ཚད་མ་%མ་པར་ངེས་པའི་ཊི.་ལེགས་པར་བཤད་པ་བ3ས་པ། Chap.2
'A2 གཉིས་པ་རང་དོན་8ེས་དཔག་གི་ལེ9་བཤད་པ། [79b8]
B1 [8ེས་:་དཔག་པའི་ད;ེ་བ་མཛད་པ།] [79b8]
C1 བ3ས་དོན་=ིས་ཚ>ག་བཤད་པ། [80a1]
D1 གང་ལ་ད;ེ་བའི་གཞི། [80a1]
D2 གང་དག་ད;ེ་བའི་ང@་བA། [80a1]
D3 ད;ེ་བའི་དོན། [80a4]
D4 གང་གིས་ད;ེ་བ་ངེས་པ། [80a4]
C2 ད;ེ་བ་Bོས་པའི་དགོས་པའི་དོན། [80a6]
D1 [དགོས་པའི་དོན་དངོས།] [80a7]
D2 [དེ་དག་ལ་ཐལ་བ་Dང་པ།] [80a7]
E1 [ལེ9་དེ་གཉིས་Eི་དགོས་པ་Fད་མེད་G་ཐལ་བ་Dང་པ།] [80a7]
F1 [གཞན་=ིས་དོགས་པ་Hོལ་པ།] [80a7]
F2 [དེ་Dོང་པའི་ལན།] [80a8]
E2 [བ8ོད་;་དེ་གཉིས་Fད་མེད་G་ཐལ་བ་Dང་པ།] [80b1]
F1 [ཐལ་བ་Hོལ་པ།] [80b2]
F2 [དེ་Dང་པའི་ལན།] [80b5]
B2 [རང་དོན་=ི་8ེས་དཔག་;ེ་Iག་G་བཤད་པ།] [81a1]
C1 མཚན་ཉིད་Eི་Jོ་ནས་ང@་བ@་ངAས་གKང་པ། [81a2]
D1 8ེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་ལ་Lོ་འདོགས་སེལ་བ། [81a2]
E1 རང་གི་ང@་བ@འM་Fད་པར་ལ་Lོ་འདོགས་སེལ་པ། [81a3]
E2 Nའི་Fད་པར་ལ་Lོ་འདོགས་སེལ་པ། [81a3]
E3 Oལ་=ི་Fད་པར་ལ་[Lོ་འདོགས་]སེལ་པ། [81a7]
D2 8ེས་དཔག་འདིའི་གཞལ་;་དང་ཚད་འIས་Eི་Pལ་ཇི་Rར་གཞག་པ། [81b1]
E1 དོན་རིག་པའི་ཚད་འIས་བཞག་Sེ་:ན་དTང་པ། [81b2]
F1 ;ེ་Iག་G་U་བ། [81b2]
F2 མད@་VW་པའི་Xགས། [81b3]
E2 %མ་རིག་པའི་ཚད་འIས་བཞག་ཏེ་མི་འཐད་པ་Dང་པ། [81b6]
F1 སེམས་ཙམ་པ་[ང་བ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པའི་%མ་པར་U་བ། [81b7]
F2 [སེམས་ཙམ་པ་]%མ་བ]ན་པ་U་བ། [82a1]
G1 [ཚད་འIས་Eི་Pལ་བཞག་པ།] [82a1]

G2 [དེ་མི་འཐད་པ་Dང་པ།] [82a3]
H1 དཔག་;འི་རང་བཞིན་བ^གས་ན་མི་འཐད་པ་_ོད་པ་Dང་པ། [82a3]
H2 དཔོག་;ེད་8ེས་དཔག་ཉིད་མི་འཐད་པ་_ོད་པ་Dང་པ། [82a5]
H3 ^གས་Eི་ད;ེ་བ་མི་འཐད་པའི་_ོད་པ་Dང་པར་;་བ། [82a7]
D3 ཇི་Rར་ན་དོན་^ོགས་%མ་པར་འཇོག་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པ། [82b1]
E1 ཁ་ཅིག [82b1]
E2 ལན། [82b1]
F1 ཚད་མ་དང་འbལ་པ་མི་འགལ་བར་གཞག་པ། [82b1]
G1 _་བ། [82b2]
G2 འcེལ་པ། [82b2]
H1 dས་པར་འཆད་པ། [82b3]
I1 [8ེས་དཔག་]ཚད་མའི་^གས་fབ་པ། [82b3]
I2 དགག་^གས་འIེལ་པ་ལ་^ེན་པ། [82b4]
I3 འbལ་པའི་^གས་[ང་པ་དོན་མེད་པ་ཉིད་fབ་པ། [82b5]
H2 དོན་དེ་དག་3ད་པ། [82b6]
F2 8ེས་དཔག་ཚད་མ་དེའང་དངོས་པ@འM་Oལ་ཅན་G་fབ་པ། [83b6]
G1 ཐ་gད་fབ་པའི་རང་བཞིན་=ི་^གས། [83b7]
G2 དོན་fབ་པའི་རང་བཞིན་=ི་^གས། [83b8]
F3 དེ་ལ་hན་ལས་བiས་པ་དང་མི་འགལ་བར་བSན་པ། [84a7]
C2 [རང་དོན་]8ེས་:་དཔག་པའི་Nའི་Fད་པར་Sོན་པ། [85a1]
D1 [^གས་Eི་མཚན་ཉིད།] [85a1]
E1 ^གས་:་བཀོད་པའི་kིའི་དོན། [85a2]
F1 གང་ལ་^གས་དགོད་པར་;་བའི་Rོས་གཞི་ངོས་གKང་པ། [85a3]
G1 lོགས་ཉིད་[Eི་མིང་]ངོས་གKང་པ། [85a4]
H1 བ8ོད་;ེད་Lའི་དོན་kིར་བསམ་པ། [85a4]
I1 མིང་དེ་དག་གང་ལ་འmག་པའི་Oལ། [85a5]
I2 དེ་དག་ལས་Lའི་འmག་Oལ་བསམ་པ། [85a8]
I3 དོན་དེ་དག་ལ་L་དེ་དག་ཇི་Rར་འmག་པའི་Pལ། [85b3]
J1 དངོས་དང་བ^ག་པའི་ད;ེ་བ། [85b3]
J2 དེ་དག་དོན་ལ་འmག་པའི་ཤེས་;ེད། [85b8]
J3 དངོས་དང་བཏགས་པའི་ཆོས་བསམ་པ།=དེ་དག་གི་ཆོས་བསམ་པ།[86a2]
K1 ཚnགས་དོན་ལ་དངོས་Eི་མིང་ཡིན་པ་[བསམ་པ།] [86a2]

K2 བཏགས་པའི་[མིང་གི་]ཆོས་བསམ་པ། [86a2]
L1 བཏགས་པའི་N་མཚན།=འདོགས་པའི་N་མཚན། [86a3]
L2 བཏགས་པའི་དགོས་པ། [86a3]
M1 ཆོས་ཅན་ལ་བཏགས་པའི་དགོས་པ་དངོས། [86a5]
M2 མ་བཏགས་པ་དང་མPངས་པའི་_ོད་པ། [86a6]
M3 མི་མPངས་པའི་ལན་གདབ་པ། [86a7]
N1 [o@་cAས་ཆེན་པོ་དག་གི་ལན་འདེབས་Pལ།] [86a7]
N2 [ལན་འདི་ཉིད་pོབ་དཔོན་=ི་དགོངས་པ་ཡིན་མིན་དqད་པར་;་བ།] [86b4]
L3 དངོས་ལ་གནོད་པ། =དེ་Rར་བཏགས་པ་གཉིས་པ@འM་དངོས་Eི་དོན་ལ་གནོད་པ། [87b1]
O1 དངོས་Eི་དོན་ཡིན་པར་འགལ་བ། [87b1]
O2 དགོས་པར་འགལ་བ། [87b2]
H2 [བ8ོད་;་]rབས་Eི་དོན་ངོས་གKང་པ། [87b2]
G2 མsན་པ་དང་མི་མsན་པའི་lོགས་གཉིས་ངོས་གKང་པ། [87b5]
H1 lོགས་གཉིས་%མ་འཇོག་གི་མཚན་ཉིད། [87b6]
I1 གཞན་=ིས་བ^གས་པ་དགག་པ། [87b6]
I2 འཐད་པའི་དོན་གཞག་པ་ལ། [88a7]
J1 བfབ་;འི་ཆོས་ཉིད་ངོས་གKང་པ། [88a8]
J2 དེ་དང་tན་པའི་དོན་བསམ་པ། [89a1]
I3 དེ་ལ་ཉེས་པ་Dང་པ་ག:མ་=ིས་ངེས་པར་;་བ།

[89a3]

H2 lོགས་གཉིས་:་ཤེས་;་ཁ་ཚnན་ཆོད་པའི་Pལ། [89a5]
I1 ཁ་ཚnན་ཆོད་དགོས་པ། [89a6]
I2 [ཁ་ཚnན་]གཅད་uས་པ། [89a8]
I3 [ཁ་ཚnན་]ཆོད་པ་ལ་_ོད་པ་Dང་པ། [89b2]
J1 8ེས་:་འc@་tAག་གི་Pལ་ཅིག་G་ཐལ་བ་Dང་པ། [89b2]
K1 [lོགས་v་མས་ཐལ་བ་བ8ོད་པ།] [89b2]
K2 [ཐལ་བ་དེ་Dང་པ།] [89b4]
J2 ཆོས་ག:མ་ཅིག་G་བ3་བ་མི་འཐད་པ་Dང་པ། [89b5]
K1 [lོགས་v་མས་ཐལ་བ་བ8ོད་པ།] [89b5]
K2 [ཐལ་བ་དེ་Dང་པ།] [89b6]
J3 wས་དང་tོག་པར་བ^གས་ན་མི་འཐད་པ་Dང་པ། [90a3]
K1 [lོགས་v་མས་འགོད་པ།] [90a3]
K2 [དེ་མི་འཐད་པ་Dང་པ།] [90a4]

L1 wས་ལ་^ེན་པའི་ཆོས་བfབ་པ་ན་ཁ་ཚnན་ཆོད་པའི་Pལ། [90a5]
L2 tོག་པ་ལ་^ེན་པའི་ཆོས་fབ་པ་ན་ཁ་ཚnན་ཆོད་པའི་Pལ། [90a7]
L3 དེ་དག་ལ་_ོད་པ་Dང་པ། [90b3]
M1 wས་ལ་^ེན་པའི་ཆོས་བfབ་པ་ལ་མི་འཐད་པ་Dང་པ། [90b3]
M2 tོག་པ་ལ་^ེན་པའི་ཆོས་བfབ་པ་ལ་མི་འཐད་པ་Dང་པ།
N1 ^གས་དགག་;་ལས་tོག་པ་མི་འxབ་པ་Dང་པ། [90b5]
N2 ཆོས་གཅིག་G་བ3་བ་མི་འཐད་པ་Dང་པ། [91a3]
N3 ^གས་གཅིག་G་བ3་བ་མི་འཐད་པ་Dང་པ། [91b1]
H3 lོགས་གཉིས་ས@་ས@འM་Lའི་དོན། [92a2]
G3 དེ་དག་Rོས་གཞི་ཡིན་པའི་དོན་ག:མ་=ིས་ངེས་པར་;་བ། [92a5]
F2 དེ་ལ་Rོས་ནས་^གས་:་བཀོད་པའི་ད;ེ་བ་kིར་བསམ་པ། [92a7]
G1 གསལ་བའི་ད;ེ་བ། [92a8]
H1 དངོས་པ@འM་དབང་གིས་ད;ེ་བ། [92a8]
I1 ^གས་དེ་གཞི་ལ་lོགས་ཆོས་མ་xབ་པ། [92b1]
J1 གཞི་ཆོས་ཅན་=ི་ང@་བ@་ཉMད་མ་xབ་པ། [92b1]
J2 དེ་_ོད་གཞིར་མ་xབ་པ། [92b2]
J3 ^གས་Eི་ང@་བA་མ་xབ་པ། [92b2]
J4 གཞི་དེ་འIེལ་པར་མ་xབ་པ། [92b3]
I2 ^གས་དེ་གཞི་ལ་lོགས་ཆོས་xབ་པ། [94b8]
J1 lོགས་ཁོ་ན་ཡོད་པ་[sན་མོང་མ་ཡིན་པ།] [95a1]
J2 [_ོད་གཞི་ལས་]གཞན་ལའང་འmག་པ[འི་sན་མོང་པ།] [96a1]
H2 o@འM་དབང་གིས་ད;ེ་བ། [96a3]
G2 རིགས་བ3་བ། =དེ་དག་རིགས་བཞིར་འG་བ། [96a8]
G3 ངེས་པ་བསམ་པ། [96b7]
H1 མཚན་ཉིད་cངས་ངེས་པ། [96b8]
H2 མཚན་གཞིའི་uས་པ་ངེས་པ། [97a2]
H3 མཚnན་;འི་^ེན་ངེས་པ། [97a5]
F3 ;ེ་Iག་G་ཡང་དག་པའི་^གས་ངེས་པར་;་བ། [98b8]
G1 [ཡང་དག་པའི་^གས་Eི་མཚན་ཉིད།] [98b8]
G2 [^གས་Eི་མཚན་ཉིད་]དེ་ངེས་པར་;་བ། [99a1]
H1 Pལ་ག:མ་ཉིད་ངོས་གKང་པ། [99a1]
I1 [Pལ་ག:མ་=ི་]Lའི་;ེད་པ། [99a1]

[90b4]

I2 [L་དེ་དག་གིས་བ8ོད་པའི་]དོན་=ི་ང@་བA། [100a2]
I3 [Pལ་ག:མ་པ@་དW་དག་གི་]རང་tོག་ངོས་གKང་པ། [100a5]
H2 དེ་[དག་]མཚན་ཉིད་G་འyར་བའི་Pལ། [100a6]
I1 མཐའ་གཞན་དགག་པ། [100a7]
I2 འཐད་པའི་དོན་གཞག་པ། =འཐད་པའི་མཚན་ཉིད། [100b5]
I3 དེ་ལ་ཉེས་པ་Dང་པ། [100b6]
H3 མཚན་ཉིད་དེ་གང་ལ་གནས་པའི་མཚན་གཞི་བསམ་པ། [100b8]
I1 མཐའ་གཞན་དགག་པ། [101a2]
J1 འདོད་པ་8ེས་:་བ8ོད་པ། [101a3]
J2 དེ་%མ་པར་དqད་པ། =Fབ་པའི་ཆོས་ཇི་Rར་འxབ་པར་དqད་པར་;་བ།[102a1]
K1 8ེས་:་འcོ་བའི་kི་Fབ་ངེས་པས་མི་འxབ་པ། [102a2]
K2 གཞི་ལ་བཀག་པའི་བzོག་Fབ་ངེས་པས་མི་འxབ་པ། [102b2]
K3 དེ་དག་གིས་མི་འxབ་པ་ཉིད་Eི་N་མཚན། [102b7]
J3 བཀག་པ་ལ་ཉེས་པ་Dང་པ། [103a1]
K1 ཁེགས་པ་དང་མPངས་པ་Dང་པ། [103a2]
K2 དགག་;་མི་{ིད་པའི་^གས་%མས་ག@་;Wད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་Dང་པ། [103a5]
K3 ཆོས་མི་མsན་པ་བ8ོད་པ་བfབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་Dང་པ། [103a8]
I2 འཐད་པའི་མཚན་གཞི་ཡོངས་:་གKང་པ། [103b1]
I3 དེ་ལ་ཉེས་པ་Dང་པ། =lོགས་འདི་ལ་|ན་ཀ་Dང་པ། [103b2]
J1 Fད་པར་མཐའ་དག་མ་ཡིན་ན་^གས་Eིས་ང@་བA་མ་ཡིན་པ། [103b3]
J2 lོགས་དང་མsན་lོགས་Eི་Fད་པར་མི་;ེད་ན་མཚན་ཉིད་མི་འཐད་པ། [103b4]
J3 མཚན་ཉིད་གཞི་ཅིག་ལ་xབ་པ་ན་fབ་;་xབ་པར་ཐལ་བ་མེད་པ། [103b5]
E2 མད@འM་ཚ>ག་དེ་%མ་པར་འcེལ་པའི་ཆ་བཤད་པ། [103b7]
F1 fབ་པའི་Pལ་གཉིས་འཆད་པ། [103b7]
G1 [fབ་པའི་Pལ་གཉིས་Eི་ང@་བ@་ངAས་བKང་བ།] [103b7]
G2 fབ་པའི་Pལ་གཉིས་ཕན་Pན་འགལ་བའི་_ོད་པ་Dང་པ། [104a2]
H1 lོགས་ཆོས་xབ་ན་8ེས་འcོ་འགལ་བའི་[_ོད་པ་Dང་པ།] [104a3]
I1 [Hོལ་བ།] [104a3]
I2 [ལན།] [104a3]
J1 [མི་tན་]%མ་གཅད་Eི་Pལ་བཤད་པ། [104a5]
J2 [གཞན་tན་%མ་གཅོད་Eི་]~ོན་གཞན་ཡང་བ8ོད་པ། [104b4]
J3 fབ་པ་ལ་fབ་པའི་ཉེས་པ་ལས་Eང་cོལ་བར་Sོན་པ། [104b5]

H2 8ེས་འc@འM་ངེས་གKང་lོགས་ཆོས་དང་འགལ་བ་Dང་པ། [104b6]
F2 tོག་པའི་[Pལ་ག:མ་པ་]འཆད་པ། [104b8]
G1 [tོག་པའི་]ང@་བ@་ཉMད་[ངོས་བKང་བ།] [104b8]
G2 tོག་པ་ཇི་Rར་ངེས་པ[འི་ཚད་མ།] [105a1]
H1 fབ་^གས་Eི་tོག་པ་བfབ་པ། [105a1]
I1 གང་འདི་ལ་གཞན་དག་གི་འདོད་པ་བཤད་པ། [105a1]
J1 ^གས་Eི་tོག་པ། [105a2]
J2 tོག་པ་གང་ཡིན་པ། [105a3]
J3 མsན་དཔེ་ལ་བfབ་པའི་འIེལ་པ་ངེས་པ། [105a5]
I2 [རང་Xགས་Eིས་]གང་གི་བསམ་པ་བཤད་པ། [105a6]
J1 འIས་Äའི་བzོག་Fབ་མེ་མེད་ལ་G་མེད་=ིས་Fབ་པ། [105a6]
J2 རང་བཞིན་=ི་བzོག་Fབ་ཤིང་མེད་ལ་ཤ་པ་མེད་པས་Fབ་པ། [105a7]
H2 དགག་^གས་ལ་རང་བཞིན་མི་དམིགས་པ། [105b2]
G3 tོག་པ་[ལོགས་:་]Bོས་པའི་དགོས་པ། [105b3]
H1 གཞན་དག་གི་[འདོད་པ་བ8ོད་པ།] [105b3]
I1 ཁ་ཅིག་pོབ་དཔོན་དབང་Åག་Vེའི་[འདོད་པ།] [105b4]
I2 དེ་:ན་དTང་པ། [105b5]
J1 8ེས་འc@འM་ཚ>ག་དེ་ཆོས་གཞན་ལ་^གས་འགོག་པར་དོགས་པ་མི་{ིད་པ། [105b6]
J2 འགལ་བ་ལ་^གས་འགོག་ན་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ལ་^གས་འགོག་པ་མ་ཡིན་པ། [105b7]
J3 མེད་པ་མི་མsན་lོགས་ལ་tོག་པ་%ོན་པ་ཉིད་Eང་མི་འཐད་པ། [106a2]
H2 རང་གི་Xགས་[%མ་པར་གཞག་པ།] [106a3]
I1 མདོ་མཛད་པས་tོག་པ་Bོས་པ། [106a3]
J1 %མ་གཅད་མེད་Eང་མི་དགོས་པའི་~ོན་མེད་པ། [106a3]
J2 དེ་ལ་_ོད་པ་Dང་པ། [106a4]
K1 Pལ་གཅིག་གིས་གཉིས་པ་འཕེན་པར་[_ོད་པ་Dང་པ།] [106a4]
K2 pོབ་དཔོན་=ིས་མཉན་;་དང་{ོག་ལ་སོགས་པ་tོག་པ་ཅན་G་ག:ངས་པ། [106a6?]
K3 8ེས་:་འc@་tAག་ཕན་Pན་འG་ན་Pལ་གཅིག་ཡིན་པས་lོགས་ཆོས་དང་Pལ་གཉིས་པར་ཐལ་བ་Dང་པ།
[106a7]
F3 tོག་པ་ལ་གཞན་=ི་འbལ་པ་བསལ་བ། [106a8]
G1 Hོལ་བ་དགོད་པ། [106a8]
G2 དེ་:ན་དTང་པ། [106b1]
H1 བ8ོད་པའི་Pལ་མ་འIེལ་པ། [106b2]
I1 U་བ་པོ་Bད་པ་Hོལ་བ། [106b2]

I2 Bོད་པ་ལ་འmག་Pལ་བ8ོད་པ། [106b3]
J1 ཚ>ག་དང་འmག་པ་འགལ་བ། [106b3]
J2 ཧ་ཅང་ཐལ་བ། [106b4]
J3 དེའི་དོན་བ3ས་པ། [106b5]
H2 འདོད་པའི་དོན་མི་འཐད་པ། [106b6]
I1 tོག་པ་མེད་ན་འmག་པར་འyར་བ། [106b6]
I2 གཉིས་ཀ་མེད་ན་ཐ་gད་ཆད་པ། [106b7]
I3 ཤེས་;་དགག་པ་ཉིད་མེད་པ། [107a1]
J1 [གཏན་ཚ>གས་དགག་པ་དངོས།] [107a1]
J2 དེའི་Fབ་པ་གསལ་བས་lོགས་ཆོས་ལ་འbལ་པ་འགོག་པ། [107a2]
G3 ཐ་gད་Eི་Oལ་ཉིད་བSན་པ། [107a3]
H1 དགག་fབ་བ8ོད་པའི་Oལ། [107a3]
H2 དེ་དགག་fབ་Eི་གཞིར་Éང་པ། [107a5]
H3 དངོས་པོ་ལ་ཉེས་པ་མེད་པ་བ8ོད་པ། [107a8]
H4 གཞི་བ^གས་པ་ཡིན་པ་ལ་ཉེས་པ་དེ་མེད་པའི་Pལ། [107b3]
I1 དངོས་པ@་མWད་པ་བ^གས་པའི་དོན་ཅན་=ི་དགག་fབ་Eི་ཐ་gད་མེད་པ། [107b4]
I2 དོན་ལ་དེ་R་Äའི་ཆོས་[་ཚnགས་ཉིད་མེད་པས་བསིལ་བ་མེ་ལ་Lོ་བཏགས་པ་Rར་དོན་ལ་འmག་པའི་oོས་མི་གནོད་པ།
[107b7]
I3 འIེལ་པ་ཡོད་པས་འbལ་པར་མི་^ོགས་པ་བཤད་པ། [108a1]
J1 oོ་བpད་པ་དག་གིས་བ^གས་པའི་ཆོས་མཐོང་བ་དོན་G་Ñོར་བ། [108a2]
J2 གང་གི་དོན། [108a4]
D2 [ཡང་དག་པའི་^གས་Eི་]མཚན་གཞིའི་ད;ེ་བ། [108a6]
E1 [^གས་Eི་]ད;ེ་བ་མདོར་བSན་པ། [108a7]
F1 མིང་གི་Jོ་ནས་cངས་ངེས་པ། [108a7]
G1 བ3ས་དོན་=ིས་ཚ>ག་བཤད་པ། [108a7]
G2 དེ་དག་གིས་ད;ེ་བ་བSན་པའི་དགོས་པ། [108b1]
F2 rབས་:་བབ་པའི་གང་གི་ཆའི་དོན། [109a4]
G1 ^གས་ག:མ་=ི་མཚན་ཉིད་གཞག་པ། [109a4]
H1 ཁ་ཅིག [109a4]
H2 [དེའི་ལན།] [109a5]
I1 འIས་Äའི་^གས་Eི་མཚན་ཉིད། [109a5]
I2 རང་བཞིན་=ི་མཚན་ཉིད། [109a7]
I3 མི་དམིགས་པའི་མཚན་ཉིད། [109a7]

G2 ^གས་ག:མ་ཉིད་G་cངས་པ་བསམ་པ། [109b7]
H1 [ཁ་ཅིག] [109b7]
H2 ལན། [110a1]
I1 [ལན་དངོས།] [110a1]
I2 ^གས་cངས་ངེས་པའི་Pལ་བ8ོད་པ། [110a2]
J1 ^གས་རང་གི་ང@་བ@འM་Jོ་ནས་ད;ེ་བ། [110a3]
J2 མཚnན་པ་གོ་བར་;་བ་Oལ་=ིས་ད;ེ་བ། [110a3]
J3 མཚnན་པ་_་བ་འIེལ་པའི་དབང་གིས་ད;ེ་བ། [110a4]
K1 འIེལ་མེད་Eི་^གས་དགག་པ། [110a4]
K2 རང་བཞིན་འIེལ་པ་གཉིས་:་ངེས་པའི་Pལ། [110a6]
L1 རང་བཞིན་འIེལ་པའི་མཚན་ཉིད། [110a6]
M1 འIེལ་པ་kིའི་མཚན་ཉིད། [110a6]
M2 ;ེ་Iག་G་དེ་ལས་Tང་པའི་འIེལ་པའི་མཚན་ཉིད། [110a8]
L2 [རང་བཞིན་འIེལ་པ་]དེ་གང་ལ་_ི་བའི་^ེན། [110b2]
M1 གཞན་=ིས་བ8ོད་པ་དགག་པ། [110b3]
N1 [གཞན་=ིས་བ8ོད་པ་འགོད་པ།] [110b3]
N2 [བ8ོད་པ་དེ་དགག་པ།] [110b6]
O1 ག@་;Wད་Eི་འIེལ་པ་wས་ལ་མི་འཐད་པ། [110b6]
O2 གོ་;་ག@་;Wད་G་^ོག་པས་འཇོག་པ་མི་འཐད་པ། [111a1]
O3 pོབ་དཔོན་=ི་དགོངས་པ་མ་ཡིན་པ། [111a3]
M2 རང་གི་Xགས་བ8ོད་པ། [111a4]
N1 wས་Eི་kི་ཉིད་དང་མPངས་པ། [111a6]
N2 wས་ལས་lོགས་གཉིས་:་མི་འཐད་པ། [111a8]
N3 N་མཚན་ཉིད་མ་xབ་པ། [111b1]
M3 དེ་ལ་_ོད་པ་Dང་པ། [111b6]
L3 ^ེན་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་པའི་oོ་བསམ་པ། [112a5]
M1 kོད་པའི་མཚན་ཉིད། [112a5]
M2 [kོད་པའི་ད;ེ་བ།] [112a6]
N1 དངོས་པ@འM་kོད་པ། [112a6]
N2 L་དོན་=ི་kོད་པ། [112a7]
M3 དེ་དག་~ེ་ཞིང་དོགས་པ་སེལ་པའི་Pལ། [112a7]
K3 དེས་^གས་Eི་ངེས་པ་fབ་པ། [113a6]

G3 ^གས་ག:མ་[དེ་དག་]ལས་^ོགས་པའི་གཞལ་;་དqད་པ། [113b2]
H1 མི་འཐད་པའི་lོགས་དགག་པ། [113b3]
I1 [མི་འཐད་པའི་lོགས་དགོད་པ།] [113b3]
I2 [lོགས་དེ་དག་དགག་པ།] [113b8]
J1 fབ་;ེད་དེ་དག་མི་རིགས་པ། [113b8]
J2 གནོད་པ་གཞན་ཡོད་པ། [114a3]
J3 pོབ་དཔོན་=ི་དགོངས་པ་མ་ཡིན་པ། [114a5]
K1 ཁ་ཅིག་གིས་Xང་གི་དོན་འགོད་པ། [114a6]
K2 Xང་དོན་%མ་པ་ཐམས་ཅད་G་མི་འཐད་པ། [114b1]
L1 རིགས་པས་མི་འཐད་པ། [114b2]
M1 དངོས་མེད་མི་འཇལ་བ་མི་འཐད་པ། [114b2]
M2 དངོས་པོ་འཇལ་Pལ་མི་འཐད་པ། [114b4]
M3 དངོས་མེད་Lོ་འདོགས་Eི་Oལ་མི་འཐད་པ། [115a3]
L2 pོབ་དཔོན་=ི་དགོངས་པ་མ་ཡིན་པ། [115a4]
H2 འཐད་པའི་lོགས་གKང་པ། [115b3]
H3 དེ་ཉེས་པ་Dང་པ། [115b5]
F3 rབས་:་བབ་པའི་གང་ལ་དགོས་པའི་དོན། [116a3]
G1 ^གས་ག:མ་=ི་Oལ་=ི་ད;ེ་བ། [116a4]
H1 [^གས་ག:མ་=ི་]འIེལ་བའི་ད;ེ་བ། [116a4]
I1 རང་བཞིན་[=ི་གཏན་ཚ>གས་Eི་]འIེལ་པ། [116a5]
J1 [དངོས།] [116a5]
J2 [དེ་ལ་_ོད་པ་Dང་པ།] [116a6]
K1 Hོལ་བ། [116a6]
K2 [དེ་:ན་འ;ིན་པ།] [116a6]
L1 ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཉིད་[^ོག་བཏགས་:་བSན་པ།] [116a6]
L2 Pལ་དེ་ཉིད་pོབ་དཔོན་lོགས་Öང་གི་གང་དང་Ñར་བ། [116a8]
L3 oོ་ཐ་དད་པར་བ^གས་པ་^གས་:་འགོད་པ། [116a8]
J3 [འཐད་པའི་N་མཚན་]dས་པར་འཆད་པ། [116b1]
K1 དོན་གཅིག་ལ་[tོག་པ་]ཐ་དད་Lོ་འདོགས་པའི་N་མཚན། [116b2]
K2 Lོ་འདོགས་པའི་%མ་པ། [116b3]
K3 Lོ་བཏགས་པའི་;ེད་པ། [116b4]
K4 དེས་xབ་པའི་དོན། =rབས་དོན་བ3་བ། [116b4]

I2 [འIས་Äའི་^གས་]རང་བཞིན་=ི་འIེལ་པ། [116b5]
H2 དེ་ལས་འIེལ་Oལ་^ོགས་པའི་oོ་ཚད་མར་བfབ་པ། [116b6]
G2 fབ་པ་དང་གཞན་སེལ་པའི་འmག་Pལ། [116b7]
H1 kིར་ཤེས་པ་Oལ་ལ་འmག་པའི་Pལ། [116b8]
I1 fབ་པས་འmག་པ[འི་Pལ།] [116b8]
J1 [fབ་པའི་]མཚན་ཉིད། [117a1]
J2 [fབ་པའི་]མཚན་གཞི་དཔེར་བ8ོད་པ། [117a1]
J3 [དེ་]wས་Eི་Oལ་ཅན་G་fབ་པ། [117a1]
K1 དོན་=ི་གནས་Xགས། [117a1]
K2 o@འM་འཛ>ན་Sངས། [117a7]
K3 o@་དAན་བསམ་པ། [117a8]
L1 ཆ་ཤས་Eི་[ང་པ་དགག་པའི་^གས་དགོད་པ། [117b2]
L2 [དགག་པའི་]^གས་དེའི་Pལ་བfབ་པ། [117b3]
L3 [དགག་པའི་]^གས་དེ་ལ་_ོད་པ་Dང་པ། [117b4]
M1 lོགས་ཆོས་ལ་^ེན་པ། [117b4]
M2 Fབ་པ་ལ་^ེན་པ། [117b6]
M3 བ^གས་ན་མི་འཐད་པ། [118b1]
I2 གཞན་སེལ་པས་འmག་པ་[ངེས་པར་;་བ།] [118b4]
J1 [གཞན་སེལ་=ི་]མཚན་ཉིད། [118b4]
J2 [གཞན་སེལ་=ི་]མཚན་གཞི། [118b4]
J3 སེལ་པ་དེ་tོག་པའི་Oལ་ཅན་G་བfབ་པ། [118b5]
K1 དོན་=ི་གནས་Xགས། [118b5]
K2 o@འM་འཛ>ན་Sངས། [118b6]
K3 o@་དAན་མsན་པ་བསམ་པ། [118b7]
I3 fབ་པ་དང་སེལ་པས་འmག་པ་དེ་གཉིས་ཀ་མེད་པ། [119a2]
H2 དེ་དག་wས་དང་tོག་པའི་Oལ་ཅན་G་འyར་བའི་Pལ། [119a2]
E2 [^གས་]ས@་ས@འM་རང་བཞིན་dས་པར་འཆད་པ། [119a3]
F1 མི་དམིགས་པའི་^གས། [119a3]
G1 མེད་ངེས་བfབ་པའི་[ང་པ་མི་དམིགས་པ། [119a4]
H1 བfབ་;འི་དོན། [119a4]
I1 ^གས་ཉིད་ངོས་གKང་པ། [119a4]
I2 དེ་བfབ་;་ཐ་gད་ལ་མི་འbལ་པའི་Pལ། [119a5]

I3 ^གས་sག་མེད་G་འyར་བར་བ8ོད་པ། [119a8]
I4 དེ་ལ་_ོད་པ་Dང་པ། [119b5]
J1 ^གས་བfབ་;འི་དོན་G་མི་འཐད་པ[འི་_ོད་པ་Dང་པ།] [119b5]
J2 བfབ་;་ལ་མི་འbལ་པ་མི་འཐད་པའི་_ོད་པ་Dང་པ། [119b6]
J3 བHལ་[པ་;བ་]དང་པ@འM་ལན་འདེབས་པ། [119b6]
J4 [བHལ་བ་གཉིས་པ@འM་ལན་འདེབས་པ།] [120a2]
H2 གཏན་ཚ>གས་ངེས་;ེད། [120a8]
H3 མི་དམིགས་པ་kིའི་ད;ེ་བ། =མི་དམིགས་པ་ཙམ་=ི་Ñོར་བའི་ད;ེ་བ། [120b1]
I1 [_་བ།] [120b2]
I2 འcེལ་པ། [120b3]
J1 ^གས་Eིས་འགོག་པ་ཐམས་ཅད་དེར་བ3་བ་བSན་པ། [120b3]
K1 དམ་བཅའ་བ་kིར་བ8ོད་པ། [120b3]
L1 ^ོགས་;་དགག་པའི་ད;ེ་བ། [120b5]
L2 དེ་^ོགས་;ེད་ཚད་མའི་ད;ེའ་བ། [120b6]
L3 དེས་དེ་^ོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མི་དམིགས་པས་Fབ་པའི་Pལ། [121b1]
M1 8ེས་དཔག་གིས་དགག་པ་;ེད་པ་ལ་མི་དམིགས་པས་Fབ་པར་Sོན་པ། [121b3]
M2 འགལ་བ་དེ་དག་གི་དོན་=ི་ཆ་Üང་ཟད་བ8ོད་པ། [121b7]
N1 འགལ་བ་kིའི་%མ་པར་བཞག་པ། [121b8]
N2 མཚན་གཞི་ས@་ས@འM་དོན་ངེས་པར་;་བ། =ས@་ས@འM་དོན། [122a1]
O1 àན་ཅིག་མི་གནས་པའི་འགལ་བ། [122a1]
P1 དོན་=ི་དངོས་པོ་དགོད་པ། [122a2]
Q1 [àན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་]མཚན་ཉིད། [122a2]
Q2 [དེ་དག་âད་ནས་]གནོད་;་tོག་པའི་Gས། [122a7]
Q3 [འགལ་བ་]ངེས་;ེད་Eི་ཚད་མ། [122a8]
P2 བHལ་ལན་=ིས་གཏན་ལ་དབབ་པ། =བHལ་ལན་=ིས་ངེས་པར་;་བ། [122b2]
Q1 དོན་འདི་ལ་འགལ་བ་འཇོག་པའི་མཚན་ཉིད་མི་འཐད་པའི་_ོད་པ་Dང་པ། [122b2]
Q2 གནོད་པར་;ེད་པའི་Pལ་མི་འཐད་པའི་_ོད་པ་Dང་པ། [122b6]
Q3 གནོད་;་tོག་པའི་Gས་མི་འཐད་པའི་_ོད་པ་Dང་པ། [123a7]
O2 ཕན་Pན་Dང་པའི་འགལ་བ། [123b7]
P1 [ཕན་Pན་Dང་འགལ་=ི་]kིའི་མཚན་ཉིད། [123b8]
P2 [ཕན་Pན་Dང་འགལ་=ི་]མཚན་གཞི་ས@་ས@འM་དོན། [124a4]
Q1 དངོས་འགལ་=ི་མཚན་ཉིད། [124a4]

Q2 བNད་འགལ་=ི་མཚན་ཉིད། [124b4]
P3 དེ་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་;ེད། =མཚན་གཞི་དེ་དག་ལ་འགལ་བ་ངེས་པའི་ཚད་མ། [124b5]
O3 འགལ་བ་ག:མ་པ་ཇི་Rར་མེད་Pལ། [125b3]
N3 འགལ་བས་དགག་པ་^ོགས་པའི་Pལ། [125b3]
O1 ^གས་Ñོར་བའི་Pལ། [125b4]
O2 དེ་དགག་fབ་ལ་མི་འbལ་པའི་Pལ། [126a1]
O3 དེའི་oོ་ཚད་མར་འyར་བའི་Pལ། [126a2]
M3 དོན་གཞན་དགག་པས་འགོག་པ་མི་དམིགས་པས་Fབ་པ་བSན་པ། [126a2]
N1 དེ་འགོག་པའི་^གས་lོགས་ག:མ་G་བ^གས་ནས་འIེལ་མེད་དོར་བ། [126a3]
N2 འIས་Ä་བཀག་པའང་N་ཙམ་བཀག་པ་ལ་འbལ་པར་Sོན་པ། [126a3]
N3 དེ་ལ་གཞན་=ི་ལན་བ3་བ་Ñར་བ། [126a4]
O1 [^གས་Ñར་བ་དངོས།] [126a4]
O2 vར་འbལ་པར་བ8ོད་པ་དང་འགལ་བ་Dང་པ། [126a8]
O3 àག་པ་ག:མ་པའི་ཅིག་ག@་;Wད་G་Sོན་པ། [126a8]
K3 rབས་དོན་བ3་བ། [126b5]
J2 Fབ་;ེད་Eི་ད;ེ་བ་འmག་པ། [126b6]
K1 Ñོར་བ་[ད;ེ་བ་དངོས།] [126b7]
K2 Ñོར་བ་དེ་དག་གི་རིགས་བ3་བ། [127a1]
L1 [ང་བ་མི་དམིགས་པ་གཅིག་i་བ3་བ། [127a1]
L2 [[ང་བ་མི་དམིགས་པ་]གཉིས་:་བ3་བ། [127a8]
M1 ^གས་ཐམས་ཅད་Eང་lོགས་ལ་དགག་;འི་རང་བཞིན་[ང་G་Éང་བར་[བ3་བ།] [127a8]
M2 [^གས་ཐམས་ཅད་Eང་]lོགས་ལ་དགག་;འི་རང་བཞིན་[ང་G་མི་Éང་བ[བ3་བ།] [127b1]
M3 དེ་:ན་དTང་བ། [127b3]
L3 [[ང་བ་མི་དམིགས་པ་]གཉིས་ཀའི་དོན་བ3་བ། [127b7]
J3 འâོས་པ་དང་བཅས་པའི་Ñོར་བ། [128b2]
G2 ཡོད་ངེས་དགག་པའི་འIས་Ä་ཅན་=ི་མི་དམིགས་པ་བཤད་པ། [128a3]
H1 མདོར་བSན་པ། [128a3]
H2 དོན་དེ་dས་པ་བཤད་པ། [128a3]
I1 rལ་པའི་དོན་ལ་མེད་པར་ངེས་པ་ཉིད་དགག་པ། [128a4]
J1 Hོལ་བ། [128a4]
J2 [ལན་ལ།] [128a4]
K1 Xང་གིས་མ་Fབ་པར་བ8ོད་པ། [128a5]

K2 མངོན་:མ་=ིས་མ་Fབ་པ། [128a6]
K3 8ེས་དཔག་གིས་མ་Fབ་པ། [128a7]
I2 Xང་ཚད་མར་U་བ་;ེ་Iག་G་:ན་དTང་པ། =;ེ་Iག་G་མ་མཐོང་པས་མེད་པར་U་བ་:ན་དTང་པ། [128a8]
J1 [མདོར་]བSན། [128a8]
J2 dས་པ་བཤད་པ་ལ་=Xང་ཚད་མ་dས་པར་དགག་པ། [128b8]
K1 ~ེས་Äས་;ས་པའི་Xང་[ཚད་མ་]དགག་པ། [129a1]
L1 བSན་བཅོས་ལ་སོགས་པའི་Xང་ཚད་མའི་Nར་[དགག་པ།] [129a1]
L2 Xང་གི་Fད་པར་མི་ä་བར་^ོག་པ་[དགག་པ།] [129a3]
K2 ~ེས་Äས་མ་;ས་པའི་Xང་[ཚད་མ་]དགག་པ། [129a6]
L1 དqོད་པ་བདག་གི་འདོད་པ་ཉིད་བ8ོད་པ། [129a6]
L2 དེ་:ན་དTང་པ། [129a8]
M1 རིགས་པ་མདོར་བSན་པ། [129a8]
M2 [རིགས་པ་]དེ་dས་པར་བཤད་པ། [129b1]
N1 ང@་བ@་^Aག་པ་~ེས་Äས་མ་;ས་པ་དགག་པ། [129b1]
O1 དགག་པའི་^གས་དགོད་པ། [129b1]
O2 ཐལ་དང་བzོག་པ་གཉིས་Eི་Fབ་པ་Sོན་པ། [129b2]
P1 དོགས་པ་བ:་བ། [129b3]
P2 [དེའི་ལན།] [129b4]
O3 བzོག་པའི་དོན་བ3་བ། [129b8]
P1 བzོག་Fབ་fབ་པ་[དངོས།] [129b8]
P2 དོན་གཞན་^ོགས་པའི་^གས། [130a1]
Q1 ^གས་དགོད་པ། [130a1]
Q2 དེའི་Fབ་པ་ལ་འbལ་པ་Dང་པ། =Fབ་པ་བfབ་པ། [130a2]
R1 L་དོན་འIེལ་པས་ངེས་པ་བ~ེད་;ར་xབ་པ། [130a2]
S1 [གཞན་དག་གི་དོགས་པ་བ:་བ།] [130a2]
S2 མ་~ེས་པ་[དགག་པའི་ལན།] [130a4]
S3 དེ་ལ་ཕ་རོལ་=ིས་ཉེས་Dོང་གི་ལན་Uས་པ། [130a8]
T1 [lོགས་v་མ།]
T2 [དེ་:ན་དTང་པ།] [130b1]
U1 uས་པ་དེ་དོན་=ི་འIས་Ä་བSན་པ། [130b1]
U2 དེས་ང@་བ@་ཉMད་འIས་Äར་xབ་པ། [130b2]
T3 kིའི་དོན་བ3་བ། [130b3]

R2 [ག@་;Wད་]འIེལ་པ་[ཉིད་]ལ་མི་Rོས་པར་[གོ་བ་]དགག་པ། [130b4]
S1 གཞན་=ི་འདོད་པ་བ8ོད་པ། [130b4]
S2 དེ་དགག་པ། [130b5]
N2 དོན་དང་འIེལ་པ་~ེས་Äས་མ་;ས་པ་དགག་པ། =Lའི་དོན་དང་tན་པ་ཉིད་~ེས་Äས་མ་;ས་པ་དགག་པ།
[131a2]
O1 ~ེས་Äས་མ་;ས་པའི་L་དོན་tན་G་མི་འཐད་པ། [131a3]
P1 [~ེས་Äས་མ་;ས་པའི་L་དོན་tན་G་གང་གིས་བSན་པ།] [131a3]
P2 དེ་Rར་ངེས་;ེད་མེད་པར་ཚ>ག་ལེ9ར་;ས་པས་Sོན་པ། [131a5]
Q1 [མདོར་]བSན་པ། [131a5]
Q2 [dས་པར་]བཤད་པ། [131a6]
R1 ཕ་རོལ་=ིས་ལན་Uས་པ། [131a6]
R2 དེ་ཉིད་བཤད་པ། [131b1]
R3 རང་གིས་མ་ངེས་པ། [131b3]
S1 དངོས་:་གནོད་པ་མ་གས་ཙམ་གKང་;་མ་ཡིན་པ། [131b3]
S2 fབ་;ེད་མེད་པས་ངེས་པ་མེད་པ། [131b3]
S3 དེས་xབ་པའི་དོན། [131b3]
Q3 བ3་བ། =རིག་;ེད་Eིས་མི་^ོགས་པ། [131b4]
L3 [~ེས་Äས་]མ་;ས་པའི་Nས་ཡིད་ཆེས་པའི་Xང་G་^ོག་པ་བཀག་པ། [131b7]
M1

[ཁ་ཅིག] [131b7]

M2

དེ་:ན་དTང་པ། [131b8]

K3 L་hན་དོན་ལ་ཚད་མ་དགག་པ། =L་hན་དོན་ལ་མི་འbལ་པ་U་བ། [132a1]
J3 [མmག་]བ3་བ། [132a2]
I3 མེད་པར་ངེས་པའི་མི་དམིགས་པ་ཉིད་བSན་པ། [132a3]
G3 དེ་དག་གི་འIས་Ä། =མི་དམིགས་པ་དེ་དག་གི་འIས་Ä་བ3་བ། [132a4]
H1 [ས@་སAར་བཤད་པ།] [132a4]
I1 མི་[ང་པ་མི་དམིགས་པའི་འIས་Ä་བSན་པ། [132a4]
J1 [_་བ་དང་འIེལ་བའི་]Ñོར་བ། [132a5]
K1 ཆོས་ཅན། [132a5]
K2 བfབ་;། [132a6]
K3 གཏན་ཚ>གས། [132a7]
J2 དོན་དེ་ཉིད་%མ་པར་འcེལ་བ། [132b1]
I2 གཞན་vར་བཤད་པའི་[ང་Éང་མི་དམིགས་པ[-འི་འIས་Ä།] [132b1]
H2 དེ་དག་འIས་Ä་མPངས་པའི་ཆ། [132b2]

H3 lོགས་Eི་Öང་པོས་ད;ེ་བ་དེ་གཉིས་Bོས་པའི་དགོས་པ་འཆད་པ། [132b2]
F2 རང་བཞིན་=ི་^གས། [132b3]
G1 [རང་བཞིན་=ི་^གས་]མཚnན་;འི་དོན། [132b4]
G2 [རང་བཞིན་=ི་^གས་Eི་]མཚན་གཞིའི་ད;ེ་བ། =མཚན་གཞི་དཔེར་བ8ོད་པ། [132b7]
H1 དག་པ་[བའི་རང་བཞིན་=ི་^གས་]བཀོད་པ། [132b8]
I1 [_ོད་པ།] [132b8]
I2 [ལན།] [132b8]
J1 དངོས་པ@་ཉMད་མི་འxབ་པར་འyར་བ། [133a1]
J2 མངོན་:མ་གོམས་པ་གཞན་ལས་ངེས་:་འyར་བ། [133a2]
J3 དོན་tོག་གཞན་G་འyར་བ། [133a4]
H2 Fར་པར་ལ་Rོས་ཆོས་བཀོད་པ། =Fད་པར་ལ་Rོས་པའི་Ñོར་བ། [133a8]
G3 [རང་བཞིན་=ི་^གས་]དེའི་ག@་;Wད་Fབ་པ་ངེས་པ་ལ་Rོས་པ། [133b2]
H1 [དངོས་Eི་དོན།] [133b2]
H2 Fབ་;ེད་དེ་ཡང་ལོག་ན་tོག་;ེད་ཅིག་ཁོ་ན་ཡིན་པ། [133b3]
H3 8ེས་:་འc@་tAག་ཚད་མ་གཅིག་པ། [133b4]
G4 མི་འbལ་པའི་Fབ་པ་ཉིད་བfབ་པ། [134a6]
H1 ཁ་ཅིག་གིས་བ8ོད་པ། [134a8]
H2 rབས་འདི་དོན། [134b7]
I1 གང་ཇི་R་བར་བཤད་པ། [134b8]
J1 [_་བ།] [134b8]
J2 འcེལ་པ། [135a1]
K1 _་བའི་གཉིས་Eིས་^གས་འགོད་པ། [134b8]
L1 lོགས་ཆོས་fབ་པ། [135a3]
M1 N་lིས་འTང་ལ་Rོས་མེད་fབ་པ་རང་Nད། [135a3]
M2 ཐལ་བ། [135a5]
L2 དེའི་Fབ་པ་fབ་པ། [135a6]
K2 _་བའི་^གས་དེ་ཉིད་dས་པར་བཤད་པ། [135a6]
L2 Ñོར་བའི་Pལ་བfབ་པ། =^གས་དེའི་Pལ་བfབ་པ། [135b1]
M1 དོན་ཉིད་མ་ངེས་པ་Dང་པ། [135b1]
M2 [^གས་]མ་xབ་པ་Dང་པ། [135b4]
N1 ^གས་Eི་Fད་པར་འཇིག་པའི་ང@་བA་བfབ་པ། [135b4]
O1 [གཞན་དག་Hོལ་བ།] [135b4]

O2 [འདིའི་ལན་དགག་པ།] [135b5]
P1 གང་འདི་Rར་Ñར་ཏེ་ལན་བཤད་པ། [135b6]
P2 Fབ་;ེད་དེ་འགོག་པའི་^གས་དགོད་པ། [135b8]
Q1 Fབ་;ེད་འགལ་བ་དམིགས་པ། [135b8]
R1 ^གས་འདིའི་Fབ་པ་མ་xབ་པ་Dང་པ། [136a1]
R2 [^གས་འདིའི་]lོགས་ཆོས་མ་xབ་པ་Dང་པ། [136a5]
S1 གཞན་དག་Hོལ་བ། [136a6]
S2 འདིའི་ལན། [136a6]
T1 འGས་;ས་kི་ལ་མི་འཇིག་པ་དགག་པ། [136a7]
T2 ;ེ་Iག་ལ་lོགས་ཆོས་བfབ་པ། [136b7]
U1 [_ོད་པ།] [136b7]
U2 [ལན།] [136b8]
V1 གང་ལ་[fབ་པའི་ཆོས་ཅན།] [136b8]
V2 གང་ཞིག་[fབ་པར་;་བའི་ཆོས།] [137a8]
V3 གང་གིས་fབ་པའི་[^གས་Eི་]ཆོས་ངེས་པར་;་བ། =^གས་Eི་དོན། [137b1]
W1 མཚན་གཞི་ངོས་གKང་པ། [137b1]
W2 མཚན་ཉིད་བfབ་པ། [137b2]
X1 lོགས་ཆོས་ནི་[མངོན་:མ་ཉིད་Eིས་fབ་པ།] [137b2]
Y1 [lོགས་ཆོས་]fབ་པ་དངོས། [137b2]
Y2 དེ་ལ་_ོད་པ་Dང་པ། [137b4]
Z1 ^ག་པའི་གནས་rབས་ལ་མི་ཁེགས་པ། [137b4]
Z2 རང་བཞིན་ཉིད་ལ་མི་ཁེགས་པ། [137b7]
Z3 ཧ་ཅང་ཐལ་བ་Dང་པ། [138a2]
X2 Fབ་པ་ནི་ཚད་མ་གཉིས་Eིས་xབ་པ། [138a7]
Y1 ^གས་མི་མsན་lོགས་ལ་འགེགས་པ། [138a7]
Y2 [Fབ་པ་གང་གིས་xབ་པའི་]མཚན་གཞི། [138b1]
W3 མཚnན་;འི་རིགས་བསམ་པ། [138b1]
a1' བཤད་པའི་%མ་cངས་གཉིས་པ་lོགས་Eི་Fད་པར་ཉིད་ངོས་གKང་པའི་Jོ་ནས་~ོན་Dོངཔ། [138b4]
b1 [གང་དངོས།] [138b5]
b2 དེ་ལ་_ོད་པ་Dང་པ། [139a5]
c1 ^གས་དོན་མེད་པ་Dང་པ། [139a5]

d1 [_ོད་པ།] [139a5]
d2 འདིའི་ལན། [139a6]
e1 མདོར་བSན་པ། [139a7]
e2 དེ་8ེས་:་འc@་tAག་གི་Jོ་ནས་བཤད་པ། [139a7]
f1 Rོས་མེད་ལོག་ན་tོག་པ། [139a7]
f2 ཡོད་ན་8ེས་:་འcོ་བ། [139a7]
c2 འཇིག་པ་N་མེད་པར་ཐལ་བ་Dང་པ། [139a8]
c3 ^གས་Rོས་མེད་G་མི་འཐད་པ་Dང་པ། [139b1]
K2M2N2 ང@་བ@་RAས་མེད་བfབ་པ། = N་ངེས་པ་ལ་Rོས་མེད་པ། [139b2]
O1 [Rོས་མེད་Eི་]རིགས་པ་གསལ་བར་འགོད་པ། [139b3]
O2 དེའི་ལན། [139b3]
P1 མདོར་བSན་པ། [139b3]
P2 དེ་[dས་པར་]བཤད་པ། [139b4]
Q1 དངོས་པོ་ལ་uས་པ་དགག་པ། [138b4]
Q2 འཇིག་པ་དངོས་མེད་ཡིན་ན་;་བ་འགོག་པ། [139b7]
P3 དོན་བ3་བ། [139b8]
L3 ཚད་མའི་འIས་Ä་བ3་བ། [139b8]
I2 ངག་གི་དོན་kད་པ། = དེའི་དོན་ལ་kད་པར་;་བ། [140a2]
I3 rབས་Eི་དོན། [140b1]
J1 Fབ་;འི་Ñོར་བ། [140b2]
J2 Fབ་;ེད་གཞིར་;ེད་པའི་Ñོར་བ། [140b4]
J3 8ེས་འc@་མM་འbལ་པ་ངེས་པ་ལ་tོག་པ་Fབ་པ། [140b7]
F4 འIས་Äའི་གཏན་ཚ>གས། [140b8]
G1 [kིའི་དོན།] [140b8]
H1 འIས་Äས་གོ་བར་uས་པའི་Oལ་ངོས་གKང་པ། [140b8]
H2 དེ་ལ་_ོད་པ་Dང་པ། [141a1]
I1 lོགས་ཆོས་ལ་^ེན་པའི་_ོད་པ་Dང་པ། [141a1]
I2 Fབ་པ་ལ་^ེན་པའི་_ོད་པ་Dང་པ། [141a3]
J1 གོ་;་ག@་;Wད་ཐམས་ཅད་པར་ཐལ་བ་Dང་པ། [141a4]
K1 [lོགས་]ཕ་རོལ་Hོལ་བ། [141a4]
L1 འIས་Äའི་Sེང་G་ཐལ་བ་འགོད་པ། [141a4]

L2 Nའི་Sེང་G་ཐལ་བ་འགོད་པ། [141a5]
K2 [གཏན་ཚ>གས་མ་xབ་པས་]ལན་འདེབས་པ། [141a6]
L1 [མདོར་བSན་པ།] [141a6]
L2 འདོད་པའི་དོན་ངོས་གKང་པ། [141a7]
J2 བ~ེད་;་~ེད་;ེད་ཆ་ཤས་པར་ཐལ་བ་[Dང་པ།] [141b1]
G2 [rབས་:་བབ་པའི་དོན།] [141b5]
H1 N་འIས་Eི་མཚན་ཉིད། [141b5]
I1 N་དང་འIས་Ä་དེ་དག་གི་ང@་བA། [141b5]
I2 མཚན་ཉིད་Eི་~ོན་Dང་པ། [141b7]
J1 མི་{ིད་པ་Dང་པ། [141b7]
J2 མ་Fབ་པ་Dང་པ། [142a1]
J3 Fབ་ཆེས་པ་Dང་པ། [142a3]
H2 [N་འIས་Eི་]མཚན་གཞི། [142a6]
H3 [N་འIས་Eི་]གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་པའི་ཚད་མ། =མཚན་གཞི་དེ་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་པའི་ཚད་མ། [142a7]
I1 N་འIས་ངེས་པའི་ཚད་མ། [142a8]
J1 གཞན་=ིས་བ^གས་པའི་མཐའ་དགག་པ། [142a8]
K1 ཁ་ཅིག [142a8]
K2 [དེའི་ལན།] [142b1]
L1 ཧ་ཅང་ཐལ་བ། [142b1]
L2 བ^གས་ན་མི་འཐད་པ། [142b3]
J2 རང་གི་Xགས་བ8ོད་པ། =རང་གི་Xགས། [142b8]
J3 དེ་ལ་_ོད་པ་Dང་པ། [143a4]
K1 མི་དམིགས་པས་tོག་པའི་འxབ་པ། [143a4]
K2 Fད་པར་དང་kི་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ། [143a8]
K3 ã་ག:ངས་པའི་Xང་འགལ་Dང་པ། [143b1]
I2 དེ་གཞན་G་འbལ་པ་དགག་པ། [143b6]
I3 དེ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་_ོད་པ་Dང་པ། [144a1]
G3 དོན་ག:མ་པ@་དW་དག་གི་གང་བཤད་པར་;་བ། [144a2]
H1 [_་བའི་དོན་མདོར་བSན་པ།] [144a2]
I1 N་འIས་:་ངེས་པའི་ཚད་མ་བ8ོད་པ། [144a4]
I2 [N་འIས་]ལ་འbལ་པ་Dང་པ། [144a4]
H2 _་བ་གཉིས་པ@འM་དེའི་དོན་dས་པར་བཤད་པ། [144b5]

I1 [_་བའི་]ཐལ་བ། [144b5]
J1 _་བའི་ཐལ་བ་ཉིད་བ8ོད་པ། [144b5]
J2 N་མེད་G་འyར་བའི་འཐད་པ་[དགག་པ།] [145a4]
K1 [ཐལ་བ་]གཞན་བ8ོད་པ། [145a4]
K2 གཞན་=ིས་ཐལ་བ་དེ་ལ་ཉེས་Dོང་གི་ལན་[དགག་པ།] [145a7]
L1 [_ོད་པ།] [145a8]
L2 འདི་དགག་པ། [145b1]
M1 རང་Nད་Eིས་8ེས་འc@འM་Fབ་པ་བSན་པ། [145b1]
M2 བzོག་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དགག་པ། [145b2]
L3 བzོག་པའི་དོན་བ3་བ། [145b6]
I2 འདོད་པ་ལ་བསལ་པ། =བསལ་བས་བzོག་པའི་དོན་བ3་བ། [145b7]
J1 ཐལ་བ་[དགོད་པ།] [145b7]
K1 _་བ། [145b7]
K2 དེའི་འcེལ་པ། [145b8]
L1 tོག་པ་མེད་པའི་Fབ་པ། [146a1]
L2 8ེས་འc@་མWད་པའི་Fབ་པ། [146a1]
K3 བ3་པའི་དོན། [146a2]
J2 གཉིས་ཀའི་Fབ་པ། =ཆོས་གཉིས་Eི་Fབ་པ་Sོན་པ། [146a4]
K1 _་བ། [146a4]
K2 འcེལ་པ། [146a4]
K3 དེ་ཉིད་བ3ས་པ། [146a6]
J3 བzོག་པའི་རང་Nད། [146a6]
K1 [Ñོར་བ་དགོད་པ།] [146a6]
K2 དེའི་Fབ་པ་བfབ་པ། [146a7]
K3 ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ཉིད་àག་དང་བཅས་པ་བ3་བ། [146a8]
L1 འIས་Ä་Sེང་G་ཐལ་བ་བ8ོད་པ་མི་འཐད་པ། [146b1]
L2 Nའི་Sེང་G་ཐལ་བ་བ8ོད་པ་མི་འཐད་པ། [146b2]
L3 [N་འIས་མི་འbལ་པ་ལ་གནོད་པ་Dང་པ།] [146b3]
L4 ཚ>གས་:་བཅད་པས་[དེ་དག་གི་དོན་]བ3ས་པ། [146b5]
M1 འIས་Ä་N་ལ་འbལ་པར་U་བ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་གནོད་པ་བ8ོད་པ། [146b5]
M2 [N་འIས་]དེ་Rར་མི་འbལ་པ་ལ་གནོད་པ་Dང་པ། [147a1]
N1 N་ཐ་དད་ལས་འIས་Ä་ཐ་མི་དད་པ་Dང་པ། [147a1]

N2 འIས་Äའི་རིགས་Eིས་འbལ་བ་Dང་པ། [147a5]
N3 དཔག་;་Nའི་Fད་པར་ངོས་གKང་པ། [147a8]
O1 [དངོས་Eི་དོན།] [147a8]
O2 འདིར་[pོབ་དཔོན་=ི་]དགོངས་པ། [147b5]
O3 དོན་བ3་བ། [148a2]
E3 sན་མོང་གི་འIེལ་པ་fབ་པ། =^གས་དེ་དག་གི་མི་འbལ་པའི་N་འIེལ་པ་ངེས་པར་;་བ། [148a6]
F1 མི་འbལ་པའི་རང་བཞིན་kིར་བSན་པ། [148a6]
F2 [དེའི་;ེ་Iག་i་བཤད་པ།] [148b1]
G1 མི་འདོད་པའི་མི་འbལ་པས་ངེས་པ་དགག་པ། [148b1]
H1 འGས་;ས་%མས་Eི་མི་^ག་པ་N་གཞན་ལས་འTང་པར་U་བ་དགག་པ། [148b1]
I1 ;ེ་Iག་i་U་བ་དག་[གིས་འགོད་པ།] [148b2]
I2 དེའི་Fབ་པ། [148b2]
I3 རང་ལ་མPངས་པ་Dང་པ། [148b4]
J1 [_ོད་པ།] [148b4]
J2 ལན། [148b4]
K1 དེ་ལ་འâོས་པའི་_ོད་པ། [148b4]
K2 [དེ་:ན་དTང་བ།] [148b6]
L1 དངོས་པོ་མཐོང་ཉིད་ན་མཐོང་པར་འyར་བ། [148b7]
M1 དོགས་པ་བ:་བ། [148b7]
M2 འbལ་པའི་N་མཚན། [148b8]
N1 དོན་ལ་ཡོད་པའི་N། [148b8]
N2 ཤེས་པ་ལ་ཡོད་པའི་N། [149a3]
L2 ~ོན་གཞན་བ8ོད་པའི་དོན་བSན་པ། [149a5]
M1 v་མའི་Hོལ་བ་ཉིད་བ8ོད་པ། [149a5]
M2 དེ་དག་གི་N་མཚན་རང་བཞིན་འyར་བ་Sོན་པ། [149a7]
M3 [དེ་དག་གི་N་མཚན་རང་བཞིན་]མི་འyར་བ་ཡིན་པར་Sོན་པ། [149a7]
H2 དངོས་པ@་མM་^ག་པའི་གཏན་ཚ>གས་:འང་མི་Éང་པར་Sོན་པ། [149a7]
G2 མི་མsན་lོགས་ལ་མ་མཐོང་པ་ཙམ་fབ་;ེད་G་^ོག་པ་དགག་པ། [149b3]
H1 Hོལ་བའི་འདོད་པ་དགོད་པ། [149b3]
H2 [འདོད་པ་དེ་:ན་འ;ིན་པ།] [149b4]
I1 དེ་འbལ་པ་ཉིད་G་རིགས་པས་fབ་པ། [149b4]
འbལ་པའི་དཔེར་བ8ོད་པ་[149b4]

uས་པའི་དཔེའ་Sོན་པ་[149b5]
འbལ་པ་དེའི་མཚན་ཉིད་[149b5]
མི་དམིགས་པ་ན་མེད་པར་མི་ངེས་པའི་དཔེ།[149b6]
I2 Xང་གིས་Eང་འbལ་པར་བfབ་པ། [149b7]
[_་བ་ ][149b7]
དེ་འcེལ་པའོ།
དེ་འcེལ་པ་ལ་[149b7]
ངེས་པ་བ8ོད་པ་མཛད་པའི་N་མཚན་[149b7]
[ངེས་པ་བ8ོད་པ་]མཛད་པའི་ཚ>ག་[149b8]
[ངེས་པ་བ8ོད་པ་]དེའི་བསལ་;འོ། [149b8]
I3 མི་འbལ་པ་ལ་གནོད་པ་བ8ོད་པ། [150a1]
རང་གི་Vེ་པ་ལ་ཚད་མའི་མདོ་མཛད་པའི་Xང་དང་འགའ་བའི་ཐལ་བ་བ8ོད་པ་
གཞན་=ི་Vེ་པ་དང་གཉིས་ཀ་ལ་sན་མོང་G་རིགས་པས་གནོད་པར་Sོན་པ་
དགག་fབ་Eི་^གས་མི་འbལ་པའི་འIེལ་པ་དེ་དག་གང་G་ངེས་པ་དང་åན་པར་;ེད་པའི་དཔེ་ འཆད་པའོ།
J1 རང་གི་Vེ་པ་ལ་ཚད་མའི་མདོ་མཛད་པའི་Xང་དང་འགལ་བའི་ཐལ་བ་བ8ོད་པ། [150a1]
K1 བfབ་པའི་ངག་ལ་བzོག་Fབ་བ8ོད་;་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་བ8ོད་པ། [150a1]
K2 àག་tན་ཆོས་ཅན་མsན་lོགས་ལ་མི་འbལ་པར་ཐལ་བ་བ8ོད་པ། [150a8]
L1 ཐལ་བ་འདིའི་Ñོར་བ། [150a8]
L2 ཆོས་ཅན་^གས་tན་=ི་^གས་ཉིད་ངོས་གKང་པ། [150b1]
K3 tོག་པ་ཅན་^གས་:་ཐལ་བ་བ8ོད་པ། [150b5]
K4 tོག་པ་ལ་མ་xབ་པའི་~ོན་མི་Ñོར་བར་ཐལ་བ་བ8ོད་པ། [151a2]
K5 Fད་པར་%མ་པར་གཅོད་པར་ཐལ་བ་བ8ོད་པ། [151a6]
J2 གཞན་=ི་Vེ་པ་དང་གཉིས་ཀ་ལ་sན་མོང་G་རིགས་པས་གནོད་པ་Sོན་པ། [151b5]
K1 lོགས་v་མ་དགོད་པ། [151b6]
K2 [lོགས་v་མ་]དེ་དགག་པ། =འདི་དགག་པ། [151b7]
K3 ཞར་ལ་འâོས་པའི་དོན་ངེས་པར་;་བ། =ཞར་ལ་འâོས་པའི་དོན་གཞན་Sོན་པ། [152a2]
L1 ཚ>ག་ལས་;ས་པའི་Fད་པར་དཔག་uས་པར་བSན་པ། [152a3]
L2 ;ེད་པ@འM་Fད་པར་དཔོག་པ་དགག་པ། [152a8]
M1 [གཞན་=ི་]^ོག་པ་[འགོད་པ།] [152a8]
M2 [དེ་དགག་པ།] [152a8]
N1 fབ་;་ལ་བསལ་པ། [152b1]
N2 fབ་;ེད་འbལ་པ། [152b2]

N3 [དེ་ལ་གཞན་Vེའི་དོགས་པ་Dང་པ།] [152b3]
L3 དེ་གཉིས་མPངས་པར་_ོད་པ་Dང་པ། [152b7]
M1 མི་མPངས་པའི་^གས་འགོད་པ། [152b7]
M2 [དེའི་ལན་དགག་པ།] [153a1]
M3 rབས་དོན་བ3་བ། [153a4]
F3 དགག་fབ་Eི་^གས་མི་འbལ་པའི་འIེལ་པ་དེ་དག་གང་G་ངེས་པ་åན་པར་;ེད་པའི་དཔེ་འཆད་པ། [153a7]
G1 [དགག་fབ་Eི་^གས་མི་འbལ་པ་འIེལ་པའི་གང་]གཏན་ལ་འབེབས་པ། [153a7]
G2 ^གས་%མས་Eི་མི་འbལ་པ་བfབ་པའི་གང་འདི་ལས་rབས་Eི་gིང་པ@འM་དོན་ཤེས་པར་;་བ། [153b6]
H1 དགག་fབ་Eི་^གས་Eི་ད;ེ་བ། [153b7]
H2 [^གས་]དེ་དག་འIེལ་པ་གཉིས་ལ་^ེན་པའི་Pལ། [154b6]
I1 fབ་^གས་དངོས་འIེལ་གཉིས་ལ་^ེན་Pལ། [154b6]
I2 དགག་པའི་^གས་བzོག་འIེལ་གཉིས་ལ་^ེན་པའི་Pལ། [154b7]
I3 དེ་དག་ལ་_ོད་པ་Dང་པ། [155a6]
J1 ཇི་Rར་འIེལ་པའི་Pལ་བ^གས་ན་མི་འཐད་པ་Dང་པ། [155a6]
J2 གང་ལ་འIེལ་པ་ངེས་པའི་^ེན་བ^གས་ན་མི་འཐད་པ་Dང་པ། [155b3]
H3 འIེལ་པ་ལ་མི་^ེན་པའི་^གས་དགག་པ། [155b6]

