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Language Tibetan Volume No.

མདོ་ཅ་པ་བཞུགས་སོ།།

༼ཅ༽

Title of the Sutras’ in Sanskrit and Tibetan

1.

आर्यसन्धिनिर्मोचििार्म र्महार्ाि सत्र
ू र्म ्

འཕགས་པ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགེལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི
མདོ།

2.

आर्यलङ्कावतारर्महार्ािसत्र
ू र्म ्

3.

आर्यलङ्कावताररत्िसूत्रातसवयबुद्धािवचिगर्यिार्म

Author

Folio

काग्र्रु (नतब्बती

473

काग्र्ुर (नतब्बती

474

काग्र्ुर (नतब्बती

464

अिव
ु ादित बद्ध
ु वचि)
Tibetan Tripitaka

འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

पररवतय।

འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་མདོ་ལས་སངས་རྒྱས་
ཐམས་ཅད་ཀི་གསུང་གི་སིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ།
4.
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1 1 1 89

Tibetan
&
Bhoti

མདོ་ཆ་པ་བཞུགས་སོ།།

༼ཆ༽

आर्यगर्ाशीर्यिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་ག་ཡཱ་མགོའ་ི རི་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

1. आर्यघिव्र्ूहिार्म र्महार्ाि सूत्रर्म ्

འཕགས་པ་རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

2. आर्यर्महाकरुणापुण्डरीकिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

अिुवादित बुद्धवचि)
Tibetan Tripitaka

འཕགས་པ་སིང་རེ་ཆེན་པོའ་ི པད་མ་དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་

པོའ་ི མདོ།

3. आर्यकरुणापुण्डरीकिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་སིང་རེ་པད་མ་དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།
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6869

Tibetan
&
Bhoti

མདོ་ཇ་པ་བཞུགས་སོ།།

༼ཇ༽

1.

सद्धर्मयपुण़्रीकिार्म र्महार्ाि सूत्रर्म ्

2.

आर्यसवयिर्मायगुणव्र्ूहराजािार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

དམ་པའི་ཆོས་པདྨ་དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།
འཕགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་

अिुवादित बुद्धवचि)
Tibetan Tripitaka

ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།
3.

आर्यसुखावतीव्र्ूहिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

4.

आर्यकरण्डव्र्ूहिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

5.

आर्यरत्िकरण्डिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་བདེ་བ་ཅན་གི་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

འཕགས་པ་ཟ་མ་ཏོག་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

6. आर्यरत्िकोदििार्मर्महार्ािसत्र
ू र्म ्

འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་མཐའ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།
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6836

Tibetan
&
Bhoti

མདོ་ཉ་པ་བཞུགས་སོ།།

༼ཉ༽

1. आर्यर्महापररनिवायणिार्म र्महार्ाि सूत्रर्म ्

འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི
མདོ།

2. आर्यर्महापररनिवायणसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

3. आर्यआतज्ञाििार्मर्महार्ािसत्र
ू र्म ्

འཕགས་པ་འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

4. बुद्धिर्मयकोर्कार।

སངས་རྒྱས་ཀི་མཛོད་ཀི་ཆོས་ཀི་ཡི་གེ།

5. आर्यरत्िाकरिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

6. आर्यसुवण्णयिार्मर्महार्ािसत्र
ू र्म ्

འཕགས་པ་གསེར་གི་མདོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

7. आर्यसव
ु ण्णयर्ालक
ु ोपर्मिार्मर्महार्ािसत्र
ू र्म ्

འཕགས་པ་གསེར་གི་བྱེ་མ་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

काग्र्ुर (नतब्बती

अिव
ु ादित बद्ध
ु वचि)
Tibetan Tripitaka

448

55

681 7

Tibetan
&
Bhoti

མདོ་ཏ་པ་བཞུགས་སོ།།

1. आर्यसवयिर्मयस्वर्ावसर्मतापपपन्चचतसर्माधिराजिार्म

र्महार्ािसूत्रर्म ्

༼ཏ༽

འཕགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་སོས་

काग्र्ुर (नतब्बती

505

काग्र्ुर (नतब्बती

465

अिुवादित बुद्धवचि)
Tibetan Tripitaka

པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

2. आर्यिर्मयतास्वर्ावशध
ू र्ता अचलप्रनतसवायलोकसत्र
ू र्म ्

འཕགས་པ་ཆོས་ཉིད་རང་གི་ངོ་བོ་སོང་པ་ཉིད་ལས་མི་གཡོ་བར་ཐ་དད་
པར་ཐམས་ཅད་ལ་སྣང་བའི་མདོ།

3. आर्यप्रशाधतपवनिश्चर्प्रानतहार्यिार्मसर्माधिर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་རབ་ཏུ་ཞི་བ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

4. आर्यर्मार्ोपर्मसर्माधििार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

5. आर्यतथागतज्ञािर्मुद्रासर्माधििार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕྱག་རྒྱའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་
ཅེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

6. आर्यशर
ू ङ्गम्सर्माधििार्मर्महार्ािसत्र
ू र्म ्

འཕགས་པ་དཔའ་བར་འགོ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་

པོའ་ི མདོ།
56

6835

Tibetan
&
Bhoti

མདོ་ཐ་པ་བཞུགས་སོ།།

༼ཐ༽

1.

आर्यप्रत्र्ुद्पधिेबुद्धसम्र्मुखावन्स्थतसर्माधििार्म
र्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་ད་ལྟར་གི་སངས་རྒྱས་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པའི་ཏིང་ངེ་

अिुवादित बुद्धवचि)
Tibetan Tripitaka

འཛིན་ཅེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།
2.

आर्यसवयपुण्र्ेसर्मुच्छर्सर्माधििार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्
आर्यसवयपुण्र्ेसर्मुच्चर्सर्माधििार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅེས་བྱ་

བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།
3.

आर्यचतुरिारकसर्माधििार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་ཁེའུ་བཞིའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།
4.

वज्रसर्माधििर्मयकार।

རོ་རེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཆོས་ཀི་ཡི་གེ།

5.

आर्यसर्माधिअग्रोत्तर्म।

འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་མཆོག་དམ་པ།

6.

आर्यर्महासन्धिपातरत्िकेति
ु ारणीिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་འདུས་པ་ཆེན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ཏོག་གི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་
པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།
7.

आर्यवज्रर्मण्डिार्मिारणीर्महार्ािसत्र
ू र्म ्

འཕགས་པ་རོ་རེའི་སིང་པོའ་ི གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

8.

आर्ायिधतर्मुखसािकिार्मिारणी।

འཕགས་པ་སོ་མཐའ་ཡས་པ་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
9.

आर्यर्ट्र्मुखिार्मिारणी।

འཕགས་པ་སོ་དྲུག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

57

6852

Tibetan
&
Bhoti

མདོ་ད་པ་བཞུགས་སོ།།

༼ད༽

1. आर्य अपवकल्पप्रवेशिार्मिारणी।

འཕགས་པ་རྣམ་པར་མི་རོག་པར་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

2. गाथाद्वर्िारणी।

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་པའི་གཟུངས།

काग्र्ुर (नतब्बती

अिुवादित बुद्धवचि)
Tibetan Tripitaka

484

3. आर्यर्महार्ािप्रसािप्रर्ावििार्मर्महार्ािसत्र
ू र्म ्

འཕགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་དད་པ་རབ་ཏུ་སོམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་
ཆེན་པོའ ི་མདོ།

4. आर्यबोधिसत्त्वगोचरउपार्पवर्र्पवकुवयणनििे शिार्मर्महार्ाि
सूत्रर्म ्

འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོད་ཡུལ་གི་ཐབས་ཀི་ཡུལ་ལ་རྣམ་

པར་འཕྲུལ་བ་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

5. आर्यतथागतर्महाकरुणानििे शिार्मर्महार्ािसत्र
ू र्म ्

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་རེ་ཆེན་པོ་ངེས་པར་བསན་པ་

ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

6. आर्यगगिगचजपररपच्
ृ छिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་

མདོ།

7. आर्यर्मैत्रीपररपच्
ू र्म ्
ृ छिार्मर्महार्ािसत्र

འཕགས་པ་བྱམས་པས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

8. आर्ायवलोककतेश्वरपररपच्
ृ छसप्तिर्मयकिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གིས་ཞུས་པ་ཆོས་བདུན་པ་

ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

9. आर्यप्रनतर्ािर्मनतपररपच्
ू र्म ्
ृ छिार्मर्महार्ािसत्र

འཕགས་པ་སོབས་པའི་བླ་གོས་ཀིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་

པོའ་ི མདོ།
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མདོ་ན་པ་བཞུགས་སོ།།

༼ན༽

1.

आर्यसागरर्मनतपररपच्
ृ छिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

काग्र्ुर (नतब्बती

2.

आर्यसागरिागराजपररपच्
ृ छिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

Tibetan Tripitaka

འཕགས་པ་བློ་གོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ། अिुवादित बुद्धवचि)

483

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་

མདོ།
3.

आर्यसागरिागराजपररपच्
ृ छर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་
མདོ།

4.

आर्यसागरिागजराजपररपच्ृ छिार्मर्महार्ािसत्र
ू र्म ्

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་

མདོ།
5.

आर्यअिप्तर्िागराजपररपच्ृ छिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་མ་དོས་པས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་

པོའ་ི མདོ།
6.

आर्यद्रर्म
ु ककधिरराजपररपच्
ृ छिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་མིའམ་ཅིའི་རྒྱལ་པོ་སོང་པོས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་
པོའ་ི མདོ།
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མདོ་པ་པ་བཞུགས་སོ།།

༼པ༽

1.

आर्यब्रह्र्मपररपच्
ृ छिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

2.

आर्यब्रह्र्मित्तपररपच्
ू र्म ्
ृ छिार्मर्महार्ािसत्र

འཕགས་པ་ཚངས་པས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།
འཕགས་པ་ཚངས་པས་བྱིན་གིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་

མདོ།
3.

आर्यब्रह्र्मपवशेर्चपररपच्
ृ छिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

आर्यब्रह्र्मपवशेर्धचधतपररपच्
ृ छिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་ཚངས་པ་ཁད་པར་སེམས་ཀིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་

ཆེན་པོའ ི་མདོ།
4.

आर्यसप
ु वक्राधतधचधतिे वपत्र
ु पररपच्
ू र्म ्
ृ छिार्मर्महार्ािसत्र

काग्र्ुर (नतब्बती

अिुवादित बुद्धवचि)
Tibetan Tripitaka

502

འཕགས་པ་ལྷའི་བུ་རབ་རྩལ་སེམས་ཀིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་
ཆེན་པོའ ི་མདོ།
5.

आर्यश्रीवसुपररपच्
ृ छिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

6.

आर्यरत्िझालीपररपच्
ृ छिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་དཔལ་དབྱིག་གིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

འཕགས་པ་རིན་ཆེན་ད་བ་ཅན་གིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་
མདོ།

7.

आर्यरत्िचधद्रपररपच्
ृ छिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

8.

आर्यक्षेर्मङ्करपररपच्
ृ छिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

9.

आर्यराष्ट्रपालपररपच्
ू र्म ्
ृ छिार्मर्महार्ािसत्र

འཕགས་པ་རིན་ཆེན་ཟླ་བས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།
འཕགས་པ་བདེ་བྱེད་ཀིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

འཕགས་པ་ཡུལ་འཁོར་སོང་གིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་
མདོ།

10. आर्यपवकुवयिराजपररपच्
ृ छिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་

ཆེན་པོའ ི་མདོ།

11. पवर्मलप्रर्वपररपच्
ृ छ।

དི་མ་མེད་པའི་འོད་ཀིས་ཞུས་པ།

12. आर्यर्महार्ािोपिे शिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མན་ངག་ཅེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

13. आर्यश्रीर्मतीब्रह्र्मणीपररपच्
ृ छिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་བྲམ་ཟེ་མོ་དཔལ་ལྡན་མས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་
པོའ་ི མདོ།

14. आर्यर्महालललकापररपच्
ू र्म ्
ृ छिार्मर्महार्ािसत्र

འཕགས་པ་བགེས་མོས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།
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མདོ་ཕ་པ་བཞུགས་སོ།།

༼ཕ༽

1.

आर्यर्मचजुश्रीपररपच्
ृ छिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

2.

आर्य िैरात्र्मपररपच्
ृ छिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

3.

आर्यलोकिरपररपच्
ू र्म ्
ृ छिार्मसत्र

4.

आर्यअक्षर्र्मनतनििे शिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གིས་དིས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།
འཕགས་པ་བདག་མེད་པ་དིས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།
འཕགས་པ་འཇིག་རེན་འཛིན་གིས་ཡོངས་སུ་དིས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།

འཕགས་པ་བློ་གོས་མི་ཟད་པས་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི
མདོ།

5.

आर्यपवर्मलकीनतयनििे शिार्मर्महार्ािसत्र
ू र्म ्

འཕགས་པ་དི་མ་མེད་པར་གགས་པས་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་
པོའ་ི མདོ།

6.

आर्यर्मचजुश्रीनििे शिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གིས་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི

མདོ།
7.

आर्यबोधिपक्षनििे शिार्मर्महार्ािसत्र
ू र्म ्

འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཕྱོགས་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི

མདོ།
8.

आर्यसंवनृ तपरर्माथयसत्र्नििे शिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བ་

ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།
9.

आर्यसवयिर्मायप्रवन्ृ त्तनििे शिार्मर्महार्ािसत्र
ू र्म ्

काग्र्ुर (नतब्बती

अिुवादित बुद्धवचि)
Tibetan Tripitaka

469

འཕགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་མེད་པར་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བ་
ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།
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མདོ་བ་པ་བཞུགས་སོ།།

༼བ༽

1. आर्यपचचपारलर्मतानििे शिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལྔ་བསན་པཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི
མདོ།

2. आर्यिािपारलर्मतािार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་སིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

3. आर्यिािािुशंसानििे श।

འཕགས་པ་སིན་པའི་ཕན་ཡོན་བསན་པ།

4. आर्यबोधिसत्त्वचर्ायनििे शिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོད་པ་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་
ཆེན་པོའ ི་མདོ།

5. आर्यतथागतगुणज्ञािअधचधत्र्पवर्र्ावतारनििे शिार्मर्महार्ा
िसूत्रर्म ् འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ཡེ་ཤ ེས་

བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་
ཆེན་པོའ ི་མདོ།

6. आर्यबुद्धबलवियिपानतहार्यपवकुवयणनििे शिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་སོབས་སེད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་

པ་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

7. आर्यबद्ध
ु िर्मायधचधत्र्नििे शः।

འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་བསན་པ།

8. आर्यिीपङ्करव्र्ाकरणिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་མར་མེ་མཛད་ཀིས་ལུང་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་
པོའ་ི མདོ།
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9. आर्यब्रह्र्मश्रीव्र्ाकरणिार्मर्महार्ािसत्र
ू र्म ्

འཕགས་པ་ཚངས་པའི་དཔལ་ལུང་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་
མདོ།

10. आर्यस्त्रीपववतायव्र्ाकरणिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་བུད་མེད་འགྱུར་བ་ལུང་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་
མདོ།

11. आर्यचधद्रोत्तरािाररकाव्र्ाकरणिार्मर्महार्ािसत्र
ू र्म ्

འཕགས་པ་བུ་མོ་ཟླ་མཆོག་ལུང་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་

མདོ།

12. आर्यक्षेर्मवतीव्र्ाकरणिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་བདེ་ལྡན་མ་ལུང་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

13. आर्यश्रीर्र्महािे वीव्र्ाकरण।

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལུང་བསན་པ།

14. आर्यजर्र्मनतिार्मर्महार्ािसत्र
ू र्म ्

འཕགས་པ་རྒྱལ་བའི་བློ་གོས་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

15. आर्य अवलोककिीिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

16. आर्यर्मचजुश्रीपवहारिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གནས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

17. आर्यअर्मत
ू र्म ्
ृ व्र्ाहरणिार्मर्महार्ािसत्र

འཕགས་པ་བདུད་རྩི་བརོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

18. आर्यर्मैत्रीर्प्रस्थाििार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་བྱམས་པ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

19. (चीिी र्ार्ा से नतब्बती र्में अिुवादित)

རྒྱའི་སྐད་དུ། ཀྭན་ཇི་ལིའུ་ཕུས་ཞང་ཤྱན་ཏེའུ་ཤིས་ཐྱན་ཀིན། བོད་སྐད་
དུ། འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱམས་པ་དགའ་ལྡན་གནམ་དུ་སེ་
བ་བླངས་པའི་མདོ།

20. आर्यलोकािुसर्मािावतारिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་འཇིག་རེན་གི་རེས་སུ་མཐུན་པར་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་
པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།
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༼མ༽

1. आर्यश्रद्धाबलािािावतारर्मुद्रािार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་དད་པའི་སོབས་བསེད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཞེས་བྱ་བ་
ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ་ལ་སོགས་པ།

2. आर्यनिर्तानिर्तगनतर्मुद्रावतारिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་ངེས་པ་དང་མ་ངེས་པར་འགོ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་
བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

3. आर्यिर्मयर्मुद्रािार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་ཆོས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

4. आर्यप्रिीपिािीर्ंिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་མར་མེ་འབུལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

5. आर्यिगरावलन्म्बकािार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་གོང་ཁེར་གིས་འཚོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

6. ཟས་ཀི་འཚོ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།
7. हन्स्तकक्ष्र्िार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

གླང་པོའ་ི རྩལ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

8. आर्यर्महारणिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་སྒྲ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

9. आर्यलसङ्हिादिकििार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

काग्र्ुर (नतब्बती
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འཕགས་པ་སེངེའི་སྒྲ་བསྒྲགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

10. आर्यशाललस्तम्र्िार्मर्महार्ािसत्र
ू र्म ्

འཕགས་པ་སཱ་ལུའི་ལྗང་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

11. प्रतीत्र्सर्मुत्पािादि च पवर्ङ्गनििे शिार्मसूत्रर्म ्

རེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དང་པོདང་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་བསན་པ་ཞེས་
བྱ་བའི་མདོ།

12. आर्यप्रतीत्र्सर्मुत्पाििार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་རེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་
མདོ།

13. आर्य अङ्गुललर्मालीर्ंिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ् འཕགས་པ་སོར་

མོའ་ི ཕེང་བ་ལ་ཕན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

14. राजिे शिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

རྒྱལ་པོ་ལ་གདམས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

15. राजिे शिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

རྒྱལ་པོ་ལ་གདམས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

16. आर्यअजातशत्रुकौकृत्त्र्पविोिििार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་མ་སེས་དགའི་འགོད་པ་བསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་
པོའ་ི མདོ།

17. आर्यश्रीगुप्तिार्मसत्र
ू र्म ्

འཕགས་པ་དཔལ་སྦས་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།

18. आर्यकर्मायवरणपवशुद्धिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་ལས་ཀི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་
མདོ།

19. आर्यकर्मायवरणप्रनतप्रस्रपवनतिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་ལས་ཀི་སྒྲིབ་པ་རྒྱུན་གཅོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི
མདོ།
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༼ཙ༽

1. बुद्धपपिकिःु शीलनिग्रहीिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्
སངས་རྒྱས་ཀི་སེ་སྣོད་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་པ་ཚར་གཅོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་
ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ་ལ་སོགས་པ།

2. आर्यराजाववािकिार्मर्महार्ािसत्र
ू र्म ्
འཕགས་པ་རྒྱལ་པོ་ལ་གདམས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།
3. आर्यर्महार्ेरीहारकपररवतयिार्मर्महार्ािसत्र
ू र्म ्
འཕགས་པ་རྔ་བོ་ཆེ་ཆེན་པོའ་ི ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

4. आर्यत्रार्न्स्त्रंशतपररवतयिार्मर्महार्ािसत्र
ू र्म ्
འཕགས་པ་སུམ་བཅུ་རྩ་གསུམ་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི
མདོ།

5. आर्यन्स्थराध्र्ाशनर्पररवतयिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्
འཕགས་པ་ལྷག་པའི་བསམ་པ་བརན་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་
པོའ་ི མདོ།

6. आर्यत्रत्रशरणगर्मििार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्
འཕགས་པ་གསུམ་ལ་སབས་སུ་འགོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་
མདོ།

7. आर्यर्वसङ्क्रान्धतिार्मर्महार्ािसत्र
ू र्म ्
འཕགས་པ་སིད་པ་འཕོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

8. आर्यसवयपविल्र्सङ्ग्रहिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्
འཕགས་པ་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་
ཆེན་པོའ ི་མདོ།

9. आर्यबुद्धसङ्गीनतिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

काग्र्ुर (नतब्बती

अिुवादित बुद्धवचि)
Tibetan Tripitaka

476

འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་བགོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

10. तथागतसङ्गीनतिार्मर्महार्ािसत्र
ू र्म ्
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བགོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

11. र्महासन्धिपाताद्महार्ािसूत्रात्तथागतश्रीसर्मर्िार्मर्महार्ाि
सत्र
ू र्म ्

འདུས་པ་ཆེན་པོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ་སེ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་
དཔལ་གི་དམ་ཚིག་ཅེས་བྱ་བ་ཐེག་ཆེན་པོའ ི་མདོ།
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6868

Tibetan
&
Bhoti

མདོ་ཚ་པ་བཞུགས་སོ།།

1.

आर्यरत्िर्मेघिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

2.

आर्यर्महार्मेघिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

3.

आर्यर्महार्मेघसूत्रात्िशदिगबोधिसत्त्वसर्मुद्रसन्धिपनतर्महो

༼ཚ༽

འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་སིན་ཅེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

འཕགས་པ་སིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།
त्सवपवक्रीडडतिार्मपररवतय।

འཕགས་པ་སིན་ཆེན་པོའ་ི མདོ་ལས་ཕྱོགས་བཅུའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྒྱ་མཚོ་འདུས་པའི་དགའ་སོན་ཆེན་པོ་ལ་རྩེ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ།
4.

आर्यर्महार्मेघवार्ुर्मण्डलपररवतयसवयिागहृिर्िार्मर्महार्ािसू
त्रर्म ्

འཕགས་པ་སིན་ཆེན་པོ་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་གི་ལེའུ་ཀླུ་ཐམས་ཅད་ཀི་
སིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།
5.

आर्यर्महार्मेघ।

6.

र्गवािउन्ष्ट्णर्र्महा।

འཕགས་པ་སིན་ཆེན་པོ།

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་གཙུག་ཏོར་ཆེན་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསང་
བ་སྒྲུབ་པའི་དོན་མངོན་པར་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་

काग्र्ुर (नतब्बती

अिुवादित बुद्धवचि)
Tibetan Tripitaka

466

ཅད་ཀི་སོད་པ་དཔའ་བར་འགོ་བའི་མདོ་ལེའུ་སོང་ཕག་བཅུ་པ་ལས་ལེའུ་
བཅུ་པ།

65

6889

Tibetan
&
Bhoti

མདོ་ཛ་པ་བཞུགས་སོ།།

༼ཛ༽

7.

གཙུག་ཏོར་ཆེན་པོ་བམ་པོ་དགུ་པ་ལས་བདུད་ཀི་ལེའུ་ཉི་ཚེ་ཕྱུང་བ།

1.

आर्यिर्मयसंगीनतिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

2.

िशचक्रक्षक्षनतगर्यिार्मर्महार्ािसत्र
ू र्म ्

འཕགས་པ་ཆོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

काग्र्ुर (नतब्बती

472

काग्र्रु (नतब्बती

595

अिुवादित बुद्धवचि)
Tibetan Tripitaka

འདུས་པ་ཆེན་པོ་ལས་སའི་སིང་པོའ་ི འཁོར་ལོ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་

པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།
3.

आर्ायवैवतयचक्रिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི

མདོ།
4.

आर्यसर्माधिचक्रिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

5.

आर्यपररणतचक्रिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།
འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་བསོ་བའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི
མདོ།
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6884

Tibetan
&
Bhoti

མདོ་ཝ་པ་བཞུགས་སོ།།

༼ཝ༽

1. सद्धर्मयराजर्महार्ािसत्र
ू र्म ्

དམ་པའི་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

2. आर्यिर्मयणर्िार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་ཆོས་ཀི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

3. आर्यिर्मयस्कधिोिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་ཆོས་ཀི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

अिव
ु ादित बद्ध
ु वचि)
Tibetan Tripitaka

4. आर्यपरर्माथयिर्मयपवजर्िार्मर्महार्ािसत्र
ू र्म ्

འཕགས་པ་དོན་དམ་པའི་ཆོས་ཀིས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་

ཆེན་པོའ ི་མདོ།

5. आर्यिर्मायथपय वर्ागिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་ཆོས་དང་དོན་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་

པོའ་ི མདོ།

6. बोधिसत्त्वप्रनतर्मोक्षचतष्ट्ु कनिहायरिार्मर्महार्ािसत्र
ू र्म ्

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོ་སོར་ཐར་པ་ཆོས་བཞི་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་
པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

7. आर्यचतुिर्म
य नय ििे शिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་ཆོས་བཞི་བསན་པ་ཞེས་བྱ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

8. चति
य क
य सत्र
ु र्म
ू र्म ्

ཆོས་བཞི་པའི་མདོ།

9. आर्यचति
य क
य िार्मर्महार्ािसत्र
ु र्म
ू र्म ्

འཕགས་པ་ཆོས་བཞི་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

10. आर्यचतुष्ट्कनिहायरिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་བཞི་པ་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

11. त्रत्रिर्मयकिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

ཆོས་གསུམ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།

12. आर्यिर्मयकेतध्
ु वजपररपच्
ू र्म ्
ृ छिार्मर्महार्ािसत्र

འཕགས་པ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གི་མདོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ །ོ

13. िर्मयसर्मुद्रिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ་ཆོས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ།

14. ཆོས་ཀི་རྒྱ་མོ།

15. आर्यसर्
य र्यिार्मर्महावैपल्
ू ग
ु र्ंसत्र
ू र्म ्

འཕགས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཆེན་པོའ་ི སེ་ཉི་མའི་སིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།

16. सवयतथागतस्र्गुह्र्लसद्ध्र्थायलर्सर्मर्हे तुसवयबोधिसत्त्वस्र्
चर्यसर्मुद्र िे शबुद्धोष्ट्णीर्शूरङ्गिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསང་བ་སྒྲུབ་པའི་དོན་མངོན་པར་ཐོབ་པ
འི་རྒྱུ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀི་སོད་པ་རྒྱ་མཚོ་སོན་པ་

སངས་རྒྱས་ཀི་གཙུག་ཏོར་དཔའ་བར་འགོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་
པོའ་ི མདོ།
67

6838

Tibetan
&
Bhoti

མདོ་ཞ་པ་བཞུགས་སོ།།
༼ཞ༽

1. आर्यतथागतगर्यिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་
མདོ།

2. आर्यिाक्षरकरण्डकवैरोचिगर्यिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་ཡི་གེ་མེད་པའི་ཟ་མ་ཏོག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་སིང་པོ་
ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

3. आर्ायकाशगर्यिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་ནམ་མཁའི་སིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

4. आर्ोपार्कौशल्र्िार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་ཐབས་མཁས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

5. बुद्धिार्मसहस्रपचचशतचतुत्रत्रप
य चचिश।

སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་ལྔ་སོང་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམ་པ།

6. आर्यसम्र्कचर्यवत्ृ तगगिवणयपविर्क्षान्धतिार्मर्महार्ािसत्र
ू
र्म ्

འཕགས་པ་ཡང་དག་པར་སོད་པའི་ཚུལ་ནམ་མཁའི་མདོག་གིས་འདུལ་
བའི་མཟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

काग्र्ुर (नतब्बती

अिुवादित बुद्धवचि)
Tibetan Tripitaka

544

7.

འཕགས་པ་ཐར་པ་ཆེན་པོ་ཕྱོགས་སུ་རྒྱས་པ་གོད་ཚངས་ཀིས་སིག་
སངས་ཏེ་སངས་རྒྱས་སུ་གྲུབ་པར་རྣམ་པར་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་
ཆེན་པོའ ི་མདོ།

8. འཕགས་པ་རོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པའི་མདོ་ལས་ཕྱག་འཚལ་
བའི་ཆོ་ག་དང་། འགོད་ཚངས་ཀི་ལེའུ་ཉི་ཚེ།
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6822

Tibetan
&
Bhoti

མདོ་ཟ་པ་བཞུགས་སོ།།
༼ཟ༽

1. आर्यकुसुर्मसचचर्िार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་གི་ཚོགས་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

2. དཔང་སྐོང་ཕྱག་བརྒྱ་པ་ཞེས་བྱ་བ།

3. आर्य अधचधत्र्राजसत्र
ू िार्मर्महार्ािसत्र
ू र्म ्

འཕགས་པ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་རྒྱལ་པོའ་ི མདོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་
ཆེན་པོའ ི་མདོ།

4. आर्यिशदिकाधिकारपवध्वधसिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་ཕྱོགས་བཅུའི་མུན་པ་རྣམ་པར་སེལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་
ཆེན་པོའ ི་མདོ།

5. आर्यसप्तबद्ध
ु कम्िार्मर्महार्ािसत्र
ू र्म ्

འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

6. आर्ायष्ट्िबुद्धकंिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་བརྒྱད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

7. िशबुद्धकंिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

སངས་རྒྱས་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

8. आर्यद्विशबुद्धकंिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་བཅུ་གཉིས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

9. आर्यबद्ध
ु र्मक
ु ु िम्िार्मर्महार्ािसत्र
ू र्म ्

काग्र्ुर (नतब्बती

अिुवादित बुद्धवचि)
Tibetan Tripitaka
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འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀ་དབུ་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ་
ཆོས་ཀི་རྣམ་གངས་ཆེན་པོ།

10. आर्यबुद्दर्ूलर्मिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

11. आर्यबुद्धाक्षेपििार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་མི་སང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

12. आर्ायष्ट्िर्मङ्गलकंिार्मर्महार्ािसत्र
ू र्म ्

འཕགས་པ་དཀིལ་འཁོར་བརྒྱད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

13. आर्यर्मङ्गलाष्ट्िकंिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་བཀྲ་ཤིས་བརྒྱད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

14. आर्यबुद्धािुस्र्मनृ त।

འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དན་པ།

15. िर्मायिुस्र्मनृ त।

ཆོས་རེས་སུ་དན་པ།

16. संघािस्
ु र्मनृ त।

དགེ་འདུན་རེས་སུ་དན་པ།

17. शीक्षत्रर्िार्मसूत्रर्म ्

བསླབ་པ་གསུམ་གི་མདོ་ཞེས་བྱ་བ།

18. आर्यत्रत्रकार्िार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་སྐུ་གསུམ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

19. आर्यत्रत्रस्कधिकिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

20. འཕགས་པ་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་

བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

21. འཕགས་པ་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སོབ་པར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་

ཡོངས་སུ་བསོ་བ།

22. आर्यसद्द्धर्मयस्र्मत्ृ र्ुपस्थाि।

འཕགས་པ་དམ་པའི་ཆོས་དན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ། ༼ཡ༽
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6874

6872

Tibetan
&
Bhoti

མདོ་འ་པ་བཞུགས་སོ།།

1. आर्यसद्धर्मयस्र्मत्ृ र्ुपस्थाि।

काग्र्ुर (नतब्बती

478

Tibetan
&
Bhoti

མདོ་ཡ་པ་བཞུགས་སོ།།

1. आर्यसद्धर्मयस्र्मत्ृ र्ुपस्थाि।

काग्र्ुर (नतब्बती

521

Tibetan
&
Bhoti

མདོ་ར་པ་བཞུགས་སོ།།

1. आर्यसद्धर्मयस्र्मत्ृ र्प
ु स्थाि।

काग्र्रु (नतब्बती

565

༼འ༽

༼ཡ༽
༼ར༽

འཕགས་པ་དམ་པའི་ཆོས་དན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ། ༼ར༽
འཕགས་པ་དམ་པའི་ཆོས་དན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ།
འཕགས་པ་དམ་པའི་ཆོས་དན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ།

2. र्मार्ाजालंिार्मर्महासूत्रर्म ्

མདོ་ཆེན་པོ་སྒྱུ་མའི་ད་བ་ཞེས་བྱ་བ།

3. त्रबन्म्बसारप्रत्र्ुङ्गर्मििार्मर्महासूत्रर्म ्

མདོ་ཆེན་པོ་གཟུགས་ཅན་སིང་པོས་བསུ་བ་ཞེས་བྱ་བ།

4. शूधर्तािार्मर्महासूत्रर्म ्

མདོ་ཆེན་པོ་སོང་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ།

5. र्महाशध
ू र्तािार्मर्महासत्र
ू र्म ्

མདོ་ཆེན་པོ་སོང་པ་ཉིད་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ།

6. ध्वजाग्रििार्मर्महासूत्रर्म ्

མདོ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་ཅེས་བྱ་བ།

7. ध्वजाग्रििार्मर्महासूत्रर्म ्

མདོ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་མཚན་དམ་པ་ཞེས་བྱ་བ།

8. पचचत्रत्रर्ंिार्मर्महासूत्रर्म ्

अिुवादित बुद्धवचि)
Tibetan Tripitaka
अिुवादित बुद्धवचि)
Tibetan Tripitaka
अिव
ु ादित बद्ध
ु वचि)
Tibetan Tripitaka

མདོ་ཆེན་པོ་ལྔ་གསུམ་པ་ཞེས་བྱ་བ།
9. आर्यलशलाक्षक्षप्तसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་རོ་འཕངས་པའི་མདོ།

10. कुर्मारदृष्ट्िाधतसूत्रर्म ्

གཞོན་ནུ་དཔེའི་མདོ།

11. िातुबहुतकसूत्रर्म ्

ཁམས་མང་པོ་པའི་མདོ།

12. गण्डीसत्र
ू र्म ्

གཎ་ཌིའི་མདོ།

13. गण्डीसर्मर्सूत्रर्म ्

གཎ་ཌིའི་དུས་ཀི་མདོ།

14. आर्यकल्र्ािलर्मत्रसेविसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསན་པའི་མདོ།
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6866

Tibetan
&
Bhoti

མདོ་ལ་པ་བཞུགས་སོ།།
༼ལ༽

1. अलर्निष्ट्क्रर्मणसूत्रर्म ्

མངོན་པར་འབྱུང་བའི་མདོ།

2. लर्क्षूप्ररे जस
ु त्र
ू िार्म।

དགེ་སློང་ལ་རབ་ཏུ་གཅེས་པའི་མདོ་ཞེས་བྱ་བ།

3. शीलसम्र्ुक्तसूत्रर्म ्
ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་པར་ལྡན་པའི་མདོ།

4. पचचपतनतनिकार्शुर्ाशुर्फलपरीक्षसूत्रर्म ्

ལྟུང་བ་སེ་ལྔའི་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་འབྲས་བུ་བརག་པའི་མདོ།

5. མཆོག་ཏུ་གདགས་པའི་མདོ།

6. पवर्मक्
ु तर्मागयित
ु गण
ु नििे शिार्म।
རྣམ་པར་གོལ་བའི་ལམ་ལས་སངས་པའི་ཡོན་ཏན་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བ།

काग्र्ुर (नतब्बती

अिुवादित बुद्धवचि)
Tibetan Tripitaka
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7. आर्प
ु र्यधतसत्र
ू र्म ्
ཚེའི་མཐའི་མདོ།

8. आर्ुःपतीर्थाकारोपररपच्ृ छसूत्रर्म ्
ཚེ་འཕོ་བ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞུས་པའི་མདོ།
9. अनित्र्तासूत्रर्म ्
མི་རག་པ་ཉིད་ཀི་མདོ།
10. अनित्र्तासूत्रर्म ्

མི་རག་པ་ཉིད་ཀི་མདོ།

11. आर्यसंज्ञािएकािशनििे शसूत्रर्म ्
འཕགས་པ་འདུ་ཤེས་བཅུ་གཅིག་བསན་པའི་མདོ།

12. आर्यवैशालीप्रवेशर्महासूत्रर्म ्
འཕགས་པ་ཡངས་པའི་གོང་ཁེར་དུ་འཇུག་པའི་མདོ་ཆེན་པོ།
13. आर्यर्द्रकरातीिार्मसूत्रर्म ्
འཕགས་པ་མཚན་མོ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།
14. तर्मोपविर्मुखिार्मसूत्रर्म ्
མུན་གི་ནགས་ཚལ་གི་སོ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།
15. पपतर्म
ू र्म ्
ृ ातस
ृ त्र
ཕ་མའི་མདོ།

16. आर्यचतुःसत्र्सूत्रर्म ्
འཕགས་པ་བདེན་པ་བཞིའི་མདོ།

17. अथयपवनिश्चर्िार्मिर्मयपर्ायर्।
དོན་རྣམ་པར་ངེས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀི་རྣམ་གངས།

18. आर्य अथयपवस्तारिार्मिर्मयपर्ायर्।
འཕགས་པ་དོན་རྒྱས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀི་རྣམ་གངས།
19. आर्य अद्भत
ू िार्मिर्मयपर्ायर्।

འཕགས་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀི་རྣམ་གངས།
20. आर्यतथागतप्रनतत्रबम्बप्रनतष्ट्ठािुशंससम्विन्धतिार्मिर्मयपर्ाय
र्।

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཟུགས་བརྙན་བཞག་པའི་ཕན་ཡོན་
ཡང་དག་པར་བརོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀི་རྣམ་གངས།

21. चैत्र्प्रिक्षक्षणगाथा।
མཆོད་རེན་བསྐོར་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།
22. प्रसेिन्जतगाथा।
གསལ་རྒྱལ་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།
23. एकगाथा।
ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་པ།
24. चतुरगाथा।
ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞི་པ།

25. िागराजर्ेरीगाथा।
ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་རྔ་སྒྲའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།
26. उिािवगय।
ཆེད་དུ་བརོད་པའི་ཚོམས།

27. आर्यसज्जिपुरुर्सूत्रर्म ्
འཕགས་པ་སེས་བུ་དམ་པའི་མདོ།
28. िधिप्रव्रज्र्ासूत्रर्म ्
དགའ་བོ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མདོ།
29. िे वतासूत्रर्म ्
ལྷའི་མདོ།

30. अल्पिे वतासत्रू र्म ्

ལྷའི་མདོ་ཉུང་ངུ།
31. चधद्रसूत्रर्म ्
ཟླ་བའི་མདོ།
32. कूिागारसूत्रर्म ्
ཁང་བུ་བརྩེགས་པའི་མདོ།

33. འཕགས་པ་གནས་འཇོག་གི་མདོ་ཞེས་བྱ།
34. आर्यिन्धििे कंसत्रू र्म ्
འཕགས་པ་དགའ་བ་ཅན་གི་མདོ།
35. འཕགས་པ་མཁར་སིལ་གི་མདོ།

36. མཁར་སིལ་འཆང་བའི་ཀུན་ཏུ་སོད་པའི་ཆོ་ག
37. िर्मयचक्रसूत्रर्म ्
ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོའ་ི མདོ།

38. चीिी र्ार्ा र्में - चदु ह-र्ौदह-र्ा-नि-गो-न्ग्र्ङ्। (ཅུའི་བྷཽའི་ཡཱ་ནི་
གོ་གིང་།)

ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པའི་འབྲས་བུའི་མདོ།

39. कर्मयपवर्ङ्ग।
ལས་རྣམ་པར་འབྱེད་པ།
40. कर्मयपवर्ङ्ग।

ལས་རྣམ་པར་འབྱེད་པ།

41. कर्मयपवर्ङ्गिार्मिर्मयग्रंथ।

ལས་ཀི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཆོས་ཀི་གཞུང།
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6844

Tibetan
&
Bhoti

མདོ་ཤ་པ་བཞུགས་སོ།།
༼ཤ༽

1. कर्मयशतक।
ལས་བརྒྱ་ཐམ་པ།

काग्र्ुर (नतब्बती

अिुवादित बुद्धवचि)
Tibetan Tripitaka

470
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6885

Tibetan
&
Bhoti

མདོ་ས་པ་བཞུགས་སོ།།
༼ས༽

1. कर्मयशतक।

ལས་བརྒྱ་ཐམ་པ།

2. िर्मर्मक
ू ोिार्मसत्र
ू र्म ्

काग्र्रु (नतब्बती

496

काग्र्ुर (नतब्बती

464

काग्र्ुर (नतब्बती

442

अिव
ु ादित बद्ध
ु वचि)
Tibetan Tripitaka

མཛངས་བླུན་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།

3. िीगयिखपररव्राजकपररपच्
ू र्म ्
ृ छिार्मसत्र

ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བ་སེན་རིང་གིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།

4. आर्यर्मैत्रत्रसूत्रि
ं ार्म।

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མདོ་ཞེས་བྱ་བ།

5. आर्यर्मैत्रत्रर्व्र्ाकरण।

འཕགས་པ་བྱམས་པ་ལུང་བསན་པ།

75

1 1 1 92

Tibetan
&
Bhoti

མདོ་ཧ་པ་བཞུགས་སོ།།
༼ཧ༽

1. पूणप्र
य र्मुखाविािशनतक।

གང་པོ་ལ་སོགས་པའི་རོགས་པ་བརོད་པ་བརྒྱ་པ།

2. आर्यज्ञािकसूत्रबुद्धाविाि।

अिुवादित बुद्धवचि)
Tibetan Tripitaka

འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་རོགས་པ་བརོད་པ་ཤེས་ལྡན་གི་མདོ།

3. सक
ू ररकाविाििार्मसत्र
ू र्म ्

ཕག་མོའ་ི རོགས་པ་བརོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།

4. सुर्मगिा अविाि।

མ་ག་དྷཱ་བཟང་མོའ་ི རོགས་བ་བརོད་པ།
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6896

Tibetan
&
Bhoti

མདོ་ཨ་པ་བཞུགས་སོ།།
༼ཨ༽

1. पुण्र्बलाविाि।
བསོད་ནམས་སོབས་ཀི་རོགས་པ་བརོད་པ།
2. चधद्रप्रर्ाविाििार्म।
ཟླ་འོད་ཀི་རོགས་པ་བརོད་པ།

3. श्रीसेिाविाििार्म।
དཔལ་གི་སེའི་རོགས་པ་བརོད་པ།

अिुवादित बुद्धवचि)
Tibetan Tripitaka

4. किकवणयपव
य ोगिार्म।
ू र्
གསེར་མདོག་གི་སོན་གི་སོར་བ་ཞེས་བྱ་བ།
5. आर्यराजपुत्रलसद्धाथयसूत्रर्म ्
འཕགས་པ་རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་ཀི་མདོ།
6. ब्रह्र्मजालसूत्रर्म ्
ཚངས་པའི་ད་བའི་མདོ།

7. चीिी र्ार्ार्ार्म ्- िे दह-फुङ्-जा-ि-फ्र्हर-पोहु-इि-क्र्ेङ्-सूकफर्म ्-िे दह-अनर्र।(དེའི་ཕུང་བྱ་ན་ཕར་པོའུ་ཨིན་ཀེང་སཱུ་ཕིམ་དེའི་
ྷྱ
ཨིར།)
བོད་སྐད་དུ། ཐབས་མཁས་པ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་དིན་ལན་བསམ་པའི་
མདོ།

8. འཕགས་པ་ལེགས་ཉེས་ཀི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་
ཆེན་པོའ ི་མདོ།

9. དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་བསན་པའི་མདོ།

10. འཕགས་པ་ཟླ་བའི་སིང་པོས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་
པ་གནས་པ་དང་འཇིག་པའི་ཚུལ་ལུང་བསན་པ།

11. आर्यगोधश्रङ्गव्र्ाकरणिार्मर्महार्ािसत्रू र्म ्
འཕགས་པ་གླང་རུ་ལུང་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།
12. शािय ल
ू कणायविाि।
སག་རྣའི་རོགས་པ་བརོད་པ།

13. द्पविशलोचििार्मसूत्रर्म ्
མིག་བཅུ་གཉིས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།
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6871

Tibetan
&
Bhoti

མྱང་འདས་ཀ་པ་
བཞུགས་སོ།།

1. आर्यर्महापररनिवायणर्म ् िार्म सत्र
ू र्म ्

काग्र्रु (नतब्बती

525

1. आर्यर्महापररनिवायणर्म ् िार्म सत्र
ू र्म ्

काग्र्रु (नतब्बती

529

1. र्मचजुश्रीज्ञािसत्त्वस्र्परर्माथयिार्मसंगीनत।

काग्र्ुर (नतब्बती

482

འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།(སོད)

༼ཀ༽
78

6845

Tibetan
&
Bhoti

མྱང་འདས་ཁ་པ་
བཞུགས་སོ།།

འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།(སད)

༼ཁ༽
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6880

Tibetan
&
Bhoti

རྒྱུད་ཀ་པ་བཞུགས་སོ།།
༼ཀ༽

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་
བརོད་པ།

2. सेक्कोद्देश। (སེཀོདེ་ཤ )

དབང་མདོར་བསན་པ།

3. परर्मादिबुद्धउित
ृ श्रीकालचक्रिार्मतधत्रराज।

མཆོག་གི་དང་པོའ་ི སངས་རྒྱས་ལས་ཕྱུང་བ་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་དུས་
ཀི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ།

4. श्रीकालचक्रतधत्रोत्तरतधत्रहृिर्िार्म।

དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའ་ི རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀི་སིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ།

5. श्रीकालचक्रगर्यिार्मतधत्र।

དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀི་སིང་པོ།

6. शेकप्रकक्रर्ा।

དབང་གི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ།

7. श्रीसवयबुद्धसर्मर्ोगडाककिीजालसंवरिार्मोत्तरतधत्र।

དཔལ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་མཉམ་པར་སོར་བ་མཁའ་འགོ་མ་སྒྱུ་
མ་བདེ་བའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ།

8. सवयकल्पसर्मच्
ु चर्िार्मसवयबद्ध
ु सर्मर्ोगडाककिीजालसंवरोत्तरो

अिव
ु ादित बद्ध
ु वचि)
Tibetan Tripitaka

अिव
ु ादित बद्ध
ु वचि)
Tibetan Tripitaka

अिुवादित बुद्धवचि)
Tibetan Tripitaka

त्तरतधत्र।

རོག་པ་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་

མཉམ་པར་སོར་བ་མཁའ་འགོ་སྒྱུ་མ་བདེ་བའི་མཆོག་གི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་
མ།

9. हे वज्रतधत्रराजिार्म।

ཀེའི་རོ་རེ་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ།

10. རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྒྱུ་མའི་བརག་པ་ཞེས་བྱ་བ་བརག་པ་སུམ་བཅུ་

རྩ་གཉིས་ལས་ཕྱུང་བ་བརག་པ་གཉིས་ཀི་བདག་ཉིད་ཀེའི་རོ་རེ་མཁའ་
འགོ་མ་ད་བའི་སོམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ།

11. आर्यडाककिीवज्रपचजरर्महातधत्रराजकल्पिार्म।

འཕགས་པ་འཁའ་འགོ་མ་རོ་རེ་གུར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་
པོའ་ི བརག་པ།

12. श्रीर्महार्मद्र
ु ानतलकंिार्मर्महार्ोधगिीतधत्रराजाधिपनत।

དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ི ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོའ ི་རྒྱུད་
ཀི་རྒྱལ་པོའ་ི མངའ་བདག

13. श्रीज्ञािगर्यिार्मर्ोधगिीर्महातधत्रराजानतराज।

དཔལ་ཡེ་ཤེས་སིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོའ་ི རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་
པོའ་ི རྒྱལ་པོ།
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Tibetan
&
Bhoti

རྒྱུད་ཁ་པ་བཞུགས་སོ།།
༼ཁ༽

1. श्रीज्ञािनतलकर्ोधगिीतधत्रराजपरर्म ् र्महािर्त
ु र्म ् िार्म।

काग्र्रु (नतब्बती

དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཏུ་ अिुवादित बुद्धवचि)
Tibetan Tripitaka
རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བ།

2. श्रीतत्त्वप्रिीपंिार्मर्महार्ोधगिीतधत्रराज।

དཔལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་མོའ་ི རྒྱུད་ཀི་
རྒྱལ་པོ།
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3. तधत्रराजश्रीलघस
ु ंवरिार्म।

རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་བདེ་མཆོག་ཉུང་ངུ་ཞེས་བྱ་བ།

4. अलर्िािोत्तरतधत्रिार्म।

མངོན་པར་བརོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བ།

5. श्रीवज्रडाकिार्मर्महातधत्रराज।

རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་རོ་རེ་འཁའ་འགོ་ཞེས་བྱ་བ།

6. वज्रडाकिार्मोत्तरतधत्र।

རོ་རེ་མཁའ་འགོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ།
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Tibetan
&
Bhoti

རྒྱུད་ག་པ་བཞུགས་སོ།།
༼ག༽

1. श्रीर्महासम्वरोिर्तधत्रराजिार्म।

काग्र्ुर (नतब्बती

2. श्रीडाकाण्णवर्महार्ोधगिीतधत्रराजिार्म।

Tibetan Tripitaka

དཔལ་བདེ་མཆོག་སོམ་པ་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། अिुवादित बुद्धवचि)
དཔལ་མཁའ་འགོ་རྒྱ་མཚོ་རྣལ་འབྱོར་མའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་
བྱ་བ།

3. श्रीहे रुकाभ्र्ुिर्िार्म।

དཔལ་ཁག་འཐུང་མངོན་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བ།

4. आख्र्ाततधत्रोत्तरवज्रवाह्र्लर्ििािवाराह्र्लर्बोििंिार्म।

ཕག་མོ་མངོན་པར་བརོད་པ་བཤད་པའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། ཕག་མོ་མངོན་
པར་བྱང་ཆུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ།

5. पवद्र्ािारणीवज्रर्ोधगिीसाििािार्म।

རིག་པ་འཛིན་པ་རོ་རེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཞེས་བྱ་བ།

6. र्ोधगिीसचचर्यर्म ्।

རྣལ་འབྱོར་མའི་ཀུན་ཏུ་སོད་པ།

7. चतुरर्ोधगिीसंपुितधत्रिार्म।

རྣལ་འབྱོར་མ་བཞིའི་ཁ་སོར་གི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ།
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8. संपि
ु िार्मर्महातधत्र।

ཡང་དག་པར་སོར་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ།

9. རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཡང་དག་པར་སོར་བའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་

བ།

10. श्रीवज्रर्महाकालक्रोििाथरहास्र्लसपद्धर्वतधत्रिार्म।

དཔལ་རོ་རེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཁོས་པའི་མགོན་པོ་གསང་བ་དངོས་གྲུབ་
འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད།
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6848

Tibetan
&
Bhoti

རྒྱུད་ང་པ་བཞུགས་སོ།།
༼ང༽

1. अिापवलतधत्रराजिार्म।

རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་རྙོག་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ།

2. श्रीबद्ध
ु कपालिार्मर्ोधगिीतधत्रराज।

དཔལ་སངས་རྒྱས་ཐོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་མའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ།

3. श्रीर्महार्मार्ातधत्रराजिार्म।

དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ།

4. वज्र आरललर्महातधत्रराजािार्म।

རོ་རེ་ཨཱ་ར་ལི་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།

5. ररधग आरललतधत्रराजिार्म।

རི་གི་ཨཱ་ར་ལིའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ།

6. श्रीचतरु वीथर्महार्ोधगिीतधत्रराजिार्म।

རྣལ་འབྱོར་མའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་གདན་བཞི་པ་ཞེས་བྱ་བ།

7. श्रीचतुःवीठाख्र्ाततधत्रराजोर्मधत्रांशिार्म।

དཔལ་ལྡན་བཞི་པའི་བཤད་པའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་སགས་ཀི་ཆ་ཞེས་བྱ་བ།

8. श्रीचतुपीठपवख्र्ाततधत्रराजिार्म।

དཔལ་ལྡན་བཞི་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ།

9. आर्ायचलकल्पतधत्रराज।

काग्र्ुर (नतब्बती

अिुवादित बुद्धवचि)
Tibetan Tripitaka
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འཕགས་པ་མི་གཡོ་བའི་རོག་པའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ།
10. आर्ायचलर्महागुह्र्तधत्र।

འཕགས་པ་མི་གཡོ་བའི་གསང་རྒྱུད་ཆེན་པོ།

11. क्रोिराजसवयर्मधत्रगुह्र्तधत्रिार्म।

ཁོ་བོའ་ི རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་གསང་སགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ།

12. वज्रार्मत
ृ तधत्र।

རོ་རེ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུད།

13. आर्ायतारे कुरुकुल्लेकल्प।

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ཀུ་རུ་ཀུལེའི་རོག་པ།

14. िर्मःतारै कपवंशनतस्तोत्रगुणदहतसाक।

སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གིས་བསོད་པ་ཕན་ཡོན་དང་
བཅས་པ།

15. वज्रकीलर्र्मूलतधत्रखण्ड।

རོ་རེ་ཕུར་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀི་དུམ་བུ།

16. र्महाकालतधत्रराजिार्म।

ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ།

17. एकवीराख्र्ाश्रीचण्डर्महारोर्णतधत्रराजािार्म।

དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁོ་བོ་ཆེན་པོའ་ི རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་ཞེས་
བྱ་བ།

18. श्रीगह्
ु र्सर्माजर्महातधत्रराजिार्म।

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།

19. उत्तरतधत्र।

རྒྱུད་ཕྱི་མ།
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Tibetan
&
Bhoti

རྒྱུད་ཅ་པ་བཞུགས་སོ།།
༼ཅ༽

1. श्रीवज्रर्मालालर्िािर्महार्ोगतधत्रसवयतधत्रहृिर्रहस्र्पवर्ेिक
र्म ् इनत।

རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའ་ི རྒྱུད་དཔལ་རོ་རེ་ཕེང་བ་མངོན་པར་བརོད་པ་རྒྱུད་

ཐམས་ཅད་ཀི་སིང་པོ་གསང་བ་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་ཞེས་བྱ་བ།
2. सन्धिव्र्ाकरणिार्मतधत्र।

དགོངས་པ་ལུང་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད།

3. वज्रज्ञािसर्मुच्चर्िार्मतधत्र।

ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད།

4. चतरु िे पववररपच्
ृ छा।

ལྷ་མོ་བཞིས་ཡོངས་སུ་ཞུས་པ།

5. आर्यिीलांबरिरवज्रपाणणरुद्रपवत्रत्रपविर्तधत्रिार्म।

འཕགས་པ་ལག་ན་རོ་རེ་གོས་སོན་པོ་ཅན་དག་པོ་གསུམ་འདུལ་བ་ཞེས་
བྱ་བའི་རྒྱུད།

6. पवर्ंगगुह्र्तधत्रणीत्रत्ररुद्रिर्मिर्म ् िार्म।

གསང་བའི་རྒྱུད་རྣམས་ཀི་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དག་པོ་གསུམ་འདུལ་ཞེས་
བྱ་བ།

7. वज्रपाणणिीलांबरपवधििण्डतधत्र।

ལག་ན་རོ་རེ་གོས་སོན་པོ་ཅན་གི་ཆོ་ག་རོ་རེ་བེ་ཅོན་གི་རྒྱུད།

8. िीलांबरिरवज्रपाणणवज्रफाणकस्तधत्रत्रैलोक्र्पवजर्
िार्म।

ལག་ན་རོ་རེ་གོས་སོན་པོ་ཅན་རོ་རེ་གདེངས་པའི་རྒྱུད་ཁམས་གསུམ་
ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བ།

9. श्रीवज्रचण्डधचत्तगह्
ु र्तधत्र।

དཔལ་རོ་རེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད།

काग्र्रु (नतब्बती
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10. श्रीवज्रचण्डधचत्तगह्
ु र्तधत्रोत्तर।

དཔལ་རོ་རེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ།

11. श्रीवज्रचण्डधचत्तगुह्र्तधत्रोत्तरोत्तर।

དཔལ་རོ་རེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ།

12. རྨི་ལམ་མཐོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

13. िीलांबरिरवज्रपाणणर्क्षर्महारुद्रवज्रािलजीह्वातधत्र
िार्म।

ཕྱག་ན་རོ་རེ་གོས་སོན་པོ་ཅན་གནོད་སིན་དག་པོ་ཆེན་པོ་རོ་རེ་མེ་ལེའི་
རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ།

14. वज्रहृिर्वज्रजीह्वािलिार्मिारणी।

རོ་རེ་སིང་པོ་རོ་རེ་ལེ་དབབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

15. र्मार्ाजालर्महातधत्रराजािार्म।

རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྒྱུ་འཔྲུལ་ད་བ་ཞེས་བྱ་བ།

16. सवयतथागतकार्वाकधचत्तकृष्ट्णर्र्माररिार्मतधत्र।

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གཤིན་རེ་གཤེད་
ནག་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད།

17. र्र्माररकृष्ट्णकर्मयसवयचक्रलसद्धकरिार्मतधत्रराजा।

གཤིན་རེའི་གཤེད་ནག་པོའ་ི འཁོར་ལོ་ལས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པར་བྱེད་པ་
ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ།

18. श्रीवज्रर्महार्ैरविार्मतधत्र।

དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོའ་ི རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ།

19. श्रीवज्रर्ैरवकल्पतधत्रराज।

དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཀི་རོག་པའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ།

20. श्रीकृष्ट्णर्र्माररतधत्रराजत्रत्रकल्पिार्म।

དཔལ་གཤིན་རེའི་གཤེད་ནག་པོའ ི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་རོག་པ་གསུམ་པ་
ཞེས་བྱ་བ།

21. གཏམ་རྒྱུད་ཀི་རོག་པ།
22. आर्यवज्रर्ैरविारणीिार्म।

འཕགས་པ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཀི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ།

23. श्रीरक्तर्र्माररतधत्रराजिार्म।

དཔལ་གཤིན་རེ་གཤེད་དམར་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ།

24. श्रीर्मंरक्तर्र्माररतधत्रराजिार्म।

དཔལ་ལྡན་གཤིན་རེ་གཤེད་དམར་པོའ་ི རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ།

25. श्रीर्गवाि एकजिार्महाकल्पतधत्रराजिार्म।

དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པའི་བརག་པའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་
ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ།

26. श्रीगुह्र्वज्रपाण्र्लर्िे शतधत्रिार्म।

དཔལ་ཕྱག་ན་རོ་རེ་གསང་བ་བསན་པའི་རྒྱུད།

27. र्गवािवज्रपाणणगुह्र्ालर्िे शतधत्रराजिार्म।

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རོ་རེ་གསང་བ་མངོན་པར་བསན་པའི་རྒྱུད་ཀི་
རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ།

28. वज्रसख
ु क्रोितधत्रराज।

རོ་རེ་བདེ་ཁོས་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ།
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རྒྱུད་ཆ་པ་བཞུགས་སོ།།
༼ཆ༽

1. श्रीचधद्रगह्
ु र्नतलकिार्मर्महातधत्रराज।

དཔལ་ཟླ་གསང་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།

2. सवयतथागततत्त्वसंग्रहिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་
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ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

3. वज्रलशखरर्महागुह्र्र्ोगतधत्र।

གསང་བ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའ་ི རྒྱུད་རོ་རེ་རྩེ་མོ།
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Tibetan
&
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རྒྱུད་ཇ་པ་བཞུགས་སོ།།
༼ཇ༽

1. सवयरहस्र्ोिार्मतधत्रराज।

ཐམས་ཅད་གསང་བ་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ།

2. त्रत्रलोक्र्पवजर्र्महाकल्पराजा।

འཇིག་རེན་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་རོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།

3. सप्र
ु नतष्ट्ठतधत्रसंग्रह।

རབ་ཏུ་གནས་པ་མདོར་བསྡུས་པའི་རྒྱུད།

4. མངོན་སོད་ཀི་ལས།

5. श्रीवरर्मादििार्मर्महार्ािकल्पराजा।

དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་རོག་པའི་རྒྱལ་པོ།

6. श्रीवरर्मादिर्मधत्रकल्पखण्डिार्म।

དཔལ་མཆོག་དང་པོའ་ི སགས་ཀི་རོག་པའི་དུམ་བུ་ཞེས་བྱ་བ།

7. आर्यप्रज्ञापारलर्मतािर्शतपचचाशनतका।

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཚུལ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ།

8. सवयतथागतकार्वाकधचत्तगुह्र्ालङ्कारव्र्ाहतधत्रराज
िार्म।

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་རྒྱན་
གི་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ།

9. सवयिग
ु नय तपररशोिितेजोराजतथागताहयतेसम्र्कसम्बुद्धस्र्क
ल्पिार्म।

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་
རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སོང་བ་གཟི་བརིད་ཀི་རྒྱལ་པོའ ི་
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བརག་པ་ཞེས་བྱ་བ།
10. सवयिग
ु नय तपररशोिितेजोराजस्र्तथागतस्र्ाहय तेसम्र्कंसम्बु
द्धस्र्कल्पेकिे शिार्म।

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་
རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སོང་བ་གཟི་བརིད་ཀི་རྒྱལ་པོའ ི་
བརག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ།
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Tibetan
&
Bhoti

རྒྱུད་ཉ་པ་བཞུགས་སོ།།
༼ཉ༽

1. श्रीवज्रर्मण्डलालंकारिार्मर्महातधत्रराज।

དཔལ་རོ་རེ་སིང་པོ་རྒྱན་ཅེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།

2. आर्यपचचपवंशनतकाप्रज्ञापारलर्मतार्मुखिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ་ཞེས་བྱ་བ་

ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

3. आर्यगुह्र्र्मणणनतलकिार्मसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་གསང་བ་ནོར་བུ་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།

4. र्महावैरोचिालर्सम्बोधिपवकुवयत्र्धिष्ट्ठािवैपल्
ु र्सत्र
ू
इधद्रराजिार्मिर्मयपरर्ार्।

རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པོ་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པ་རྣམ་

པར་སྤྲུལ་པ་བྱིན་གིས་རོབ་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་མདོ་སེའི་དབང་པོའ ི་རྒྱལ་
པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀི་རྣམ་གངས།

5. र्गवाििीलांबरिरवज्रपाणणतधत्रिार्म।

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རོ་རེ་གོས་སོན་པོ་ཅན་གི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ།

6. आर्यवज्रपाणणिीलांबरिरवज्रपातालिार्मतधत्र।

འཕགས་པ་ལག་ན་རོ་རེ་གོས་སོན་པོ་ཅན་རོ་རེ་ས་འོག་ཅེས་བྱ་བའི་
རྒྱུད།

7. आर्ायचलर्महाक्रोिराजसवयतथागतस्र्बलापररलर्मतवीरपविर्

काग्र्रु (नतब्बती

अिव
ु ादित बद्ध
ु वचि)
Tibetan Tripitaka

456

र्ापर्तोिार्मकल्प।

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཁོ་བོའ་ི རྒྱལ་པོ་འཕགས་པ་མི་གཡོ་

བ་དེའི་སོབས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྟུལ་ཕོད་པ་འདུལ་བར་གསུངས་པ་ཞེས་
བྱ་བའི་རོག་པ།
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Tibetan
&
Bhoti

རྒྱུད་ཏ་པ་བཞུགས་སོ།།
༼ཏ༽

1. आर्यवज्रपाण्र्लर्र्ेकर्महातधत्र।

འཕགས་པ་ལག་ན་རོ་རེ་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ།

2. वज्रत्रत्रर्ल
ू र्मचरणणराजाकल्पिार्म।

རོ་རེ་ས་གསུམ་དུ་རྒྱུ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རོག་པའི་རྒྱལ་པོ།

3. आर्यिीलांबरिरवज्रपाणणपवधििार्मिारणी।

འཕགས་པ་ལག་ན་རོ་རེ་གོས་སོན་པོ་ཅན་གི་ཆོ་ག་ཞེས་བྱ་བའི་
གཟུངས།

4. आर्यवज्रपाणणिीलांबरिरत्रत्रलोकपविर्िार्मतधत्र।

འཕགས་པ་ལག་ན་རོ་རེ་གོས་སོན་པོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རེན་གསུམ་
འདུལ་བའི་རྒྱུད།

5. त्रत्रसर्मर्व्र्ूहराजिार्मतधत्र।

དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད།

6. आर्यसप्ततथागतपूवप्र
य णणिािपवशेर्पवस्तारिार्म
र्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་གི་སོན་གི་སོན་ལམ་གི་ཁད་
པར་རྒྱས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

7. आर्यर्गवािर्ैर्ज्र्ेगरु
य णणिािपवशेर्पवस्ता
ु वैडूर्यप्रर्स्र्पव
ू प्र
रिार्म र्महार्ािसत्र
ू र्म ्

འཕགས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་སན་གི་བླ་བཻ་ཌཱུརྱའི་འོད་ཀི་སོན་གི་སོན་
ལམ་གི་ཁད་པར་རྒྱས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

काग्र्ुर (नतब्बती

अिुवादित बुद्धवचि)
Tibetan Tripitaka

51 4

8. आर्यतथागतवैडूर्यप्रर्िार्मबलििसर्माधििारणी।

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སོབས་བསེད་པ་བཻ་
ཌཱུརྱའི་འོད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

9. སན་གཏོང་བའི་ཚེ་སན་ལ་སགས་ཀིས་གདབ་པ།
10. ལུས་ཀི་ཟག་པ་སིན་པར་གཏང་བའི་གཟུངས།

11. आर्यर्महार्मणणपवपल
ु पवर्मािसप्र
ु नतन्ष्ट्ठतगह्
ु र्िपरर्म ्
रहस्र्िकल्प।

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་

གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའ་ི རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་
བའི་གཟུངས།

12. बोधिर्मण्डस्र्र्क्षालङ्कारिार्मिारणी।

བྱང་ཆུབ་སིང་པོའ་ི རྒྱན་འབུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

13. बोधिगर्ायलङ्कारलक्षिारणी।

བྱང་ཆུབ་ཀི་སིང་པོའ་ི རྒྱན་འབུམ་གི་གཟུངས།

14. आर्यसवयतथागताधिष्ट्ठातहृिर्गुह्र्िातुकरण्डिार्म
िारणीर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བྱིན་གིས་བརབས་ཀི་

སིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསེལ་གི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་
ཆེན་པོའ ི་མདོ།
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Tibetan
&
Bhoti

རྒྱུད་ཐ་པ་བཞུགས་སོ།།
༼ཐ༽

1. आर्यवैशालीप्रवेशर्महासत्र
ू र्म ्

འཕགས་པ་ཡངས་པའི་གོང་ཁེར་དུ་འཇུག་པའི་མདོ་ཆེན་པོ།

2. आर्यशाक्र्र्मुनिगर्यस्र्िारणी।

འཕགས་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་སིང་པོའ་ི གཟུངས།

3. आर्यवैरोचिगर्यिार्मिारणी।

काग्र्रु (नतब्बती

अिव
ु ादित बद्ध
ु वचि)
Tibetan Tripitaka

478

འཕགས་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་སིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
4. འཕགས་པ་རྒྱལ་བའི་བླ་མའི་གཟུངས།
5. བདེ་ལྡན་གི་སིང་པོ།

6. དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སིའི་སིང་པོ་རེས་སུ་དན་པ།
7. आर्यबुद्धहृिर्ंिार्मिारणी िर्मयपरर्ार्।

འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀ་སིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀི་ཆོས་ཀི་རྣམ་
གངས།

8. आर्यबद्ध
ु हृिर्ंिार्मिारणी।

འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་སིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

9. आर्यसवयबुद्धाङ्गवतीिार्मिारणी।

འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡན་ལག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱའི་
གཟུངས།

10. आर्यद्वािशबुद्धकििार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་བཅུ་གཉིས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

11. आर्यसप्तबद्ध
ु कंिार्मर्महार्ािसत्र
ू र्म ्

འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

12. र्गवािालर्मतार्िारणीर्मधत्र।

བཅོམ་ལྡན་འདས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀི་གཟུངས་སགས།

13. अलर्मतार्ािुस्र्मनृ त।

སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རེས་སུ་དན་པ།

14. चधद्रप्रर्िार्मािुस्र्मनृ त।

ཟླ་བའི་འོད་ཀི་མཚན་རེས་སུ་དན་པ།

15. སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གི་མཚན་རེས་སུ་དན་པ།
16. आर्यपवर्मलिार्मिारणी।

འཕགས་པ་དི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
17. आर्यपवशेर्वतीिार्मिारणी।

འཕགས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

18. आर्ायष्ट्िर्मण्डलकिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་དཀིལ་འཁོར་བརྒྱད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

19. आर्यस्वाल्पाक्षरप्रज्ञापारलर्मतािार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་གེ་ཉུང་ངུ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་
པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

20. र्गवतीप्रज्ञापारलर्मताहृिर्।

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སིང་པོ།

21. बुद्धर्गवािाष्ट्िशतिार्मिारणी।

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་
སགས་དང་བཅས་པ།

22. आर्यर्मचजश्र
ु ीर्मल
ू तधत्र।

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གི་རྩ་བའི་རྒྱུད།

23. लसद्धैकवीरर्महातधत्रराजिार्म।

དཔའ་བོ་གཅིག་པུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།

24. བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་འཇམ་དཔལ་རྣོན་པོ་ལ་བསོད་པ།

25. འཇམ་དཔལ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ལ་བུ་མོ་བརྒྱད་ཀིས་བསོད་པ།
26. आर्यर्मचजश्र
ु ीस्वाख्र्ातोिार्मिारणी।

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

27. འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གིས་དམོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
28. र्मचजश्र
ु ीिार्मिारणी।

འཇམ་དཔལ་གི་མཚན་གཟུངས།

29. आर्यर्मचजश्र
ु ीर्ट्टारकस्र्प्रज्ञाबप
ु द्धवियििार्मिारणी।

རེ་བཙུན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གི་ཤེས་རབ་དང་བློ་འཕེལ་བ་ཞེས་བྱ་
བའི་གཟུངས།

30. འཇམ་དཔལ་གིས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས།

31. འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གི་སགས་ཡི་གེ་འབྲུ་གཅིག་པའི་ཆོ་ག
32. आर्यप्रज्ञापारलर्मतािार्माष्ट्िशतकिार्म।

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་
ཞེས་བྱ་བ།

33. आर्यकौलशकप्रज्ञापारलर्मतािार्म।

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཀྷཽ་ཤི་ཀ་ཞེས་བྱ་བ།
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6851

Tibetan
&
Bhoti

རྒྱུད་ད་པ་བཞུགས་སོ།།
༼ད༽

1. चीिी र्ार्ा र्में : ता-लशि-न्क्र्ि-क्वङ्-ञ-रु-च़इ-लशि-विन्क्र्ि। (ཏཱ་ཤ ིན་ཀིན་ཀྭང་མྱ་རུ་ཙའི་ཤ ིན་ཝད་ཀིན།)

འཕགས་པ་གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་ཏུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་མདོ་སེའི་
རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

2. आर्यसुवणयप्रर्ासोत्तर्मसूत्रध
े द्रराजािार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་སེའི་དབང་པོའ་ི རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་
ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

3. आर्यसुवणयप्रर्ासोत्तर्मसूत्रध
े द्रराजािार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་སེའི་དབང་པོའ་ི རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་
ཐེག་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

4. र्महासहस्रप्रर्मिय ििार्मसत्र
ू र्म ्

སོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།

काग्र्ुर (नतब्बती

अिुवादित बुद्धवचि)
Tibetan Tripitaka

543

90

6840

Tibetan
&
Bhoti

རྒྱུད་ན་པ་བཞུགས་སོ།།
༼ན༽

1. र्महार्मर्रू ीपवद्र्ाराज्ञी।

རིག་སགས་ཀི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ།

2. आर्यर्महाप्रनतसरपवद्र्ाराज्ञी।

འཕགས་པ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་སོ་སོ་འབྲང་བ་ཆེན་མོ།

3. र्महाशीतविीसूत्रर्म ्

བསིལ་བའི་ཚལ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

4. र्महार्मधत्रािुिारणीसूत्रर्म ्

གསང་སགས་ཆེན་པོ་རེས་སུ་འཛིན་པའི་མདོ།

5. आर्यर्मारीच्र्ेिार्मिारणी।

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

6. र्मार्ार्मारीचीजाततधत्रािद्ध
ु ृतांकल्पोराजािार्म।

སྒྱུ་མའི་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བའི་རོག་པའི་རྒྱལ་པོ་
ཞེས་བྱ་བ།

7. आर्ायर्मारीच्र्ैर्मण्डलपवधिर्मारीच्र्ैजातद्वािशसहस्रािद्ध
ु ृतर्मक
ल्पहृिर्सप्तशतिार्म।

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་གི་དཀིལ་འཁོར་གི་ཆོག་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་

བའི་རྒྱུད་སོང་ཕག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་ཕྱུང་བའི་རོག་པའི་སིང་པོ་བདུན་
བརྒྱ་པ་ཞེས་བྱ་བ།

8. आर्यपणयशवररसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་པརྞྞ་ཤ་རིའི་མདོ།

9. आर्यपण्णयशवररिार्मिारणी।

འཕགས་མ་རི་ཁོད་ལོ་མ་གོན་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

10. आर्यवज्रश्रख
ं ृ लास्र्तधत्रकल्प।

འཕགས་མ་རོ་རེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་མའི་རྒྱུད་ཀི་རོག་པ།

काग्र्रु (नतब्बती

अिव
ु ादित बद्ध
ु वचि)
Tibetan Tripitaka
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11. आर्यचध
ु िे िेवीिार्मिारणी।

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

12. आर्यजंगुललिार्मपवद्र्ा।

འཕགས་པ་དུག་སེལ་ཅེས་བྱ་བའི་རིག་སགས།

13. आर्यदहरण्र्वतीिार्मिारणी।

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

14. आर्यर्शोवतीिारणी।

འཕགས་པ་གགས་ལྡན་མའི་གཟུངས།

15. आर्यजर्वतीिार्मिारणी।

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

16. आर्यजर्वतीिार्मर्महापवद्र्ाराज।

འཕགས་པ་རིག་སགས་ཀི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ།

17. आर्यर्मार्ूरपवद्र्ागर्ेिार्म।

འཕགས་པ་རིག་སགས་ཀི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱའི་ཡང་སིང་ཞེས་བྱ་བ།

18. आर्ायग्रप्रिीपंिारणीपवद्र्ाराजा।

འཕགས་པ་རིག་སགས་ཀི་རྒྱལ་མོ་སྒྲོན་མ་མཆོག་གི་གཟུངས།

19. आर्ायष्ट्ििे वीिारणी।

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀི་གཟུངས།

20. सवयतथागतोष्ट्णीर्पवजर्िार्मिारणीकल्पसदहत।

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་
བྱ་བའི་གཟུངས་རོག་པ་དང་བཅས་པ།

21. आर्यसवयिग
ु नय तपररशोििी उष्ट्णीर्पवजर्िार्मिारणी।

འཕགས་པ་ངན་འགོ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སོང་བ་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་
རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

22. सवयतथागतोष्ट्णीर्पवजर्िार्मिारणीकल्पंसदहत।

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་
བྱ་བའི་གཟུངས་རོག་པ་དང་བཅས་པ།

23. सवयतथागतोष्ट्णीर्पवजर्ािार्मिारणीकल्प।

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་
གཟུངས་ཞེས་བྱ་བའི་རོག་པ།

24. सवयतथागतोष्ट्णीर्पवजर्िार्मिारणीकल्पसदहत।

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་
བྱ་བའི་གཟུངས་རོག་པ་དང་བཅས་པ།

25. आर्यसवयतथागतोष्ट्णीर्सीतापतीिार्मापरान्जताप्रव्र्ंधगरर्महा
पवद्र्ाराज्ञी।

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་

བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་གཞན་གིས་མི་ཐུབ་པ་ཕྱིར་ཟློག་
པའི་རིག་སགས་ཀི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོའ།ོ །

26. आर्यतथागतोष्ट्णीर्सीतात्पती

अपरान्जतर्महाप्रत्र्ंधगरवरन्म्सपद्धिार्मिारणी।

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་

དཀར་པོ་ཅན་གཞན་གིས་མི་ཐུབ་པ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་
པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

27. तथागतोष्ट्णीर्लसतात्पत्रे अपरान्जतिार्मिारणी।

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་
དཀར་པོ་ཅན་གཞན་གིས་མི་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

28. आर्यतथागतोष्ट्णीर्लसतात्पत्रेिार्मापरान्जतिारणी।

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུག་

དཀར་པོ་ཅན་གཞན་གིས་མི་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
29. सर्मधतर्मख
ु प्रवेशरन्श्र्मपवर्मलोष्ट्णीर्प्रर्सवयतथागतहृिर्स

र्मर्पवलोककतेिार्मिारणी।

ཀུན་ནས་སོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་
བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་
བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

30. आर्यसवयरोगप्रशर्मनििार्मिारणी।

འཕགས་པ་ནད་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

31. ज्वरशर्मििारणी।

རིམས་ནད་ཞི་བའི་གཟུངས།

32. आर्यज्वरप्रशर्मनििार्मिारणी।

འཕགས་པ་རིམས་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས།

33. आर्ायक्षक्षरोगप्रशर्मनिसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ།

34. आर्ायशप्र
य शर्मनिसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་གཞང་འབྲུམ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ།

35. आर्यचौररपवध्वंसििार्मिारणी।

འཕགས་པ་མི་རོད་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

36. आर्यबहुपत्र
ु प्रनतसरिार्मिारणी।

འཕགས་པ་བུ་མང་པོ་རོན་པ་ཞེས་བྱའི་གཟུངས།

37. སོང་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
38. अर्मत
ृ र्विार्मिारणी।

བདུད་རྩི་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

39. क्रोिर्ुरकंु कूिराजस्तोत्रर्मधत्र।

ཁོ་བོའ་ི རྒྱལ་པོ་སེ་བརྩེགས་ལ་བསོད་པའི་སགས།

40. आर्यरन्श्र्मपवर्मलेपवशुद्धेप्रर्िार्मिारणी।

འཕགས་པ་འོད་ཟེར་དི་མ་མེད་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་འོད་ཅེས་བྱ་བའི་
གཟུངས།

41. सवयर्मिाधतलर्मतालसपद्धचैत्र्िार्मिारणी।

ཤེས་པས་ཐམས་ཅད་མཐར་ཕྱིན་པར་གྲུབ་པའི་མཆོད་རེན་ཞེས་བྱ་བའི་
གཟུངས།

42. མཆོད་རེན་གཅིག་བཏབ་ན་བྱེ་བ་བཏབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས།
43. आर्यप्रतीत्र्सर्मत्
ु पािपररहृिर्िारणी।

འཕགས་པ་རེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་སིང་པོའ་ི ཆོ་གའི་གཟུངས།

44. आर्यप्रतीत्र्सर्मुत्पाििार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་རེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི
མདོ།

45. आर्यप्रतीत्र्सर्मत्
ु पािहृिर्िार्म।

འཕགས་པ་རེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་སིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ།

46. आर्ोष्ट्णीर्ज्वलिार्मिारणी।

གཙུག་ཏོར་འབར་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

47. སོང་ཆེན་མོ་ནས་ཕྱུང་བ་སན་ལ་སགས་ཀིས་གདབ་པ།
48. आर्यसवायधतराललपवशोििीिार्मिारणी।

འཕགས་པ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་
གཟུངས།

49. དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ།
50. ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས།
51. प्रज्ञाविायिीिार्मिारणी।

ཤེས་རབ་སེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
52. ཤོ་ཀ་བརྒྱ་ལོབས་པ།

53. ཤོ་ཀ་བརྒྱ་ལོབས་པའི་གཟུངས།
54. ཤོ་ཀ་སོང་ལོབས་པའི་གཟུངས།
55. ཤོ་ཀ་སོང་ལོབས་པ།

56. ཤོ་ཀ་གསུམ་སོང་ལོབས་པའི་གཟུངས།
57. མི་བརེད་པའི་གཟུངས།
58. पूजर्मेघिार्मिारणी।

མཆོད་པའི་སིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

59. आर्ायपररलर्मतगुणािुशंसािार्मिारणी।

འཕགས་པ་ཡོན་ཏན་བསགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

60. आर्यसवयिर्मयर्मातक
ृ िार्मिारणी।

འཕགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

61. आर्यबलवतीिार्मप्रत्र्ंधगरर।

འཕགས་པ་ཕྱིར་ཟློག་པ་སོབས་ཅན་ཞེས་བྱ་བ།

62. ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས།
63. अग्रपवद्र्ार्मधत्र।

མཆོག་ཐོབ་པའི་རིག་སགས།

64. ཕྱག་དང་། བསོད་པ་དང་། བྱིན་རབས་དང་། མཆོད་པའི་སིན་འབྱུང་བ་

དང། མཆོད་པ་དང་། བསེན་གནས་དང་། ཕྱག་བྱས་པར་འགྱུར་བ།

65. क्रोिपवजर्कल्पगुह्र्तधत्र।

ཁོ་བོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རོག་པ་གསང་བའི་བརྒྱུད།

66. आर्यचड
ु ार्मणणिार्मिारणी।

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱའི་གཟུངས།
67. आर्यचधििाङ्गिार्मिारणी।

འཕགས་པ་ཙན་དན་གི་ཡན་ལག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

68. आर्यपवजर्पनतिार्मप्रत्र्ंधगरा।

ཕྱིར་བཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ།

69. आर्ोजप्रत्र्ंहरणीस्वाहा।/आर्ोजप्रत्र्ंहरणीिार्मसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་མདངས་ཕྱིར་འཕོག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།

70. आर्यरत्िर्मालािार्मापरान्जत।

འཕགས་པ་གཞན་གིས་མི་ཐུབ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ་ཞེས་བྱ་བ།

71. आर्यसवायर्र्प्रिाििार्मिारणी।

འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མི་འཇིག་པ་རབ་ཏུ་སིན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་
གཟུངས།

72. आर्यनिश्चर्िार्मिारणी।

འཕགས་པ་གདོན་མི་ཟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

73. अपरान्जतर्महापवद्र्ा।

གཞན་གིས་མི་ཐུབ་པའི་རིག་པ་ཆེན་མོ།

74. आर्ायर्र्प्रिाििार्मापरान्जत।

འཕགས་པ་གཞན་གིས་མི་ཐུབ་པ་མི་འཇིགས་པ་སིན་པ་ཞེས་བྱ་བ།

75. आर्ायलर्पर्चचिीिार्मिारणी।

འཕགས་པ་དབང་བསྐུར་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

76. आर्यचक्षुपवशोििीिार्मपवद्र्ार्मधत्र।

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སགས།

77. आर्यसवायधतरसंग्रसिारणीर्मधत्र।

འཕགས་པ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བའི་གཟུངས་སགས།

78. आर्यद्रापवडपवद्र्ाराज।

འཕགས་པ་འགོ་ལྡིང་བའི་རིག་སགས་ཀི་རྒྱལ་པོ།

79. आर्यध्वजाग्रकेर्ूरिार्मिारणी।

འཕགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་རྩེ་མོའ ི་དཔུང་རྒྱན་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

80. आर्यर्महार्महीधद्रिार्मिारणी।

འཕགས་པ་སའི་དབང་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

81. आर्यर्महािण्डिार्मिारणी।

འཕགས་པ་བེ་ཅོན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

82. आर्यसर्म
ं ार्मिारणी।
ु ख
ु ि

འཕགས་པ་སོ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

83. आर्यिर्मयसागरिार्मिारणी।

འཕགས་པ་ཆོས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

84. गाथाद्पवर्िारणी।

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་པའི་གཟུངས།

85. आर्यर्िर्मुखीिार्मिारणी।

འཕགས་པ་སོ་དྲུག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

86. आर्यर्िाक्षरपवद्र्ा।

འཕགས་པ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་རིག་སགས།

87. आर्यकिकपनतिार्मिारणी।

འཕགས་པ་གསེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

88. करुणाग्रिार्मिारणी।

སིང་རེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

89. आर्यपुष्ट्पकूििार्मिारणी।

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

90. आर्यर्महािारणी।

འཕགས་པ་གཟུངས་ཆེན་པོ།
91. འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས།
92. प्रज्ञावियिीिार्मिारणी।

ཤེས་རབ་སེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

93. आर्यताराष्ट्िघोरे तास्बीसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་ལས་སོབ་པའི་མདོ།

94. མདངས་ཕྱིར་མི་འཕོག་པ་ཞེས་བྱ་བ།
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རྒྱུད་པ་པ་བཞུགས་སོ།།
༼པ༽

1. आर्य अचलिार्मिारणी।

འཕགས་པ་མི་གཡོ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

2. आर्य वज्रक्रोिराजाकल्पलघुतधत्रिार्म।

འཕགས་པ་རོ་རེ་ཁོ་བོའ་ི རྒྱལ་པོའ ི་རོག་པ་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ།

3. आर्ायवलोककतेश्वराष्ट्िोत्तरशतकिार्मिारणीर्मधत्रसदहत।

འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་
གཟུངས་སགས་དང་བཅས་པ།

4. आर्य र्मैत्रीिार्माष्ट्िोत्तरशतकिारणीर्मधत्रसदहत।

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སགས་དང་
བཅས་པ།

5. आर्यखगर्ायष्ट्िोत्तरशतकिार्मिारणीर्मधत्रसदहत।

འཕགས་པ་ནམ་མཁའི་སིང་པོའ་ི མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་
སགས་དང་བཅས་པ།

6. आर्यसर्मधतर्द्राष्ट्िोत्तरशतकिार्मिारणीर्मधत्रसदहत।

འཕགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ི མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སགས་
དང་བཅས་པ།

7. आर्यवज्रपाण्र्ष्ट्िोत्तरशतकिार्मिारणीर्मधत्रसदहत।

काग्र्रु (नतब्बती

अिव
ु ादित बद्ध
ु वचि)
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འཕགས་པ་ལག་ན་རོ་རེའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སགས་དང་
བཅས་པ།

8. आर्यर्मचजुश्रीकुर्मारर्ूताष्ट्िोत्तरशतकिार्मिारणीर्मधत्रसदह

त।

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་
གཟུངས་སགས་དང་བཅས་པ།

9. आर्यसवयनिवरणपवस्कंलर्िीिार्माष्ट्िोत्तरशतकिारणीर्मधत्रस
दहत।

འཕགས་པ་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་
པ་གཟུངས་སགས་དང་བཅས་པ།

10. आर्यक्षक्षनतगर्ायष्ट्िोत्तरशतकिार्मिारणीर्मधत्रसदहत।

འཕགས་པ་སའི་སིང་པོའ་ི མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སགས་དང་
བཅས་པ།

11. आर्यर्मचजुश्रीिार्माष्ट्िशतकं।

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་ཞེས་བྱ་བ།

12. आर्यर्मैत्रीप्रनतज्ञािार्मिारणी।

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

13. आर्यजम्र्लिार्माष्ट्िशतकर्म ्।

འཕགས་པ་གནོད་འཛིན་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་ཞེས་བྱ་བ།

14. आिािािीर्सूत्रि
ं ार्मर्महासूत्रर्म ्।

མདོ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བ་དང་། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བ་མ་ཡིན་པ་དང་མཐུན་པའི་
མདོ་ཞེས་བྱ་བ།

15. आर्यर्महार्मेघ।

འཕགས་པ་སིན་ཆེན་པོ།

16. आर्यर्महार्मेघपातर्मण्डलसवयिागहृिर्ंिार्मर्महार्ािसत्र
ू र्म ्

འཕགས་པ་སིན་ཆེན་པོ་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་གི་ལེའུ་ཀླུ་ཐམས་ཅད་ཀི་
སིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

17. आर्यिागराजपररपच्
ृ छिार्मिारणी।

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

18. र्महागणपनततधत्रिार्म।

ཚོགས་ཀི་བདག་པོ་ཆེན་པོའ་ི རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ།

19. आर्यगणपनतहृिर्।

འཕགས་པ་ཚོགས་ཀི་བདག་པོའ ི་སིང་པོ།

20. ग्रहर्मात्रत्रकिार्मिारणी।

གཟའ་རྣམས་ཀི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

21. ग्रहर्मात्रत्रकिार्मिारणी।

གཟའ་རྣམས་ཀི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

22. आर्यवसुिरिार्मिारणी।

འཕགས་པ་ནོར་གི་རྒྱུན་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

23. र्गवतीवसुिराकल्प।

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ནོར་རྒྱུན་མའི་རོག་པ།

24. र्गवतीवसि
ु रािारणीकल्प।

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ནོར་རྒྱུན་མའི་གཟུངས་ཀི་རོག་པ།

25. श्रीर्महाकालतधत्र।

དཔལ་ནག་ཆེན་པོའ ི་རྒྱུད།

26. आर्यश्रीर्महाकालिार्मिारणी।

དཔལ་མགོན་པོ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

27. िे वीर्महाकालीिार्मिारणी।

ལྷ་མོ་ནག་མོ་ཆེན་མོའ་ི གཟུངས།

28. འཕགས་པ་ནག་པོ་ཆེན་པོའ་ི གཟུངས་རིམས་ནད་ཐམས་ཅད་ལས་ཐར་

བར་བྱེད་པ།

29. श्रीिवीकालप्रर्मराजतधत्रकीलो।

དཔལ་ལྷ་མོ་ནག་མོའ་ི བསོད་པ་རྒྱལ་པོའ་ི རྒྱུད།

30. श्रीिे वीकाललिार्माष्ट्िशतक।

དཔལ་ལྷ་མོ་ནག་མོའ་ི མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ།

31. ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གིས་བསོད་པ།
32. आर्यसप्तवेतडकिार्मिारणी।

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

33. सुरूपिार्मिारणी।

སུ་རུ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།/གཟུགས་ལེགས་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

34. ཡེ་ཤ ེས་སྐར་མདའི་སིང་པོ།

35. ཡི་དྭགས་མོ་ཁ་འབར་མ་དབུགས་དབྱུང་བའི་གཏོར་མའི་ཆོ་ག

36. ཡི་དྭགས་ཁ་ནས་མེ་འབར་བ་ལ་སབས་མཛད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
37. འཇུར་འགེགས་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

38. आर्ायपररलर्मतार्ुज्ञाििार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་
མདོ།

39. आर्ायपररलर्मतार्रु ज्ञाििार्मर्महार्ािसत्र
ू र्म ्

འཕགས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི
མདོ།

40. आर्ायपररलर्मतार्ुरज्ञािगर्यिार्मिारणी।

འཕགས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་
གཟུངས།

41. आर्ायलर्मतार्ुगर्य।

འཕགས་པ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀི་སིང་པོ།

42. आर्ायवलोककतेश्वरपद्मजालर्मूलतधत्रराजिार्म।

འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་
པད་མ་ད་བ་ཞེས་བྱ་བ།

43. आर्ायर्मोघपाशपारलर्मतार्ट्पररपूरर्िार्मिारणी।

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོངས་སུ་
རོགས་པར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

44. བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལག་

པ་སོང་དང་། མིག་སོང་དང་ལྡན་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོ།

45. འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཕྱག་

སོང་སན་སོང་དང་ལྡན་པ་ཐོགས་པ་མི་མངའ་བའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའ་ི
སེམས་རྒྱ་ཆེར་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

46. འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་

པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གི་འཁོར་ལོའ་ི སིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

47. आर्ायवलोककतेश्वरएकािशर्मुखर्मिार्मिारणी।

འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་
བའི་གཟུངས།

48. आर्ायवलोककतेश्वरगर्य।

འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་ཀི་སིང་པོ།

49. िशर्ल
ू र्मिारणी।

ས་བཅུ་པའི་གཟུངས།
50. आर्ायर्मोघपाशकल्पराजपवधििार्म।

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་རོག་པའི་རྒྱལ་པོའ་ི ཆོ་ག་ཞེས་བྱ་བ།

51. आर्यिीलकण्ठिार्मिारणी।

འཕགས་པ་ནི་ལ་ཀཎ་ཞེ
ྠ ས་བྱ་བའི་གཟུངས།

52. आर्ायवलोककतेश्वरधचधतार्मणणकल्पातप्रणणिािर्ूत।

འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུའི་རོག་
པ་ལས་སོན་ལམ་འབྱུང་བ།
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Tibetan
&
Bhoti

རྒྱུད་ཕ་པ་བཞུགས་སོ།།
༼ཕ༽

1. आर्ायवलोककतेश्वरिार्मिारणी।

འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ།

2. पद्मर्मुकुितधत्रिार्म।

པད་མ་ཅོད་པན་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད།

3. लोकेश्वरकल्प।

འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་གི་རོག་པ།

4. आर्यसर्मधतर्द्रिार्मिारणी।

འཕགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

5. आर्ायवलोककतेश्वरस्र्िार्माष्ट्िशतकर्म ्।

འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་
ཞེས་བྱ་བ།

6. आर्यजम्र्लझलेधद्रकरुणणकस्र्शंकरिार्मिारणी।

འཕགས་པ་གནོད་འཛིན་ཆུ་དབང་སིང་རེ་ཅན་གི་གཟུངས་བདེ་བྱེད་ཅེས་
བྱ་བ།

7. आर्यरुधचराङ्गर्न्ष्ट्ठिार्मिारणी।

འཕགས་པ་ལུས་ཀི་དབྱིབས་མཛེས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

काग्र्ुर (नतब्बती

अिुवादित बुद्धवचि)
Tibetan Tripitaka

429

8. लसंहिाितधत्रिार्म।

སེངེ་སྒྲའི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ།

9. आर्ायवलोककतेश्वरार्लसंहिाििार्मिारणी।

འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་
བ།

10. लसंहिाििारणी।

སེངེ་སྒྲའི་གཟུངས།

11. འཕགས་པ་སིང་རེས་མི་བཤོལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
12. आर्ायवलोककतेश्वरर्मातेिार्मिारणी।

འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

13. सवयतथागतार्मातािीतारपवश्वकर्मयर्वतधत्रिार्म।

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡུམ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་
བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད།

14. आर्यतारार्ट्टाररकिार्माष्ट्िशतकर्म ्।

རེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་ཞེས་བྱ་བ།

15. तारािे वीिार्माष्ट्िशतकर्म ्।

ལྷ་མོ་སྒྲོལ་མའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་ཞེས་བྱ་བ།

16. आर्ायग्रप्रिीपिारणीपवद्र्ाराज।

འཕགས་པ་རིག་སགས་ཀི་རྒྱལ་པོ་སྒྲོན་མ་མཆོག་གི་གཟུངས།

17. आर्ायतारािारणी।

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་གཟུངས།

18. आर्यतारास्वप्रतीज्ञािार्मिारणी।

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

19. आर्ायर्मोघपाशहृिर्ंिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི
མདོ།

20. श्रीवीणािे वीस्तोत्र।

དཔལ་ལྷ་མོ་སྒྲ་དབྱངས་ལ་བསོད་པ།

21. आर्यश्रीर्महािे वीव्र्ाकरण।

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་ཆེན་མོ་དཔལ་ལུང་བསན་པ།

22. आर्यर्महाश्रीर्ाःसत्र
ू र्म ्

འཕགས་པ་དཔལ་ཆེན་མོའ་ི མདོ།

23. དཔལ་གི་ལྷ་མོའ་ི མཚན་བཅུ་གཉིས་པ།
24. आर्यवज्रपातालिार्मतधत्रराज।

འཕགས་པ་རོ་རེ་ས་འོག་གི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ།

25. र्ूतडर्मरर्महातधत्रराजिार्म।

འབྱུང་པོ་འདུལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།

26. आर्ायर्मोघपाशपवधिकल्पराज।

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའ་ི རྒྱལ་པོ།
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Tibetan
&
Bhoti

རྒྱུད་བ་པ་བཞུགས་སོ།།
༼བ༽

1. आर्ायर्मोघपाशपवधिकल्पराज।

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའ་ི རྒྱལ་པོ།

2. आर्यसवयकर्मायवरणपवशोिििार्मिारणी।

काग्र्ुर (नतब्बती

457

काग्र्ुर (नतब्बती

421

अिुवादित बुद्धवचि)
Tibetan Tripitaka

འཕགས་པ་ལས་ཀི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་
གཟུངས།

3. आर्यपवद्र्ोत्तर्मर्महातधत्र।

འཕགས་པ་རིག་པ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ཆེན་པོ།
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Tibetan
&
Bhoti

རྒྱུད་མ་པ་བཞུགས་སོ།།
༼མ༽

1. आर्यपवद्र्ोत्तर्मर्महातधत्र।

འཕགས་པ་རིག་པ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ཆེན་པོ།

अिव
ु ादित बद्ध
ु वचि)

2. आर्यवज्रपाण्र्ष्ट्ििार्मगह्
ु र्र्मधत्र।

འཕགས་པ་ལག་ན་རོ་རེའི་མཚན་བརྒྱད་པ་གསང་སགས་དང་བཅས་པ།

3. वज्रपविारणिार्मिारणी।

རོ་རེས་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

4. आर्यर्महावज्रलशखरकूिगारिारणी।

འཕགས་པ་རོ་རེའི་རི་རབ་ཆེན་པོའ་ི རྩེ་མོའ་ི ཁང་པ་བརྩེགས་པའི་
གཟུངས།

5. आर्यवज्रान्जतािलप्रर्मोहनििार्मिारणी।

འཕགས་པ་རོ་རེ་མི་འཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་
གཟུངས།

6. वज्रसूक्षर्माप्रनतहतिार्मिारणी।

རོ་རེ་ཕ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

7. आर्यिशवज्रपाणणहृिर्।

འཕགས་པ་ལག་ན་རོ་རེ་བཅུའི་སིང་པོ།

8. वज्रिधु ििार्मिागसर्र्म।

རོ་རེ་མཆུ་ཞེས་བྱ་བ་ཀླུའི་དམ་ཚིག

9. རོ་རེ་གནམ་ལགས་མཆུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
10. आर्यकृष्ट्णार्ौष्ट्ठ।

འཕགས་པ་ལགས་མཆུ་ནག་པོ།

11. आर्यलोहिण्ु डिार्मिारणी।

འཕགས་པ་ལགས་མཆུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

12. आर्यलोहिण्ु डेिार्मिारणी।

འཕགས་པ་ལགས་ཀི་མཆུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

13. आर्यकुण्डल्र्र्मत
ृ हृिर्चतुरिार्मिारणी।

Tibetan Tripitaka

འཕགས་པ་བདུད་རྩི་ཐབ་སོར་གི་སིང་པོ་བཞི་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
14. आर्यर्महाबलिार्मर्महार्ािसत्र
ू र्म ्

འཕགས་པ་སོབས་པོ་ཆེ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ི་མདོ།

15. आर्यपवघ्िपविाशार्िारणी।

འཕགས་པ་བགེགས་སེལ་བའི་གཟུངས།

16. र्महार्क्षसेिपतर्ेिरकुपरकल्प।

གནོད་སིན་གི་སེ་དཔོན་ཆེན་པོ་གར་མཁན་མཆོག་གི་བརག་པ།
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Tibetan
&
Bhoti

རྒྱུད་ཙ་པ་བཞུགས་སོ།།
༼ཙ༽

1. र्महार्क्षसेिपतर्ेिरकुपरकल्प।

གནོད་སིན་གི་སེ་དཔོན་ཆེན་པོ་གར་མཁན་མཆོག་གི་བརག་པ།

2. आर्यजम्र्लश्रीिार्मिारणी।

काग्र्ुर (नतब्बती

420

काग्र्रु (नतब्बती

531

अिुवादित बुद्धवचि)
Tibetan Tripitaka

འཕགས་པ་གནོད་ཛིན་དཔལ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

3. आर्ायष्ट्िर्महाप्रार्तारािीिार्मिारणी।

འཕགས་པ་འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ལས་སྒྲོལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་
གཟུངས།

4. आर्यजम्र्लजलेधद्रर्थालद्धकल्पिार्म।

འཕགས་པ་གནོད་གནས་དབང་པོ་ཅི་ལྟར་འབྱུང་བའི་རོག་པ་ཞེས་བྱ་བ།

5. ऊियजिार्महाकल्पर्महाबोधिसत्त्वदहपवकुवयणपिलपवसरार्गव
त्र्ार्यतारार्मूलकल्पिार्म।

རལ་པ་གེན་བརེས་ཀི་རོག་པ་ཆེན་པོ།
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6891

Tibetan
&
Bhoti

རྒྱུད་ཚ་པ་བཞུགས་སོ།།
༼ཚ༽

1. ऊियजिार्महाकल्पर्महाबोधिसत्त्वदहपवकुवयणपिलपवसरार्गव
त्र्ार्यतारार्मूलकल्पिार्म।

རལ་པ་གེན་བརེས་ཀི་རོག་པ་ཆེན་པོ།

2. आर्यर्मणणर्द्रिार्मिारणी।

འཕགས་པ་ནོར་བུ་བཟང་པོའ་ི གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ།

अिुवादित बुद्धवचि)
Tibetan Tripitaka

3. र्मणणर्द्रार्र्क्षसेिकल्प।

གནོད་སིན་ནོར་བུ་བཟང་པོའ་ི རོག་པ།

4. आर्यर्मैखलािार्मिारणी।

འཕགས་པ་མེ་ཁ་ལ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

5. आर्यपवद्र्ाराजार्महाश्वासिार्म।

འཕགས་པ་རིག་སགས་ཀི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ།

6. རིན་པོ་ཆེ་བརར་བའི་གཟུངས།
7. प्रिक्षणिारणी।

བསྐོར་བའི་གཟུངས།

8. आर्यप्रिक्षारत्ित्रर्ािार्मिारणी।

འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གི་རེན་གསུམ་ལ་བསྐོར་བ་བྱ་བའི་གཟུངས་
ཞེས་བྱ་བ།

9. िक्षक्षणापररशोििीिार्म।

ཡོན་ཡོངས་སུ་སོང་བ་ཞེས་བྱ་བ།

10. िक्षक्षणापररशोिििारणी।

ཡོན་ཡོངས་སུ་སོང་བའི་གཟུངས།

11. ཕྱག་བྱ་བའི་གཟུངས།

12. གོས་བརྒྱ་ཐོབ་པའི་གཟུངས།
13. མི་དགའ་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས།

14. འཕགས་པ་པད་མའི་སན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
15. आर्यज्ञािालोकािार्मिारणीसवयगनतपररशोिििी।

འཕགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཏ་ལལ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་
ཡོངས་སུ་སོང་བ།

16. སྐྲན་ཞི་བའི་གཟུངས།
17. མ་ཞུ་བའི་ནད་འབྱང་བའི་གཟུངས།

18. འཕགས་པ་སང་བ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས།
19. སིག་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
20. ཁོ་བ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས།
21. ཁོས་པ་ཞི་བའི་གཟུངས།

22. ཚིག་བཙན་པའི་གཟུངས།

23. བདག་བསྲུང་བའི་གཟུངས།
24. ཡིད་དུ་འོང་བའི་གཟུངས།

25. མགིན་པ་སན་པའི་གཟུངས།

26. དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་གཟུངས།
27. ལས་གྲུབ་པའི་གཟུངས།

28. དུག་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས།
29. བཅིངས་པ་ལས་གོལ་བའི་གཟུངས།

30. འཕགས་པ་བདུད་ཐམས་ཅད་སྐྲག་པར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ།
31. རྨ་འབྱོར་བར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་སགས།
32. མེའི་ཟུག་རྔུ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས།
33. མཁིས་པའི་ནད་སེལ་བའི་སགས།

34. བད་ཀན་ཀི་ནད་སེལ་བའི་གཟུངས་སགས།
35. ཀྵ་ཡའི་ནད་སེལ་བའི་གཟུངས།

36. འཕགས་པ་རིམས་དང་སོག་ཆགས་ཀིས་མི་ཚུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་

གཟུངས།
37. आर्यप्रज्ञापारलर्मताशतसहस्रिारणी।

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སོང་ཕག་བརྒྱ་པའི་གཟུངས།

38. आर्यप्रज्ञापारलर्मतापचचपवंशनतसहस्रिार्मिारणी।

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སོང་ཕག་ཉི་ཤུ་ལྔ་པའི་
གཟུངས།

39. आर्यप्रज्ञापारलर्मताष्ट्िसहस्रिारणी।

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སོང་པའི་གཟུངས།

40. र्िपारलर्मतासारिारणी।

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གི་སིང་པོའ ི་གཟུངས།

41. ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གཟུངས་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས།
42. ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས།
43. ཚད་མེད་པ་བཞི་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས།

44. ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སོང་ཕག་བརྒྱ་པ་གཟུང་བར་འགྱུར་བའི་

གཟུངས།

45. འཕགས་པ་ཕལ་པོ་ཆེ་གཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས།
46. འཕགས་པ་སོང་པོ་བཀོད་པའི་སིང་པོ།

47. འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པོའ་ི མདོ་གཟུང་བར་འགྱུར་བའི་

གཟུངས།

48. འཕགས་པ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའ་ི སིང་པོ།

49. འཕགས་མ་སོ་སོར་འབྲང་མ་ཆེན་མོ་གཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས།

50. འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་ཐམས་ཅད་ཀླགས་པར་འགྱུར་

བའི་གཟུངས།
51. आर्यसुबाहुपररपच्
ृ छिार्मतधत्र।

འཕགས་པ་དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད།

52. सवयर्मण्डलसार्माधर्पवधििगुह्र्तधत्र।

དཀིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀི་སིའི་ཆོ་ག་གསང་བའི་རྒྱུད།

53. ध्र्ािोत्तरपिलक्रर्म।

བསམ་གཏན་གི་ཕྱི་མ་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

54. सुलसपद्धकरर्महातधत्रसाििोपार्क्रर्मपिल।

ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རིམ་
པར་ཕྱེ་བ།

55. आर्यसन्धिर्मालर्महातधत्रबोधिसत्त्वर्महापवनिश्चर्ंनििे शािर्म
हार्मणणरत्िकौशल्र्नििे शर्महापररणार्मंिार्मराजा।

འཕགས་པ་དགོངས་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཕེང་བ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་
རྣམ་པར་ངེས་པ་ཆེན་པོ་བསན་པ་ལས་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་
མཁས་པ་བསན་པ་ཡོངས་སུ་བསོ་བ་ཆེན་པོའ་ི རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ།

56. आर्यर्महापररणार्मिाराजसर्मधत्रक।

འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་བསོ་བའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སགས་དང་བཅས་པ།

57. श्रीसुलसपद्धकरर्महातधत्रर्ूतप्रणणिाि।

དཔལ་ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་བྱུང་བའི་སོན་
ལམ།

58. आर्ायवलोककतेश्वरधचधतार्मणणकल्पातप्रणणिाि।

འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུའི་རོག་
པ་ལས་སོན་ལམ་འབྱུང་བ།

59. སོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས་གསུངས་པའི་སོན་ལམ།

60. རིག་སགས་ཀི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ་ལས་གསུངས་པའི་སོན་ལམ་དང་

བདེན་ཚིག

61. སིན་པའི་རབས་ལས་འབྱུང་བའི་སོན་ལམ།

62. འཕགས་པ་ཡངས་པའི་གོང་ཁེར་དུ་འཇུག་པའི་མདོ་ལས་འབྱུང་བའི་

བདེ་ལེགས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།

63. स्वन्स्तगाथा।

བདེ་ལེགས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།

64. स्वस्त्र्र्िगाथा।

བདེ་ལེགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།

65. िे वपररपच्
ृ छर्मंगलगाथा।

ལྷས་ཞུས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།

66. དཔལ་རྣལ་འབྱོར་གི་རྒྱུད་ཀི་དཀིལ་འཁོར་གི་ལྷ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

རིགས་ལྔ་འཁོར་དང་བཅས་པ།

67. སངས་རྒྱས་རབས་བདུན་གི་བཀྲ་ཤ ིས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།
68. पचचतथागतर्मंगलगाथा।

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔའི་བཀྲ་ཤིས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།

69. श्रीत्रत्रकुलर्मङ्गल।

དཔལ་རིགས་གསུམ་གི་བཀྲ་ཤིས།

70. रत्ित्रत्रर्मङ्गलगाथा।

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བཀྲ་ཤིས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།

71. त्रत्रकुलर्मङ्गल।

རིགས་གསུམ་གི་བཀྲ་ཤིས།

72. र्मङ्गलगाथा।

བཀྲ་ཤིས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།
73. रत्ित्रर्र्मङ्गलगाथा।

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བཀྲ་ཤིས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།

74. कुललोकिाथपचचिशकिार्म।

རིགས་ཀི་འཇིག་རེན་མགོན་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ།

75. र्थालर्खसर्मतधत्रिार्म।

ཇི་བཞིན་བརྙེས་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད།

76. श्रीज्ञािवज्रसर्मुच्चर्।

དཔལ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཀུན་ལས་བསྡུས་པ།

77. श्रीवज्रहृिर्ालङ्कारतधत्रिार्म।

དཔལ་རོ་རེ་སིང་པོ་རྒྱན་གི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ།

78. आर्ायद्वर्सर्मतापवजर्ाख्र्ाकल्पर्महाराजा।

འཕགས་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་
རོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།

79. लसद्धपदठतर्गवतीआर्ायङ्गुललिार्मपवद्र्ाराज्ञी।

བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སོར་མོ་ཅན་
ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ།

80. र्महासर्माजसत्र
ू ििार्मर्महासत्र
ू र्म ्

མདོ་ཆེན་པོ་འདུས་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ་ཞེས་བྱ་བ།

97

681 0

Tibetan
&
Bhoti

རྒྱུད་ཛ་པ་བཞུགས་སོ།།
༼ཛ༽

1. सवयिर्मयर्महालसन्धतबोधिधचत्तकुलर्राज।

काग्र्रु (नतब्बती

2. सवयतथागतधचत्तज्ञािगुह्र्ाथयगर्यव्र्ुहवज्रतधत्र।

Tibetan Tripitaka

ཆོས་ཐམས་ཅད་རོགས་པ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོ། अिव
ु ादित बद्ध
ु वचि)
लसपद्धर्ोगागर्मसर्माजसवयपवद्र्ेसत्र
ू र्महार्ािालर्सर्मर्िर्मयप
र्ायर्पवव्र्ूहिार्मसूत्रर्म ्।

522

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་གསང་བའི་ཡེ་ཤེས་དོན་གི་
སིང་པོ་རོ་རེ་བཀོད་པའི་རྒྱུད་རྣལ་འབྱོར་གྲུབ་པའི་ལུང་ཀུན་འདུས་རིག་
པའི་མདོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མངོན་པར་རོགས་པ་ཆོས་ཀི་རྣམ་གངས་རྣམ་
པར་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།

3. सवयतथागतगुह्र्र्महागुप्तकोर्ाक्षर्निधििीपर्महाप्रतसािि

तधत्रज्ञािाश्चर्यिुनतचक्रिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གསང་བ། གསང་བའི་མཛོད་ཆེན་
པོ་མི་ཟད་པ་གཏེར་གི་སྒྲོན་མ། བརྟུལ་ཞུགས་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་པའི་རྒྱུད།
ཡེ་ཤེས་རྔམ་པ་གློག་གི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།
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Tibetan
&
Bhoti

རྒྱུད་ཝ་པ་བཞུགས་སོ།།
༼ཝ༽

1. सवयतथागतधचत्तगुह्र्ज्ञािाथयगर्यवज्रक्रोिकुलतधत्रपपण्डाथय
पवद्र्ार्ोगलसद्धिार्मर्महार्ािसूत्रर्म ्

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་གསང་བའི་ཡེ་ཤེས་དོན་གི་
སིང་པོ་ཁོ་བོ་རོ་རེའི་རིགས་ཀུན་འདུས་རིག་པའི་མདོ་རྣལ་འབྱོར་གྲུབ་
པའི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ།

2. श्रीगुह्र्गर्यतत्त्वपवनिश्चर्।

དཔལ་གསང་བའི་སིང་པོ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྣམ་པར་ངེས་པ།

3. वज्रसत्त्वर्मार्ाजालगुह्र्सवायिशयिार्मतधत्र।

རོ་རེ་སེམས་དཔའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བ་གསང་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་མེ་ལོང་ཞེས་
བྱ་བའི་རྒྱུད།

4. गुह्र्गर्यतत्त्वपवनिश्चर्।

གསང་བའི་སིང་པོ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངེས་པ།

5. आर्ोपार्पाशपद्माललिार्म।

འཕགས་པ་ཐབས་ཀི་ཞགས་པ་པད་མོའ་ི ཕེང་ཞེས་བྱ་བ།

काग्र्ुर (नतब्बती

अिुवादित बुद्धवचि)
Tibetan Tripitaka

492
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Tibetan
&
Bhoti

རྒྱུད་ཞ་པ་བཞུགས་སོ།།
༼ཞ༽

1. िे वीजाललर्महार्मार्ातधत्रिार्म।

ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བ་ཆེན་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད།

2. गुह्र्गर्यतत्त्वपवनिश्चर्र्महागुरु।

གསང་བའི་སིང་པོ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངེས་པའི་བླ་མ་ཆེན་པོ།

3. आर्यर्मचजश्र
ु ीकर्मयचतश
ु चक्रगुह्र्तधत्र।

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལས་བཞི་འཁོར་ལོ་གསང་བའི་རྒྱུད།

4. सवयतथागतपुित्रोफुिगुह्र्विोलशअश्विर्मपविसर्महातधत्र

िार्म।

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དགོངས་པ་བླ་ན་མེད་པ་གསང་བ་
ར་མཆོག་རོལ་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ།

5. श्रीहे रुककारुणकक्रडडततधत्रगुह्र्गम्र्ीरोत्तर्मिार्म।

དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་སིང་རེ་རོལ་པའི་རྒྱུད་གསང་བ་ཟབ་མོའ་ི མཆོག་ཅེས་བྱ་
བ།

6. सवयपचचार्मत
ु हृिर्ािपरपवित्विाष्ट्ि।
ृ सरलसपद्धर्महािक

ཐམས་ཅད་བདུད་རྩི་ལྔའི་རང་བཞིན། དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཉེ་བའི་སིང་པོ་
མཆོག

7. अर्मत
ृ रसर्ितिझर्। प्रशस्तफ्रर्मिश्रीक्रिशस्तर्िर्मो।

ཚངས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་སོང་དང་། ལྷ་དང་ཀླུ་དང་མིའི་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

8. प्रज्ञार्गवािर्महाराजा।

བཅོམ་ལྡན་འདས་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

9. स्तिर्महािरपचच।

འབྲས་བུ་ཆེན་པོ་ལྔ་བསྒྲལ་བའོ།།

10. तथागतपचचबुद्धिार्म।

काग्र्रु (नतब्बती

अिव
ु ादित बद्ध
ु वचि)
Tibetan Tripitaka
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རིགས་ལྔ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།
11. अर्मत
ृ कुण्डलीिार्म।

བདུད་རྩི་འཁིལ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

12. अर्मत
ृ कलशलसपद्ध।

བདུད་རྩི་བུམ་པའི་ལུང།

13. र्गवािर्मचजुश्रीनतक्षिर्मलसपद्ध।

བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་རྣོན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

14. डाककिी अन्ग्िजीह्वज्वालातधत्र।

མཁའ་འགོ་མ་མེ་ལེ་འབར་བའི་རྒྱུད།

15. वज्रर्मधत्रलर्रुसन्धतर्मरतधत्रिार्म।

དག་སགས་འདུས་པ་རོ་རེ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ༔

16. लोकस्तोत्रपूजतधत्रिार्मिोपपकसधतक।

འཇིག་རེན་མཆོད་བསོད་སྒྲུབ་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཞེས་བྱ་བ།
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Tibetan
&
Bhoti

དཀར་ཆག་བཞུགས་
སོ།།

༼ཀ༽

1. सूचीपत्र (अस्र्मालर्ः शास्त ृ िान्स्त शाक्र्स्र् राजस्र्

आज्ञा दहर्मवाधर्त्रः पवकारः सवयस्र् वक्वरत्रा जम्बुद्वीपः

जनतःर्मणेः थु अक्षर सुकतं भ्राधतस्र्वनतिार्मपवहरनतस्र्म।
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