
གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ཐ་སྙད་རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག་ཕབ་སྒྱུར་གཏན་འབེབ་གོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པར་

གཏན་ཕབ་བྱས་པའྱི་བོན་གྱི་བཀའ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཚན་གྱི་རེའུ་མྱིག་བོད་རྒྱ་ཤན་སྦྱར་མ། 

雍仲本教名词汉语审定会议第三次会议所审定的甘珠尔大

藏经目录藏汉对照表 

བོན་གྱི་བཀའ་འགྱུར་པོད་གངས་༡༧༨ལྟར་རེའུ་མྱིག 

སོན་རྒྱལ་ལྷ་སྲས་ཀྱིས་༡༩༩༩ལོར་དཔར་བསྐྲུན་བྱས་པའྱི་བཀའ་འགྱུར་ལྟར་པོད་གངས་གོ་རྱིམ། 

པོད་གངས། དཔེ་མྱིང་།   

1 གཡུང་དྲུང་ལས་དག་རྒྱུད། ༡༢༦ 雍仲业净续   

2 སྲྱིད་པའྱི་མཛོད་ཕུགས། ༡༡༠ 世间根本藏 

3 འདུལ་བ་རྒྱུད་དྲུག ༣༣༨ 六部律续 

4 དྲུང་མུ་བསྐལ་བཟང་། ཀ་པ། ༢༣༣ 仲牟贤劫经（第一卷） 

5 དྲུང་མུ་བསྐལ་བཟང་།  ཁ་པ། ༢༢༡ 仲牟贤劫经（第二卷终） 

6 ཁོད་པོ་བསྐལ་བཟང་། ཀ་པ། ༣༠༧ 阔波贤劫经（第一卷） 

7 ཁོད་པོ་བསྐལ་བཟང་། ཁ་པ། ༣༡༩ 阔波贤劫经（第二卷终） 

8 གོ་ལེ་བསྐལ་བཟང་། ཀ་པ། ༢༥༣ 果德贤劫经（第一卷） 

9 གོ་ལེ་བསྐལ་བཟང་། ཁ་པ།  ༢༦༣ 果德贤劫经（第二卷终） 

10 ཁོ་གེར་བསྐལ་བཟང་། ཀ་པ།  ༢༥༥ 超年贤劫经（第一卷） 

11 ཁོ་གེར་བསྐལ་བཟང་།  ཁ་པ།  ༢༤༦ 超年贤劫经（第二卷终） 

12 གྱིང་གཤེན་བསྐལ་བཟང་། ཀ་པ།  ༢༩༡ 林幸贤劫经（第一卷） 

13 གྱིང་གཤེན་བསྐལ་བཟང་། ཁ་པ།  ༢༩༢ 林幸贤劫经（第二卷终） 

 མདོ་དྱི་མེད་གཟྱི་བརྱིད།  ༤༠༧༨ 无垢庄严经 

14 མདོ་དྱི་མེད་གཟྱི་བརྱིད། ཀ་པ། ༣༦༩ 无垢庄严经(第一卷) 



15 མདོ་དྱི་མེད་གཟྱི་བརྱིད། ཁ་པ། ༣༣༤ 无垢庄严经(第二卷) 

16 མདོ་དྱི་མེད་གཟྱི་བརྱིད། ག་པ། ༢༩༦ 无垢庄严经(第三卷) 

17 མདོ་དྱི་མེད་གཟྱི་བརྱིད། ང་པ། ༣༦༦ 无垢庄严经(第四卷) 

18 མདོ་དྱི་མེད་གཟྱི་བརྱིད། ཅ་པ། ༣༣༠ 无垢庄严经(第五卷) 

19 མདོ་དྱི་མེད་གཟྱི་བརྱིད། ཆ་པ། ༣༤༠ 无垢庄严经(第六卷) 

20 མདོ་དྱི་མེད་གཟྱི་བརྱིད། ཇ་པ། ༣༩༨ 无垢庄严经(第七卷) 

21 མདོ་དྱི་མེད་གཟྱི་བརྱིད། ་པ། ༣༤༨ 无垢庄严经(第八卷) 

22 མདོ་དྱི་མེད་གཟྱི་བརྱིད། ཏ་པ། ༣༤༩ 无垢庄严经(第九卷) 

23 མདོ་དྱི་མེད་གཟྱི་བརྱིད། ཐ་པ། ༣༠༢ 无垢庄严经(第十卷) 

24 མདོ་དྱི་མེད་གཟྱི་བརྱིད། ད་པ། ༣༨༥ 无垢庄严经(第十一卷) 

25 མདོ་དྱི་མེད་གཟྱི་བརྱིད། ཨ་པ། ༣༣༣ 无垢庄严经(第十二卷终) 

26 དྱི་མེད་རྩ་བའྱི་མདོ། ༡༨༧ 无垢根本经 

27 ཀུན་བཟང་འཁོར་བ་ཀུན་འདེན་རྒྱུད། ༥༩ 普贤轮回普度续 

28 མདོ་གཟེར་མྱིག  ཀ་པ།  
塞弥经（第一卷） 

29 མདོ་གཟེར་མྱིག  ཁ་པ།  
塞弥经（第二卷终） 

30 མདོ་འདུས། ༡༡༧ 集经 

31 ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་སེ་འཆྱིའྱི་མདོ། ༡༢༧ 三界有情生死经 

32 སོད་རེན་འབྱུང་བ་ཆགས་འཇྱིག་གྱི་མདོ། ༡༡༣ 情器大种生灭经   

33 བླ་མེད་གོ་འཕང་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་མདོ། ༢༦༩ 无上果位修法经 

34 རྱིན་པོ་ཆེ་གཏོར་ཟོག་གྱི་མདོ། ༡༨༧ 驱魔禳解珍宝经 

35 མྱི་ནུབ་མཚན་མདོ། ཀ་པ། ༢༣༤ 不灭佛号经（第一卷） 

36 མྱི་ནུབ་མཚན་མདོ། ག་པ། ༣༡༥ 不灭佛号经（第二卷） 



37 མྱི་ནུབ་མཚན་མདོ། ཆ་པ། ༣༣༡ 不灭佛号经（第三卷） 

38 མྱི་ནུབ་མཚན་མདོ། ཇ་པ། ༣༡༨ 不灭佛号经（第四卷） 

39 མྱི་ནུབ་མཚན་མདོ། ན་པ། ༣༡༥ 不灭佛号经（第五卷） 

40 མྱི་ནུབ་མཚན་མདོ། པ་པ། ༣༣༨ 不灭佛号经（第六卷终） 

41 མདོ་ཁྱི་རེ་ལུང་བསྟན།  ༡༤༥ 赤吉授记经 

42 གན་འཐྱིང་ཐར་མདོ། ༡༠༠ 年厅解脱经 

43 གཡུ་ལོའྱི་ཐར་མདོ། ༡༠༣ 玉罗解脱经 

44 གཏོ་བུ་ཕོ་སྦྱོངས། ༡༢༡ 夺布净男经 

45 ལྷ་མོ་མུན་སེལ་སོན་མ།  

ལྷ་བུ་པད་མ་འཕྲུལ་མདོ།  

དྱིན་ལན་བསབ་མདོ། 

༡༠༢ 

༦༠ 

༡༧༦ 

佛母除暗明灯经 

 

莲花仙童幻变经  

 

报恩经 

46 ཀ་བ་གྱིང་དགུའྱི་མདོ། ཀ་པ།  ༡༡༦ 噶瓦林古经（第一卷） 

47 ཀ་བ་གྱིང་དགུའྱི་མདོ། ཁ་པ། ༡༥༢ 噶瓦林古经（第二卷） 

48 ཀ་བ་གྱིང་དགུའྱི་མདོ། ག་པ། ༡༣༤ 噶瓦林古经（第三卷） 

49 ཀ་བ་གྱིང་དགུའྱི་མདོ། ང་པ། ༡༩༡ 噶瓦林古经（第四卷） 

50 ཀ་བ་གྱིང་དགུའྱི་མདོ། ཅ་པ། ༡༦༣ 噶瓦林古经（第五卷） 

51 ཀ་བ་གྱིང་དགུའྱི་མདོ། ཆ་པ། ༡༡༣ 噶瓦林古经（第六卷） 

52 ཀ་བ་གྱིང་དགུའྱི་མདོ། ཇ་པ། ༡༧༢ 噶瓦林古经（第七卷） 

53 ཀ་བ་གྱིང་དགུའྱི་མདོ། ་པ། ༡༣༣ 噶瓦林古经（第八卷） 

54 ཀ་བ་གྱིང་དགུའྱི་མདོ། ཏ་པ། ༥༩ 噶瓦林古经（第九卷终） 

55 རྫུ་འཕྲུལ་རྱིག་པ་ཁུ་བྱུག་གྱི་མདོ། ༡༣༩ 幻化明智杜鹃经 

56 གཡུང་དྲུང་ལས་རྣམ་པར་དག་པའྱི་རྒྱུད། ༡༢༨ 雍仲业净续  



57 རྣམ་དག་པད་མ་ཀོང་ཡངས་ཀྱི་འཕྱིན་ལས། ༡༡༣ 清静莲花广界仪轨 

58 བྱམས་མའྱི་སྔགས་བསྟོད།   

བྱམས་མའྱི་རྒྱུད་འགེལ། 

༡༠༨ 大悲佛母咒赞  
 

大悲佛母续解    

59 རྣམ་རྒྱལ་གཟུངས་ཆེན། ༡༦༨  尊胜大总持 

60 བཟས་ཆོག་རྱིན་ཆེན་སོན་མ། ༡༠༨ 诵度宝炬经   

61 རྣམ་དག་འདུལ་བའྱི་རྒྱུད་འབུམ། ཀ་པ། ༢༤༤ 清净律仪经 （第一卷） 

62 རྣམ་དག་འདུལ་བའྱི་རྒྱུད་འབུམ། ཁ་པ། ༢༣༤ 清净律仪经（第二卷） 

63 རྣམ་དག་འདུལ་བའྱི་རྒྱུད་འབུམ། ག་པ། ༢༤༤ 清净律仪经（第三卷） 

64 རྣམ་དག་འདུལ་བའྱི་རྒྱུད་འབུམ། ང་པ། ༢༣༨ 清净律仪经（第四卷） 

65 རྣམ་དག་འདུལ་བའྱི་རྒྱུད་འབུམ། ཅ་པ། ༢༦༠ 清净律仪经（第五卷） 

66 རྣམ་དག་འདུལ་བའྱི་རྒྱུད་འབུམ། ཆ་པ། ༢༧༡ 清净律仪经（第六卷终） 

67 ངན་སོང་སེ་སོ་གཅོད་པ།  

དགེ་སོད་ཡན་ལག་གསུམ་པ། 

ལྟུང་བཤགས་མདོ་ཆོག  

ངན་སོང་དོང་སྤྲུགས། 

སྱིག་བཤགས་གསེར་གྱི་སྤུ་གྱི། 

མནའ་ཤག་རྱིན་ཆེན་སྦྲུལ་མདོ། 

༣༢ 

༣༨ 

༩ 

༡༢ 

༡༥ 

༤ 

断恶趣经  

 

善行三支 

 

忏悔堕罪经 

 

根除恶趣经 

 

忏悔金刃经 

 

误誓忏悔宝蛇经 

68 གསེར་འོད་ནོར་བུ་འོད་འབར། ༩༩ 金光宝经 
 

69 ཕན་བྱེད་གཟུངས་སེ་ལྔ་པ།  

གཡུང་དྲུང་གཙང་མ་གསང་བའྱི་གཟུངས། 

གསང་བའྱི་གཟུངས་སེ་ྱི་ཤུ། 

༨༤ 

༡༡ 

༥༣ 

利益五部总持   

 

雍仲清净密总持 

 

二十部密总持   

 

70 མོ་ཁོག་ཆེན་མོ།  ༡༣༨ 占卦经 

 



དཔྱད་དོན་སྒྱུ་མ་གསེར་འབུམ། 

མོ་པྲ་འཕྲུལ་གྱི་ཇུ་ཐྱིག 

༦༤ 

༣༢ 

绳卦幻变金经 

 

绳卦占术     

 

71 གསོ་རྱིག་འབུམ་བཞྱི།  

རྩ་བ་ཐུགས་འབུམ་མཁའ་སྔོན། 

སན་འབུམ་དཀར་ནག་ཁ་གསུམ། 

སྡུག་བསྔལ་གསོ་བའྱི་སན་འབུམ་དཀར་པོ། 

༡༣ 

༡༡༧ 

四部医经 

 

碧天根本意医经 

 

黑白花三部医经 
 

医疗白医经 
 

72 གསོ་བྱེད་དཔྱད་འབུམ་ཁ་བོ།  ༧༡ 诊断花医经 

 

73 གསོ་བྱའྱི་ནད་འབུམ་ནག་པོ། ༤༤༦ 病症黑医经 

74 གཡུང་དྲུང་ཀོང་རྒྱས་ཀྱི་སྱི་ཆུན་ལག་ཁྱིད། 

ཡྱི་གེ་ས་ཡྱི་མངའ་དབུལ། 

གསུང་རབ་གེཌ་བམ་ཞལ་བསྲོ། 

མཆོད་རེན་གྱི་གཞུང་ཆེན། 

མཆོད་རེན་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པ། 

ལེར་སོ་(བཟོ་)སན་དབྱེ་བ་བཅས་སོ། 

༤༠ 

༢༡ 

༢༩ 

༦༢ 

༥ 

༡༠ 

雍仲隆吉总则面授 
 

法音开光经  
 

佛典开光经 
 

佛塔广经 
 

佛塔加持经 
 

佛像开眼经 

 བཀའ་འགྱུར་སེ་ཚན་གྱིས་པ། རྣམ་དག་རྒྱས་པ་

འབུམ་གྱི་སེ། 

   ཁམས་ཆེན་པོད་བཅུ་དྲུག 

 འབུམ་སེ།   十万颂部（本教般若部） 

 

 

 

十六函慧度八界    

75 ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་སྲྱིད་པའྱི་ཁམས།ཀ་པ། ༤༧༧ 慧度八界（第一卷） 

76 ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་སྲྱིད་པའྱི་ཁམས།ཁ་པ། ༥༢༤ 慧度八界（第二卷） 

77 ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་རྒྱུན་གྱི་ཁམས།ག་པ། ༤༧༠ 慧度八界（第三卷） 

78 ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་རྒྱུན་གྱི་ཁམས།ང་པ། ༤༩༡ 慧度八界（第四卷） 

79 ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་སང་བའྱི་ཁམས།ཅ་པ། ༣༨༨ 慧度八界（第五卷） 



80 ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་སང་བའྱི་ཁམས།ཆ་པ། ༣༧༧ 慧度八界（第六卷） 

81 ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་སྟོང་པའྱི་ཁམས།ཇ་པ། ༤༢༣ 慧度八界（第七卷） 

82 ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་སྟོང་པའྱི་ཁམས།་པ། ༥༧༣ 慧度八界（第八卷） 

83 ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་སོ་སོའྱི་ཁམས།ཏ་པ། ༤༢༦ 慧度八界（第九卷） 

84 ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་སོ་སོའྱི་ཁམས།ཐ་པ། ༤༦༡ 慧度八界（第十卷） 

85 ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་རྱིག་པའྱི་ཁམས།ད་པ། ༤༢༩ 慧度八界（第十一卷） 

86 ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་རྱིག་པའྱི་ཁམས།ན་པ། ༤༩༥ 慧度八界（第十二卷） 

87 ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཡེ་དབྱྱིངས་ཁམས།པ་

པ། 

༣༧༨ 慧度八界（第十三卷） 

88 ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཡེ་དབྱྱིངས་ཁམས།ཕ་

པ། 

༤༩༤ 慧度八界（第十四卷） 

89 ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་མམ་ྱིད་ཁམས།བ་

པ། 

༤༡༦ 慧度八界（第十五卷） 

90 ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་མམ་ྱིད་ཁམས།ཨ་

པ། 

༤༠༡ 慧度八界（第十六卷终） 

 ཁམས་ཆེན་འབྱིང་པོའྱི་རྒྱས་པ་འཕོང་འབུམ།  

པོད་བརྒྱད། 

 
八函中品广义慧度经 

91 འཕོང་འབུམ། ཀ་པ། ༢༠༤ 中品广义慧度经（第一卷） 

92 འཕོང་འབུམ། ཁ་པ། ༢༠༣ 中品广义慧度经（第二卷） 

93 འཕོང་འབུམ། ག་པ། ༢༢༥ 中品广义慧度经（第三卷） 

94 འཕོང་འབུམ། ང་པ། ༡༨༢ 中品广义慧度经（第四卷） 

95 འཕོང་འབུམ། ཅ་པ། ༢༧༨ 中品广义慧度经（第五卷） 



96 འཕོང་འབུམ། ཆ་པ། ༢༧༨ 中品广义慧度经（第六卷） 

97 འཕོང་འབུམ། ཇ་པ། ༢༠༠ 中品广义慧度经（第七卷） 

98 འཕོང་འབུམ། ་པ། ༢༡༠ 中品广义慧度经（第八卷终） 

99 རྩ་བའྱི་འབུམ། ཀ་པ། ༢༦༨ 八界根本经（第一卷） 

100 རྩ་བའྱི་འབུམ། ཁ་པ། ༡༨༩ 八界根本经（第二卷终） 

101 ཁམས་རྩའམ་བཀའ་འདུས། ཀ་པ། ༢༢༠ 教言总集（第一卷） 

102 ཁམས་རྩའམ་བཀའ་འདུས། ཁ་པ། ༢༡༥ 教言总集（第二卷终） 

103 ཁམས་རྩ་རྣམ་ངེས། ཀ་པ། ༡༩༥ 八界根本实要（第一卷） 

104 ཁམས་རྩ་རྣམ་ངེས། ཁ་པ། ༢༣༧ 八界根本实要（第二卷终） 

 བོན་ྱིད་ཀྱི་སྙྱིང་པོ་བདལ་པའྱི་འབུམ་པོད་བཅུ། 

བདལ་འབུམ། 

 
十函法性要义广论经 

 

广论经 

105 བདལ་འབུམ། ཀ་པ།  ༢༩༤ 法性要义广论经（第一卷） 

106 བདལ་འབུམ། ཁ་པ། ༢༥༢ 法性要义广论经（第二卷） 

107 བདལ་འབུམ། ག་པ། ༢༦༡ 法性要义广论经（第三卷） 

108 བདལ་འབུམ། ང་པ། ༢༨༨ 法性要义广论经（第四卷） 

109 བདལ་འབུམ། ཅ་པ། ༣༩༧ 法性要义广论经（第五卷） 

110 བདལ་འབུམ། ཆ་པ། ༢༦༨ 法性要义广论经（第六卷） 

111 བདལ་འབུམ། ཇ་པ།  ༢༩༠ 法性要义广论经（第七卷） 

112 བདལ་འབུམ། ་པ། ༢༩༧ 法性要义广论经（第八卷） 

113 བདལ་འབུམ། ཏ་པ། ༢༨༢ 法性要义广论经（第九卷） 

114 བདལ་འབུམ། ཐ་པ། ༣༠༥ 法性要义广论经（第十卷终） 

 མངོན་རོགས་རྱིག་པ་རྩེ་མོའྱི་འབུམ་ པོད་བཅུ།  
现证明智顶经 

顶经 



རྩེ་མོའྱི་འབུམ་ 

115 རྩེ་འབུམ། ཀ་པ། ༣༡༢ 现证明智顶经（第一卷） 

116 རྩེ་འབུམ། ཁ་པ། ༣༢༠ 现证明智顶经（第二卷） 

117 རྩེ་འབུམ། ག་པ། ༣༡༤ 现证明智顶经（第三卷） 

118 རྩེ་འབུམ། ང་པ། ༣༤༥ 现证明智顶经（第四卷） 

119 རྩེ་འབུམ། ཅ་པ། ༣༡༢ 现证明智顶经（第五卷） 

120 རྩེ་འབུམ། ཆ་པ། ༣༡༡ 现证明智顶经（第六卷） 

121 རྩེ་འབུམ། ཇ་པ། ༢༩༦ 现证明智顶经（第七卷） 

122 རྩེ་འབུམ། ་པ། ༢༧༨ 现证明智顶经（第八卷） 

123 རྩེ་འབུམ། ཏ་པ།  ༢༧༨ 现证明智顶经（第九卷） 

124 རྩེ་འབུམ། ཐ་པ། ༢༧༢ 现证明智顶经（第十卷） 

 བོན་ྱིད་ཀྱི་སྙྱིང་པོ་ཐུགས་རེ་ྱི་མ་དགུ་ཤར།   

པོད་བཅུ། 

 
法性要义大悲九日同辉经 

125 འབུམ་ྱི་མ་དགུ་ཤར། ཀ་པ། ༢༥༦ 法性要义大悲九日同辉经（第一

卷） 

126 འབུམ་ྱི་མ་དགུ་ཤར། ཁ་པ། ༢༧༩ 法性要义大悲九日同辉经（第二

卷） 

127 འབུམ་ྱི་མ་དགུ་ཤར། ག་པ།  ༢༩༠ 法性要义大悲九日同辉经（第三

卷） 

128 འབུམ་ྱི་མ་དགུ་ཤར། ང་པ། ༢༦༧ 法性要义大悲九日同辉经（第四

卷） 

129 འབུམ་ྱི་མ་དགུ་ཤར། ཅ་པ། ༢༦༡ 法性要义大悲九日同辉经（第五

卷） 

130 འབུམ་ྱི་མ་དགུ་ཤར། ཆ་པ། ༢༣༦ 法性要义大悲九日同辉经（第六

卷） 

131 འབུམ་ྱི་མ་དགུ་ཤར། ཇ་པ། ༢༨༡ 法性要义大悲九日同辉经（第七

卷） 

132 འབུམ་ྱི་མ་དགུ་ཤར། ་པ། ༢༦༨ 法性要义大悲九日同辉经（第八

卷） 

133 འབུམ་ྱི་མ་དགུ་ཤར། ཏ་པ། ༢༩༡ 法性要义大悲九日同辉经（第九

卷） 



134 འབུམ་ྱི་མ་དགུ་ཤར། ཐ་པ། ༢༧༨ 法性要义大悲九日同辉经（第十

卷终） 

135 ཀླུ་འབུམ་དཀར་པོ།  ༢༨༧ 白济龙经  

136 གཙང་མ་ཀླུ་འབུམ་ཁ་བོ། ༢༦༠ 花济龙经  

137 གནམ་ས་སང་བརྒྱད་ཀྱི་མདོ། 

ས་བདག་ཀླུ་གེན་གྱི་སྤང་ཀོང་། 

གཙང་མ་ཀླུ་ཡྱི་སྤང་ཀོང་། 

ཀླུ་གན་ས་བདག་གྱི་སྤང་ཀོང་། 

ཀླུ་འབུམ་དཀར་ནག་ཁ་གསུམ་འདུས་པ། 

ཀླུ་ཡྱི་སྙྱིང་བཅོས་འབུམ་ནག 

༡༥ 

༡༢ 

༡༧ 

༣༢ 

༡༢ 

༡༤༨ 

天地八现经 
 

地祗龙年禳解经 
 

清静济龙禳解经 
 

龙年地祗禳解经 

 

白黑花济龙精要 

 

济龙精品经 

138 ཀླུ་འབུམ་ནག་པོ།      

ཀླུ་འབུམ་དོན་འདུས་ཆུང་ངུ་།       

ཀླུ་འབུམ་དཀར་པོ། 

ཀླུ་འབུམ་ཁ་བོ། 

༨༣ 

༦༨ 

༤༡ 

༡༩ 

黑济龙经 

 

济龙概要小品 

 

白济龙经 

 

花济龙经 

139 འབུམ་བཞྱི་ལས་ཀླུ་འབུམ། ༡༧༡ 四部经典之济龙经 

140 འབུམ་བཞྱི་ལས་ས་བདག་དབང་ཆེན་གྱི་འབུམ། ༢༢༦ 四部经典之地祗经 

141 འབུམ་བཞྱི་ལས་རྱིན་པོ་ཆེ་གན་གྱི་འབུམ། ༡༦༣ 四部经典之济年经 

142 འབུམ་བཞྱི་ལས་གཏོད་ཀྱི་འབུམ། ༢༠༠ 四部经典之济朵经 

143 གཙུག་ལག་དཔལ་འབུམ་དཀར་པོ། ༥༧ 经典吉祥白经 

144 བདལ་འབུམ་གྱི་རྩ་བ། ཀ་པ།          

 བདལ་འབུམ་གྱི་རྩ་བ། ཁ་པ། 

༡༡༦ 

༡༡༦ 

广论根本经（第一卷） 
 

广论根本经（第二卷终） 

 བཀའ་འགྱུར་སེ་ཚན་གསུམ་པ། ཟབ་མོ་གསང་

སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་སེ། 

 
 

深道密咒续部部 



145 རྩ་རྒྱུད་གསང་བ་བསེན་ཐུབ། ༡༡༦ 密根续桑瓦塞吐 

146 དཔལ་གསང་འདུས་དོན་རྒྱུད། ༢༠༨ 吉祥密集义续 

147 ཞྱི་བ་གཡུང་དྲུང་ཡོངས་རོགས། ༡༣༢ 静相雍仲圆满经 

 སྤ་གོའྱི་གཏེར་ལས་བྱོན་པའྱི་སྱི་སྤུངས་ཁོ་བོའྱི་

རྒྱུད་དྲུག 

 南藏猛相六续  

 

148 ལྟ་བ་ཁྱུང་ཆེན་གཡུང་དྲུང་གསང་བའྱི་རྒྱུད། 

རྫུ་འཕྲུལ་ད་བ་གཡུང་དྲུང་གསང་བའྱི་རྒྱུད། 

དབལ་མོ་ལས་ཐྱིག་གཡྲུང་གསང་བའྱི་རྒྱུད། 

འགུ་ཡ་སོྲག་འཛིན་གཡྲུང་གསང་བའྱི་རྒྱུད། 

གསང་བ་དགུ་འཕར་གཡྲུང་གསང་བའྱི་རྒྱུད།   

གསང་བ་ཐབས་ཞགས་གཡྲུང་གསང་བའྱི་རྒྱུད། 

༧༦ 

༥༠ 

༧༨ 

༥༥ 

༧༣ 

༥༨ 

见地大鹏雍仲密续 

 

幻网雍仲密续 

 

怒母业之明点雍仲密续 

 

誓言持命雍仲密续 

 

秘密九跃雍仲密续 

 

秘密方便绳雍仲密续 

 བྱང་གཏེར་ལས་བྱོན་པའྱི་ཁོ་བོའྱི་རྒྱུད་དྲུག  
北藏猛相六续 

149 ལྟ་བ་ཁྱུང་ཆེན་ལྱིང་བའྱི་རྒྱུད། 

གསང་བ་དགུ་འཕར་ཁོ་གསས་ཀྱི་རྒྱུད། 

འགུ་ཡ་སྲོག་འཛིན་རྔམ་གསས་ཀྱི་རྒྱུད། 

སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བ་དབལ་གསས་རྔམ་པའྱི་རྒྱུད། 

ལས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་གཏུམ་གསས་ཀྱི་རྒྱུད། 

ཐབས་ཀྱི་ཞགས་པ་ཡེ་ཤེས་ྱི་མའྱི་རྒྱུད། 

༣༧ 

༣༡ 

༢༥ 

༡༢ 

༡༣ 

༡༤ 

见地大鹏展翅续  

 

秘密九跃超塞续 

 

誓言持命昂塞续 

 

幻网瓦塞昂巴续 

 

业之明点顿塞续 

 

方便本智骄阳续 

 ལས་ཀྱི་འཕོང་ཆེན་སེ་དགུའྱི་རྒྱུད།  
事业九支经 

150 གསལ་བྱེད་མེ་ལོང་པྲ་ཡྱི་འཕོང་། 

མཁའ་ཀོང་རབ་འབྱམས་སྐོང་བའྱི་འཕོང་། 

དབལ་མོ་ལས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེའྱི་འཕོང་། 

༩ 

༢༨ 

༣༢ 

占卦明镜支 

 

无极天空满愿支 

 

怒母业之明点支 

 



ྱི་ཟེར་ཞགས་པ་འདུར་གྱི་འཕོང་། 

ལས་བཞྱི་རྒྱུན་ལྔ་སྦྱྱིན་སྲེག་གྱི་འཕོང་། 

འགུ་ཡ་གཏྱིང་རོགས་དབང་གྱི་འཕོང་། 

འོད་ཟེར་འཁྱིལ་བ་སན་གྱི་འཕོང་། 

ཐྱིག་ལེ་དགུ་པ་མས་ཀྱི་འཕོང་། 

ཡེ་ཤེས་རྩེ་རྒྱལ་ལྟ་བའྱི་འཕོང་།  

༢༡ 

༢༤ 

༢༠ 

༢༥ 

༡༠ 

༡༥ 

光索超度支 
 

四业一常火供支 
 

誓言圆满授权支  
 

光芒盘旋妙药支  
 

第九明点觉受支 
 

本智顶胜正见支 

151 དབལ་གསས་རྒྱུད་ཏྱིང་མུར་གཡུ་རྩེ། 

 དག་ཟོག་རྒྱུད་སྟོང་རྱི་ཐོ་ཆེན།  

ཨུ་དུ་འབར་བའྱི་རྒྱུད་ཆེ་བ།  

ཨུ་དུ་འབར་བའྱི་རྒྱུད་འབྱིང་བ། 

 ཨུ་དུ་འབར་བའྱི་རྒྱུད་ཆུང་བ།  

མཆོད་རེན་ནག་པོའྱི་དན་ཆོག 

༣༧ 

༤༣ 

༥༡ 

༢༤ 

༨ 

༡༧ 

瓦塞东米玉则续 

 

猛力回遮千钧大锤续 

 

大昙花续 

 

中昙花续 

 

小昙花续 

 

黑塔念度续 

152 གསེར་ལོ་ལོན་ཤྱིང་བདུད་རྩྱི་འཁྱིལ་བའྱི་རྒྱུད། 

རྱིན་ཆེན་གསང་སྐོར་གཡུང་དྲུང་རྱིག་པའྱི་རྒྱུད།  

བྱམས་མ་ཆེན་མོ་རྩ་བའྱི་སྒྲུབ་པ། 

༦༣ 

༡༡ 

༡༡ 

金叶宝树甘露汇聚续 

 

宝密部雍仲明智续 

 

大悲佛母根本修法经 
 

153 མ་རྒྱུད་སངས་རྒྱས་རྒྱུད་གསུམ། 

མ་རྒྱུད་གཞྱི་ཡེ་སངས་རྒྱས་པའྱི་རྒྱུད། 

ལམ་མངོན་སངས་རྒྱས་པའྱི་རྒྱུད། 

འབས་བུ་རོགས་སངས་རྒྱས་པའྱི་རྒྱུད། 

རྩ་རྒྱུད་ངེས་པའྱི་ཐེག་ལེ། 

༤༩ 

༨༠ 

༡༡ 

༡༣ 

母续三佛续 

 

基始觉续 

 

道现觉续 

 

果等觉续 
 

本续了悟明点 

154 ཐུཌ་ཀྱི་ཡང་གབ་མ་རྒྱུད་ཐུཌ་རེ་ྱི་མའྱི་རྒྱུད། ༤༢ 心密母续大悲骄阳续 
 

155 དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་དོན་གྱི་རྒྱུད་སྲྱིད་པ་ ༡༨ 吉祥密集义续世间纲要 
 



གེང་གཞྱི། 

བསྟན་པའྱི་བྱུང་ཁུངས་དཔོན་གསས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས། 

གསང་སྔགས་བསྟན་པའྱི་སྲྱིད་ཚུལ། 

རྩ་སོམ་མདོ་རྩའྱི་རྒྱུད། 

གཡུང་དྲུང་གབ་པ་སྲོག་འཛིན་གྱི་རྒྱུད།  

 ཕ་རྒྱུད་རྱིག་པ་ཁུ་བྱུག 

 

༣༧ 

༢༡ 

༡༨ 

༡༢ 

༥༦ 

 

本教源流上师传 
 

密宗源流史  
 

总要根本续 
 

雍仲隐密持命续   
 

父续明智杜鹃 

156 གསང་འདུས་ཐབས་ཆེན་ཡབ་རྒྱུད། ༡༣༣ 密集大方便父续 

157 དགོངས་རྒྱུད་རྒྱབ་བསྟེན་ལུང་གྱི་རྒྱུད། 

བདེར་གཤེགས་དགོངས་འདུས་། 

ལུང་གྱི་རྩ་བ་ས་བོན་ལྟ་བུའྱི་རྒྱུད། 

རྱིན་པོའྱི་ཆེ་ཀུན་འདུས་རྩ་བའྱི་རྒྱུད། 

༡༡༢ 

༡༩ 

༡༨ 

༦ 

意传依据教言续 
 

善逝意集 
 

教言根本如籽续 
 

珍宝全集根本续   

158 རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད། 

རྱིག་འཛིན་འདུས་པ་ཐབས་ཆེན་ཡབ་ཀྱི་རྒྱུད། 

༦༩ 

༥༧ 

三根总集密宗续  

 

持明总会大方便父续 

159 དན་པ་ཡང་གསང་དག་པོའྱི་རྒྱུད། 

བླ་མ་སྐུ་གསུམ་ཕུར་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་རྒྱུད། 

དབང་དག་འབར་བ་མེ་ཕེང་མེ་དཔུང་དྲྭ་བའྱི་

རྒྱུད། 

༣༢ 

༥༧ 

༧ 

占巴极密威猛续 
 

上师三身普巴修法要续 
 

怀伏炽燃火焰网续 
 

160 མགར་སྟོན་ཁོ་རྒྱལ་གྱི་ཕུར་པའྱི་རྒྱུད་དགུ།  嘎敦超嘉普巴九续（伏藏） 

161 ཡང་དབལ་འབར་སྟག་སླག་གྱི་སྙན་རྒྱུད་ལས་

བྱུང་བའྱི་ཕུར་པའྱི་རྒྱུད་དགུ། 

 
瓦巴达拉普巴九续（耳传） 

 

162 ཀུན་གོལ་ཧཱུཾ་ཆེན་འགོ་འདུལ་གྱིང་པའྱི་སྟག་ཕུར།  衮卓吽庆卓度林贝达普 
 

163 གེ་ཁོད་བདུད་འདུལ་གསང་བའྱི་རྩ་རྒྱུད།  格阔伏魔密根续 



164 སྟག་ལྷ་མེ་འབར་རྒྱུད་སྐོར།   虎衣明王续 

165 སྲྱིད་པ་རྒྱལ་མོའྱི་རྒྱུད། ༡༩ 世间胜母续 
 

166 གསང་ཆེན་རོལ་པ་ཟང་ཐལ་གྱི་རྒྱུད།  
大密若巴无阻续 

167 རྱིན་པོ་ཆེ་ཀུན་འབུམ་ཁ་བོའྱི་རྒྱུད།  珍宝全经斑斓续 

168 སྱི་གཙུག་ཨུ་དུ་འབར་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཏོག་གྱི་

གཟུངས། 

 青莲珍宝顶尖总持 

169 གསས་མཁར་གསང་བའྱི་མཚམས་ཟོག་གྱི་རྒྱུད།  无量密宫隔遮续 

170 ཐོག་མདའ་སྲོག་རྒྱུད།  雷箭命续 

 བཀའ་འགྱུར་སེ་ཚན་བཞྱི་པ། བླ་མེད་སེམས་

ཕོགས་རོགས་ཆེན་སེ། 

 
 

171 རོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ཞུང་སྙན་བརྒྱུད་བཀའ་

བརྒྱུད་སྐོར་བཞྱི། 

 
大圆满象雄耳传四部经 

172 བྱང་སེམས་གབ་པའྱི་རྒྱུད་ལེའུ་དགུ་པ།  
菩提心隐密九章续 （库藏） 

173 བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་གབ་པའྱི་འགེལ་པ། ༡༦༩ 菩提心隐密诠释 

 

174 རོགས་པ་ཆེན་པོ་བསགས་པ་སྐོར་གསུམ།  大圆满宏宣三部 

175 གཡུང་དྲུང་གསང་བ་དབང་གྱི་རྒྱུད།  雍仲秘密怀部续 

176 རོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཁྱི་མཐའ་སེལ།  大圆满本性离戏  

177 མཇལ་རེས་བར་མ་གནང་བའྱི་གདམས་ངག  二次相会开示之秘诀 

178 རོགས་པ་ཆེན་པོ་མུ་མེད་བདལ་པ།  大圆满无边经 

 བཀའ་འགྱུར་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ།  甘珠尔传承 

 


