ་མཛད་པ། 
rNam thar g.yung drung gsang ba'i mdzod chen  

298 

Volume 316 ཉེ་ལམ་སེྡ་བཞི། 
Nye lam sde bzhi 

253 

Volume 317 བྱམས་མ་སྨད་ཆ།   
Byams ma smad cha (867 pages) 

266 

Volume 318 སོྟང་གསུམ་འཁྲུགས་བཅོས་བཅའ་ཐབས་ལག་ལེན། 
sTong gsum 'khrugs bcos bca' thabs lag len 

264 

Volume 319 
 

༼དབྲ་སོྟན་གསུང་འབུམ་བོན་ཆོས་རྣམ་དབྱེ་སོགས་༽ 
(dbra ston gsung 'bum bon chos rnam dbye sogs) 
བོན་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་སོ་སོ་སོྨས་པ་ནོར་བུ་ཀེ་ཏ་ཀའི་ཕྲེང་མཛེས་ཞེས་བྱ་བ། 
Bon chos kyi rnam par dbye ba so so smos pa nor bu 
ke ta ka'i phreng mdzes zhes bya ba (2 volumes: I-
pp.1-582;583-1390) 

277 

Volume 320 
 

འབུམ་དུམ་དུྲག་མ།  ༼ང་༽ 
'Bum dum drug ma  (nga) 
     (Manuscript en couleur, inséré dans le vol. 322.) 

n/a 

Volume 321 དབལ་ཕུར་རམ་པ། 
dBal phur ram pa 

n/a 

Volume 322 འབུམ་དུམ་དུྲག 
'Bum dum drug  

n/a 

Volume 323 དྲན་པའི་བླ་སུྲྒབ་སོགས། 
Dran pa’i bla sgrub sogs 

n/a 
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Volume 324 

? རིག་འཛིན་གསང་བའི་སུྲྒབ་ཆེན་ཆ་ཚང་ལེའུ་གྲངས་བཅས། 

རིག་འཛིན་སུྐ་གསུམ་དགོངས་འདུས། 
Rig ‘dzin sku gsum dgongs ‘dus. 

281 ? 

(Volume 
325)1 

དབང་ཆེན་འབུམ་པ། 
dbang chen 'bum pa 
དབང་རྫོགས་སུྐ་ལྔ་དིྲལ་སུྲྒབ་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་སྣང་གསལ་འོད་ཁང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུ

གས། 
dbang rdzogs sku lnga dril sgrub kyi phyag bzhes 
snang gsal 'od khang zhes bya ba bzhugs 

247 

 

 

This is a list of texts in Karmay’s catalogue, but not found in this 

edition : 

278, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290 

                                                        
1 There is no 325 in original list, this number was added for our library at Serenity 
Ridge. 
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Karmay 
volume# 

Title Sereni-
ty 
Ridge' 
Volume 
# 

234 

བཀའ་བརེྟན་འགུྱར་གིྱ་དཀར་ཆག 
bka' brten 'gyur gyi dkar chag 
དཀར་ཆགས་དེ་མཁན་པོ་གཡུང་དུྲང་ཚུལ་ཁྲིམས།  བཀའ་རྟེན་རྫོགས་སོ། 
dKar chags de mKhan po g.Yung drung tshul khrims 
bka' rten rdzogs so 

264 

235  

ཞི་ཁྲོའི་སུྲྒབ་སོྐར། zhi khro'i sgrub skor 

བླ་མ་ཡི་དམ་རིག་འཛིན་མཁའ་འགོྲ་སིྱྤ་སུྲྒབ། 

ཉེར་འཁོ་དུྲག་ཕྱུང་ཚན་ཁྲུས་སོྔན་འགོྲ། 
Bla ma yi dam rig 'dzin mkha' 'gro spyi sgrub 

262 

236  

རྩ་གསུམ་བདེར་འདུས་སོྟང་རྒྱུང་སུྲྒབ་པ། rtsa gsum bder 'dus stong 

rgyung sgrub pa 
first title p.1 : གསང་སྔགས་སིྱྤ་ཡི་དུག་ཕྱུང་དང་རིག་འཛིན་ཚན་ཁྲུས། 
gsang sngags spyi yi dug phyung dang rig 'dzin tshan 
khrus 
རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ། 
rTsa gsum bde gshegs ‘dus pa 

237 

237  

གཤེན་ལུགས་ཁྲོ་བོ་རྒྱས་པ། gshen lugs khro bo rgyas pa 

གཡུང་དུྲང་ཡོངས་་རྫོགས། 
g.Yung drung yongs rdzogs (gshen lugs khro bo) 

265 

238  
གསས་མཁར་གསང་བ་སོྒ་དགུ། 
gSas mkhar gsang ba sgo dgu 

235 

n/a  
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240  

དབལ་ཕུར་བསེྙན་སུྲྒབ་ལས་གསུམ་གིྱ་ཟིན་བྲིས་སོྐར། 
dbal phur bsnyen sgrub las gsum gyi zin bris skor 
ཡི་དམ་དབལ་ཕུར་གིྱ་ཚོགས་འཁོར་བསེྙན་སུྲྒབ། 
Yi dam dbal phur gyi tshogs 'khor bsnyen sgrub 

257 

241  
དབལ་མོ་དྲ་ཐབ་དམར་ནག་པོད། 
dBal mo dra thab dmar nag pod 

250 

242  

གེ་ཁོད་སོྟད་ཆ། ge khod stod cha 

བདུད་འདུལ་གསང་བ་དྲག་ཆེན། 
bDud 'dul gsang ba drag chen 

234 

243  
ཕུར་པའི་འགེྲལ་པ། 
Phur pa'i 'grel pa 

247 

244  
དབལ་ཕུར་ཞི་ཁྲོ་སྨན་གསུམ་པོད། 
dBal phur zhi khro sman gsum pod 

241 

245 
ཕུར་པའི་ཕྱག་བཞེས་མེ་རི་བཀོད་ལེགས། 
Phur pa'i phyag bzhes me ri bkod legs 

304 

246 

༼དབལ་ཕུར་ནག་པོའི་སོྐང་མདོས་སོྐར༽ (dbal phur nag po'i 

skong mdos skor) 
དབལ་ཕུར་བསྐང་མདོས། 
dBal phur bskang mdos 

296 

247 

དབང་ཆེན་འབུམ་པ། 
dbang chen 'bum pa 
དབང་རྫོགས་སུྐ་ལྔ་དིྲལ་སུྲྒབ་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་སྣང་གསལ་འོད་ཁང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུག

ས། 
dbang rdzogs sku lnga dril sgrub kyi phyag bzhes 
snang gsal 'od khang zhes bya ba bzhugs 

325 
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248 
བྱམས་མ་སོྟད་ཆ། 
Byams ma stod cha (1070 pages) 

245 

249 

སོྟང་རྒྱུང་སུྲྒབ་སོྐར་ལས་བསད་པ་ལུས་སིྱྦན་སོགས་ཀྱི་སོྐར། 
stong rgyung sgrub skor las bsad pa lus sbyin sogs kyi 
skor 
རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ། 
rtsa gsum bde gshegs 'dus pa 

248 

250 

ཚེ་དབང་ཛྭ་ཐིས་ཀྱི་སུྲང་ཟོླག་སོྐར་གིྱ་གསུང་པོད། 
Tshe dbang dzwa this kyi srung zlog skor gyi gsung 
pod 
ཚེ་དབང་ཛྭ་ཐིས་རིགས་ལྔའི་སུྲང་བ་མི་འཇིགས་གུར་ཁང་།  

མི་འཇིགས་གུར་ཁང་། 
Tshe dbang dzwa this rigs lnga'i srung ba mi 'jigs gur 
khang 

308 

251  
གསང་སྔགས་ལམ་གིྱ་འཇུག་ཆོག  གསང་སྔགས་ལམ་རིམ། 
gSang sngags lam gyi 'jug chog/ gsang sngags lam rim 

246 

252  

ཚེ་དབང་ཛྭ་ཐིས་སོྟད་ཆ། Tshe dbang dzwa this stod cha 

ཚེ་དབང་དྲག་ཁྲོས། 
Tshe dbang drag khros (stod cha) 

267 

253 
ཉེ་ལམ་སེྡ་བཞི། 
Nye lam sde bzhi 

316 

254  
རྣམ་དག་པདྨ་ཀློང་ཡངས། 
rNam dag padma klong yangs 

240 

255  

སོྟང་རྒྱུང་སུྲྒབ་སོྐར་ལས་ནོར་སུྲྒབ་སོགས། 
stong rgyung sgrub skor las nor sgrub sogs 
རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ། 
bde gshegs 'dus pa 

244 



Revue d’Etudes Tibétaines 
 

 

122 

256  

གཙོ་མཆོག་དགྲ་ཆོས་སོྐར། gtso mchog dgra chos skor 

དགྲ་བཅོམ་ཡང་དག་མཐར་ཐུག་གི་འགིྲགས་ཡིག 
dGra bcom yang dag mthar thug gi 'grigs yig 

253 

257 

མདོ་ཆོག་འདོད་དགུ་གཏེར་མཛོད། mdo chog ‘dod dgu gter 

mdzod 
མདོ་སེྡ་དམ་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ།  ༼འབུམ་དུམ་དུྲག་མ་༼ག༽༽ 
mDo sde dam pa yid bzhin nor bu/  (‘bum dum drug 
ma (ga)) 

305 

258  

སྲྨ་སེང་བློ་འཕེལ་ལྷ་རྒོད་བཅས་ཀྱི་སུྲྒབ་པོད། 
smra seng blo ‘phel lha rgod bcas kyi sgrub pod 
ལྷ་རྒོད་སུྲྒབ་པ། 
Lha rgod sgrub pa 

260 

259  
ཚེ་དབང་བོད་ཡུལ་མ། 
Tshe dbang bod yul ma 

261 

260 
རྫོགས་ཆེན་གསེར་གིྱ་ཐུར་མ། 
rDzogs chen gser gyi thur ma 

295 

261 
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསེར་གིྱ་ཡང་ཞུན།  སོྔན་འགོྲ་དབུས་ཕྱོགས། 
rDzogs pa chen po gser gyi yang zhun (version dbu 
chen)/ sngon ‘gro dbus phyogs 

301 

262  

བརྡ་དག་རིན་གཏེར་དང་སྙན་ངག་རིན་ཆེན་ལེྡ་མིག་སོགས། 
brda dag rin gter dang snyan ngag rin chen lde mig 
sogs 
གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་བརྡ་ཡང་དག་པར་སོྱྦར་བ་མིང་གི་བསྟན་བཅོས་ལེགས་པར་བ

ཤད་པ་བློ་གསལ་འཇུག་ངོགས་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ཁྱིམ་ཞེས་བྱ་བ། 
Gangs can bod kyi brda yang dag par sbyor ba ming gi 
bstan bcos legs par bshad pa blo gsal 'jug ngogs rin po 
che'i gter khyim zhes bya ba 

263 
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263  

མདོ་སེྡ་མེ་ཏོག་འཕྲེང་བ། 
mdo sde me tog ‘phreng ba 
འཕགས་པའི་གནས་བརྟེན་གིྱ་མཆོད་པ་མདོ་སེྡ། 
'Phags pa'i gnas brten gyi mchod pa mdo sde 

243 

264 
སོྟང་གསུམ་འཁྲུགས་བཅོས་བཅའ་ཐབས་ལག་ལེན། 
sTong gsum 'khrugs bcos bca' thabs lag len 

318 

265  

བསོྟད་ཚོགས་༼ཀློང་རྒྱས༽ bstod tshogs (klong rgyas) 

p.1 རྣམ་མཁྱེན་རྒྱལ་བ་གཤེན་རབ་ལ། rnam mkhyen rgyal ba 

gshen rab la 
ཀློང་རྒྱས། 
Klong rgyas 

251 

266 
བྱམས་མ་སྨད་ཆ།   
Byams ma smad cha (867 pages) 

317 

267  

གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཕ་རྒྱུད་རིག་པའི་ཁུ་བྱུག་གསང་མཆོག་མཐར་ཐུག་རྒྱལ་

པོ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ། 
gSang sngags kyi rgyal po pha rgyud rig pa'i khu byug 
gsang mchog mthar thug rgyal po rtsa ba'i rgyud ces 
bya ba 

249 

268  

སྙན་རྒྱུད་དྲན་པ་ཆོག་དུྲག 
snyan rgyud dran pa chog drug 
དྲན་པ་གསང་སུྲྒབ། 
Dran pa gsang sgrub  

236 

269  
གཤེན་གཏེར་དེྲའུ་དམར། 
gShen gter dre'u dmar 

255 

270 

རྒྱལ་རབས་བོན་གིྱ་འབྱུང་གནས་སོགས། 
rgyal rabs bon gyi ‘byung gnas sogs 
རྒྱལ་རབས་དང་བསྟན་འབྱུང་། 
rGyal rabs dang bsTan ‘byung 

256 
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271  
སུྲྤལ་སུྐ་བློ་ལྡན་སིྙང་པོའི་གསུང་འབུམ། 
sPrul sku blo ldan snying po'i gsung 'bum 

238 

272 

བསྟན་གཉིས་གིླང་པའི་སེྱྐས་རབས་རྣམ་ཐར་གཏེར་འབྱུང་ལོ་རྒྱུས། 
bstan gnyis gling pa’i skyes rabs rnam thar gter ‘byung 
lo rgyus 
རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་རྒྱན།  ཨོ་རྒྱན་རྒྱལ་ཚབ་བསྟན་གཉིས་གིླང་པ་ཡི།  

སེྱྐས་རབ་གཏེར་འབྱུང་ལོ་རྒྱུས་ལས།  རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་རྒྱན། 
rDo rjhe phreng ba'i rgyan : O rgyan rgyal tshab bstan 
gnyis gling pa yi : skyes rab gter 'byung lo rgyus las : 
rdo rje phreng ba'i rgyan 

258 

273 

མཁས་གུྲབ་འཇིགས་མེད་ནམ་མཁའི་རྣམ་ཐར།  
mkhas grub ‘jigs med nam mkha’i rnam thar 
སྱྐབས་རྗེ་མཁས་གུྲབ་འཇིགས་མེད་ནམ་མཁའི་རྣམ་ཐར།  ༼ཀ༽ 
sKyabs rje mkhas grub ‘jigs med nam mkha’i rnam 
thar 

300 

274 

མཁས་གུྲབ་འཇིགས་མེད་ནམ་མཁའི་རྣམ་ཐར། 
mkhas grub ‘jigs med nam mkha’i rnam thar 
སྱྐབས་རྗེ་མཁས་གུྲབ་འཇིགས་མེད་ནམ་མཁའི་རྣམ་ཐར་དབྱར་སེྱྐས་རྔ་དབྱངས་ད

ད་པའི་རྨ་བྱ་རྣམ་པར་རྩེ་བའི་གསུང་པོད་གཉིས་པ། ༼ཁ༽   
sKyabs rje mkhas grub 'jigs med nam mkha'i rnam thar 
dbyar skyes rnga dbyangs dad pa'i rma bya rnam par 
rtse ba'i gsung pod gnyis pa (II) 

314 

275  

དབྱངས་ཅན་སྲྒ་འགེྲལ། dByangs can sgra ‘grel 

དབྱངས་ཅན་སྲྒ་མདོའི་འགེྲལ་པ་རྒྱལ་ཡུམ་བཟང་བཟའ་རིང་བཙུན་གིྱ་དགོངས་བ

ཅུད་དཔོྱད་ལྡན་བྱེ་བའི་མགུལ་རྒྱན་སིྲད་གསུམ་དགའ་བའི་སིྙང་ནོར་ཞེས་བྱ་བ། 
dByangs can sgra mdo'i 'grel pa rgyal yum bzang bza' 
ring btsun gyi dgongs bcud dpyod ldan bye ba'i mgul 
rgyan srid gsum dga' ba'i snying nor zhes bya ba 

269 
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276  

ཀུན་སྤངས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཁོད་སུྤངས་མདོ་རྒྱུད་གྲགས་པའི་རྣམ་ཐར་མདོར་

བསུྡས་ངོ་མཐར་སིྙང་གི་བདུད་རྩི་ཞེས་བྱ་བ། 
Kun spangs sems dpa' chen po khod spungs mdo 
rgyud grags pa'i rnam thar mdor bsdus ngo mthar 
snying gi bdud rtsi zhes bya ba 

254 

277 
 

༼དབྲ་སོྟན་གསུང་འབུམ་བོན་ཆོས་རྣམ་དབྱེ་སོགས་༽ 
(dbra ston gsung ‘bum bon chos rnam dbye sogs) 
བོན་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་སོ་སོ་སོྨས་པ་ནོར་བུ་ཀེ་ཏ་ཀའི་ཕྲེང་མཛེས་ཞེས་བྱ་བ། 
Bon chos kyi rnam par dbye ba so so smos pa nor bu 
ke ta ka'i phreng mdzes zhes bya ba (2 volumes: I-
pp.1-582;583-1390) 

319 

278 

༼ཀ༽༼འཇིགས་བྱེད་གཤིན་རྗེའི་གསང་རྒྱུད་དུག་མཚོ་ཁོལ་མའི་ལས་རིམ་ཁྲོ

་ཆུ་དུག་གདོང་གི་སུྲྒབ་སོྐར༽ 
(ka) (‘jigs byed gshin rje’i gsang rgyud dug mtsho khol 
ma’i las rim khro chu dug gdong gi sgrub skor) 

n/a 

279 

༼ག༽དབལ་ཆེན་འབྲུག་གསས་ཆེམ་པའི་བསེྙན་བསུྲྒབས་ལས་སོྱྦར་གྱི་སུྲྒབ་སོྐ

ར་མེ་རི་འཁྱིལ་པ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ 
(ga) dbal chen ‘brug gsas chem pa’i bsnyen bsgrubs las 
sbyor gyi sgrub skor me ri ‘khyil pa rin chen gter 
mdzod 

n/a 

280 

༼ཁ༽བདེར་གཤེགས་རྭི་སུྤངས་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་བརྣག་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཡི་ད

མ་སེྡ་དགུའི་སུྲྒབ་སོྐར་ 
(kha) bder gshegs rwi spungs gsang ba thugs kyi brnag 
pa bka’ brgyad yi dam sde dgu’i sgrub skor 

n/a 

281 ? 

རིག་འཛིན་གསང་བའི་སུྲྒབ་ཆེན་ཆ་ཚང་ལེའུ་གྲངས་བཅས།  
(rig ‘dzin gsang ba’i sgrub chen cha tshang le’u grangs 
bcas) 
རིག་འཛིན་སུྐ་གསུམ་དགོངས་འདུས། 
Rig ‘dzin sku gsum dgongs ‘dus. 

324 
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282 
༼ཅ་༽རྟ་མཆོག་དབང་དྲག་འབར་བ་མེ་ཕྲེང་རྩ་སུྲྒབ་སོྐར་ 
(ca) rta mchog dbang drag ‘bar ba me phreng rtsa 
sgrub skor 

n/a 

283 
༼ཆ༽དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་གཞུང་དངས་སིྙང་འཁྲུག་བཅོས་སོྐར་ 
(cha) dus kyi ‘khor lo’i rgyud gzhung dangs snying 
‘khrugs bcos skor 

n/a 

284 ༼ཇ༽གསང་ཆེན་རོལ་པ་ཟང་ཐལ་སུྲྒབ་གཞུང་ཆ་ལག 
(ja) gsang chen rol pa zang thal sgrub gzhung cha lag 

n/a 

285 

༼ཉ༽མ་མོ་ཡང་སིྙང་འདུས་པའི་སུྲྒབ་སོྐར་དང་རྣམ་སྲས་སོྐར་དང་སུྲང་མའི་སོྐ

ར་ 
(nya) ma mo yang snying ‘dus pa’i sgrub skor dang 
rnam sras skor dang srung ma’i skor 

n/a 

286 

༼ཏ༽ཐུན་མོང་གི་རྣམ་ཆེན་མོ་ངོ་མཚར་པད་མའི་དགའ་ཚལ་དང་བསུྡས་དོན་ད

གེྱས་པའི་དགའ་སོྟན་བཅས་ 
(ta) thun mong gi rnam chen mo ngo mtshar pad ma’i 
dga’ tshal dang bsdus don dgyes pa’i dga’ ston bcas 

n/a 

287 
༼ཐ༽ཀུན་བཟང་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་གཞུང་ཆ་ལག་བཅས་ 
(tha) kun bzang nam mkha’i rgyal po’i rgyud gzhung 
cha lag bcas 

n/a 

288 ༼ད༽ཀུན་བཟང་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བའི་རྒྱུད་ 
(da) kun bzang nam mkha’i rgyal po lta ba’i rgyud 

n/a 

289 

༼ན༽བྱམས་མ་ཡང་གསང་རྒྱུན་མཆོད་མན་ངག་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་ཚོགས་

བསགས་ཆོ་ག་གཏེར་གིྱ་བང་མཛོད་ 
(na) byams ma yang gsang rgyun mchod man ngag ‘jigs 
p kun sel tshogs bsags cho ga gter gyi bang mdzod 

n/a 
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290 

༼པ༽བདེར་གཤེགས་རྭི་སུྤངས་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་བརྣག་པ་ལས་བཀའ་བརྒྱད

་ཡི་དམ་སེྡ་དགུའི་རྒྱུད་དང་སོྟན་ཐུན་ 
(pa) bder gshegs rwi spungs gsang ba thugs kyi brnag 
pa las bka’ brgyad yi dam sde dgu’i rgyud dang ston 
thun  

n/a 

291 

༼ཀ༽རྒྱལ་ཀུན་སིྱྤ་གཟུགས་དྲན་པ་ནམ་མཁའ་རྗེའི། 
(ka) rgyal kun spyi gzugs dran pa nam mkha’ rje’i 
རྣམ་ཐར་གཡུང་དུྲང་གསང་བའི་མཛོད་ཆེན། 
rNam thar g.yung drung gsang ba'i mdzod chen 

311 

292 

༼ཁ༽རྒྱལ་ཀུན་སིྱྤ་གཟུགས་དྲན་པ་ནམ་མཁའ་རྗེའི། 
(kha) rgyal kun spyi gzugs dran pa nam mkha’ rje’i 
སོྟན་པ་ལྷ་བབས་ཞིང་བཀོད་བསྟན་པ། 
sTon pa lha babs zhing bkod bstan pa 

298 

293 

༼ག༽རྒྱལ་ཀུན་སིྱྤ་གཟུགས་དྲན་པ་ནམ་མཁའ་རྗེའི། 
(ga) rgyal kun spyi gzugs dran pa nam mkha’ rje’i 
རྣམ་ཐར་གཡུང་དུྲང་གསང་བའི་མཛོད་ཆེན།  

སོྟན་པའི་གདུལ་དཀར་ཐར་པ་དྲངས་པའི་ཚུལ། 
rNam thar g.yung drung gsang ba'i mdzod chen 

306 

294 

༼ང་༽རྒྱལ་ཀུན་སིྱྤ་གཟུགས་དྲན་པ་ནམ་མཁའ་རྗེའི། 
(nga) rgyal kun spyi gzugs dran pa nam mkha’ rje’i 
རྣམ་ཐར་གཡུང་དུྲང་གསང་བའི་མཛོད་ཆེན།  

སོྟན་པའི་བསྟན་པ་རྗེས་སུ་བཞག་པ། 
rNam thar g.yung drung gsang ba'i mdzod chen 

309 
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295 
 

༼ཅ༽རྒྱལ་ཀུན་སིྱྤ་གཟུགས་དྲན་པ་ནམ་མཁའ་རྗེའི། 
(ca) rgyal kun spyi gzugs dran pa nam mkha’ rje’i 
རྣམ་ཐར་གཡུང་དུྲང་གསང་བའི་མཛོད་ཆེན་ལས། 

སེྱྐ་གནས་གཉིས་པ་སིྲྒབ་པ་སྱྦང་ཚུལ། 
rNam thar g.yung drung gsang ba'i mdzod chen las : 
skye gnas gnyis pa sgrib pa sbyang tshul 

307 

296 

༼ཆ༽རྒྱལ་ཀུན་སིྱྤ་གཟུགས་དྲན་པ་ནམ་མཁའ་རྗེའི།  

རྣམ་ཐར་གཡུང་དུྲང་གསང་བའི་མཛོད་ཆེན། 
(cha) rgyal kun spyi gzugs dran pa nam mkha’ rje’i/ 
rnam thar g.yung drung gsang ba’i mdzod chen 
ཚེ་གཡང་དཔལ་གིྱ་ཕྲིན་ལས་དབང་བསུྱྒར། 
Tshe g.yang dpal gyi phrin las dbang bsgyur 

302 

297 

༼ཇ༽རྒྱལ་ཀུན་སིྱྤ་གཟུགས་དྲན་པ་ནམ་མཁའ་རྗེའི། 
(ja) rgyal kun spyi gzugs dran pa nam mkha’ rje’i 
རྣམ་ཐར་གཡུང་དུྲང་གསང་བའི་མཛོད་ཆེན།  

གསང་བའི་མཁའ་འགོྲ་བཅུ་གཅིག་རོལ་བའི་ལེའུ། 
rNam thar g.yung drung gsang ba'i mdzod chen (vol. 
Ja) 

297 

298 

༼ཨ༽རྒྱལ་ཀུན་སིྱྤ་གཟུགས་དྲན་པ་ནམ་མཁའ་རྗེའི། 
(a) rgyal kun spyi gzugs dran pa nam mkha’ rje’i 
རྣམ་ཐར་གཡུང་དུྲང་གསང་བའི་མཛོད་ཆེན།  

བོད་ཡུལ་ཆོས་ཀྱིས་སིྨན་གོྲལ་མཛད་པ། 
rNam thar g.yung drung gsang ba'i mdzod chen/  bod 
yul chos kyis smin grol mdzad pa 

315 

299  
མཁའ་འགོྲ་རྒྱ་མཚོ༼འི་རྣམ་ཐར༽། 
mKha 'gro rgya mtsho(‘i rnam thar) 

252 

 
 

 


