ཚད་མ་%མ་པར་ངེས་པའི་ཊི.་ལེགས་པར་བཤད་པ་བ3ས་པ།
A1 མཆོད་པ་བ7ོད་པ། [1b1]
A2 8ོམ་པར་དམ་བཅའ་བ། [1b2]
A3 བཤད་པ་ལ་ཉན་པར་<ལ་བ། [1b4]
A4 ག=ང་གི་དོན། [2a3]
B1 8ོམ་པ་ལ་འ>ག་པ་?ད་@ི་དོན། [2a3]
C1 མདAའB་དོན་བ7ོད་པ་Cད་པར་Dི་དགོས་འEེལ་Fོན་པ། [2a6]
D1 ངག་གི་དོན་བFན་པའི་དགོས་པ། [2a7]
E1 བ7ོད་G། [2a7]
E2 དགོས་པ། [2a8]
E3 འEེལ་པ། [2a8]
E4 དགོས་པའི་དགོས་པ། [2a8]
D2 དེ་དག་ངག་འདིས་ཇི་Iར་བFན་པ། [2a8]
E1 བ7ོད་པར་G་བ། [2a8]
E2 དགོས་པའི་ངA་བJ། [2b1]
E3 དགོས་པའི་དགོས་པ། [2b3]
F1 བKོག་G་Lོད་པ་ཉིད་ངོས་གMང་པ། [2b4]
G1 Lད་G་Nལ་Dི་Cད་པར། [2b4]
G2 Lོད་པ་པAའB་Cད་པར། [2b5]
G3 Lོད་པ་ཉིད། [2b5]
F2 དེ་བKོག་པར་འོས་པ། [2b5]
F3 དེ་དག་གི་འཐད་པ། [2b6]
F4 བKོག་པ་དགོས་པར་མི་འཐད་པ་Pང་པ། [3a2]
E4 འEེལ་པ། [3a3]
C2 ངག་འདིས་བFན་བཅོས་8ོམ་པའི་Q་Rིང་7ེ་ཡིན་པར་བFན་པ། [3a4]
D1 ངA་བJ། [3a4]
D2 Nལ། [=] དམིགས་པའི་Nལ། [3a5]
D3 Gེད་པ། [3a6]
C3 ཚད་མ་ཉིད་གཏན་ལ་ཕབ་པ་གཙW་བAའB་དགོས་འEེལ་Fོན་པ། [3b1]
D1 དགོས་པ། [3b2]
E1 གཞན་Dི་Yགས་Zད་པ། [3b2]

E2 རང་གི་Yགས། [3b4]
F1གང་ཟག་གི་རིགས་ཡིད་ཆེས་པར་\་བ་དད་པའི་7ེས་]་འEང་པ། [3b6]
F2 ཡིད་ཆེས་པར་དཀའ་བ་རིགས་པའི་7ེས་]་འEང་པ། [3b6]
F3 _ལ་འདི་ལ་མི་འཐད་པའི་8ོད་པ་ག]མ་Pང་པ། [3b6]
G1 ངག་འདིས་%མ་གཅད་བKོག་པ་མི་འཐད་པ། [3b7]
G2 ཡོངས་གཅོད་ལ་འ>ག་པར་མི་འཐད་པ། [4a1]
G3 དགག་`བ་@ི་དགོས་པ་ག=ང་ལ་མི་Iོས་པ། [4a2]
E3 _ལ་འདི་ལ་8ོད་པ་Pང་པ། [6a8]
D2 བ3ས་པ། [4a4]
E1 དགོས་འEེལ་བཞི་སA་སAའB་ངA་བJ། [4a5]
F1 Zིར་[བཤད་པ]། [4a5]
F2 Cད་པར་a་[བཤད་པ]། [4a5]
G1 བ7ོད་G། [4a6]
G2 དགོས་པ། [4a7]
G3 འEེལ་བ། [4b1]
G4 དགོས་པའི་དགོས་པ། [4b1]
C3 ཚbག་གི་དོན། [5b1]
B2 བ8མ་པར་G་བ་cབས་@ི་དོན། [=] cབས་]་བབ་པ་བ8མ་པར་ཁས་eངས་པའི་དོན། [5b7]
C1 ཡང་དག་པའི་ཤེས་པའི་དGེ་བ་Zིར་Fོན་པ། [5b8]
D1 fངས་མང་བ་དགག་པ། [5b8]
E1 མདོར་བFན་པ། [6a1]
E2 དེ་དགོས་པ་བསམ་པར་G་བ། [6a1]
F1 དGེ་བའི་གཞི། [6a1]
F2 gོས་པོ། [6a2]
F3 Q་མཚན། [=] གང་གིས་དGེ་བའི་hོ། [6a5]
F4 དོན། [=] ཇི་Iར་དGེ་བའི་དོན། [6a5]
F5 ངེས་པ། [=] ཇི་Iར་དGེ་བའི་fངས་ངེས་པ། [6b4]
D2 fངས་iང་པ་ཉིད་དགག་པ། [7a1]
C2 ཤེས་Gའི་ཆོས་ག]མ་པA་ཉBད་@ི་%མ་པར་གཞག་པ། [7a3]
D1 ཤེས་G་ལ་ཆོས་ག]མ་Dིས་Cབ་པའི་_ལ། [7a5]
D2 Cབ་Gེད་ཆོས་ག]མ་Dི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ། [=] ཆོས་ག]མ་པA་དjའི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་
པ། [7a7]

E1 རང་བཞིན་ཉིད་ངོས་གMང་པ། [7a7]
F1 སA་སAའB་མཚན་ཉིད། [7a8]
G1 མཚན་ཉིད་@ི་མཚན་ཉིད། [7a8]
H1 མཚན་ཉིད་མི་དགོས་པར་kོག་པ་དང་དགག་པ། [7b1]
I1 ཁ་ཅིག [7b1]
I2 དེའི་ལན། [7b1]
J1 མཚན་ཉིད་lང་པའི་ཐ་Rད་ལ་དགོས་པས་mོན་མེད་པ། [7b2]
J2 མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་དོན་ལ་དགོས་@ང་mོན་མེད་པ། [7b8]
J3 མཚnན་Gའི་མཚnན་G་དང་མ_ངས་པས་mོན་མེད་པ། [8a2]
H2 དགོས་པའི་མཚན་ཉིད་ངོས་གMང་པ། [8a2]
H3 དེའི་བསལ་G་mོན་ཅན་Dི་དGེ་བ། [8a8]
I1 དཔེར་བ7ོད་པ། [=] མཚན་ཉིད་@ི་_ལ་གཉིས་@ི་བསལ་G་གང་ཞིག་གང་a་མི་མཚnན་པའི་mོན།
[8b1]
J1 རང་oོག་pས་]་མ་qབ་པ། [8b1]
J2 དོན་oོག་གཞན་a་rར་པ། [9a4]
K1 མཚnན་G་ལ་མི་sིད་པས་དོན་མ་ཡིན་པ། [9a5]
K2 མཚnན་G་དང་Cབ་མི་མཉམ་པ་ལས་མ་Cབ་པ་དང་Cབ་ཆེས་པ། [9a6]
K3 མཚnན་G་དང་Cབ་མཉམ་ཡང་མཚnན་Gའི་དོན་མ་ཡིན་པ། [9a7]
J3 མཚnན་གཞི་ལ་མི་གནས་པ། [9b2]
K1 དGེར་མེད་a་མ་qབ་པ། [9b2]
K2 oོག་པ་གཞན་a་མ་qབ་པ། [9b3]
K3 དོན་oོག་གཞན་a་མ་qབ་པ། [9b4]
K4 གཞི་ལ་Cབ་པར་མ་qབ་པ། [9b5]
I2 དེ་དག་mོན་a་བ`བ་པ། [=] དེ་དག་mོན་ཉིད་a་བ`བ་པ། [9b6]
I3 mོན་Dི་fངས་ངེས་པའི་_ལ། [=] mོན་དེ་དག་a་fངས་ངེས་པའི་_ལ། [11a1]
J1 [mོན་Dི་fངས་]མང་བ་དགག་པ། [11a1]
J2 [mོན་Dི་fངས་]iང་བ་དགག་པ། [11a3]
J3 [mོན་Dི་fངས་མང་iང་གི་]མཐའ་འགོག་པ། [11a5]
G2 མཚnན་Gའི་མཚན་ཉིད། [11a7]
H1 ངA་བA་ངJས་གMང་པ། [11a7]
H2 དེ་བཏགས་ཡོད་a་འrར་_ལ། [11b1]
H3 དེ་ལ་8ོད་པ་Pང་པ། [11b2]
G3 མཚnན་གཞིའི་མཚན་ཉིད། [11b5]

F2 ཕན་_ན་འEེལ་པ་ངེས་པའི་_ལ། [=] ཆོས་ག]མ་པA་དj་དག་འEེལ་པ་ངེས་པའི་_ལ། [11b8]
G1 རང་oོག་ངོས་བMང་པ། [12a1]
G2 མཚན་ཉིད་Zིར་འEེལ་ངེས་པ། [12a3]
G3 མཚན་གཞིའི་དགོས་འEེལ་ངེས་པ། [12a4]
F3 མཚན་ཉིད་དང་འEེལ་པ་ངེས་ནས་སA་སAའB་མཚnན་པའི་_ལ། [12b1]
G1 རང་oོག་ཡིན་པར་མཚnན་པ། [12b1]
G2 གཞན་oོག་མིན་པར་མཚnན་པ། [12b4]
G3 དེ་ལ་8ོད་པ་Pང་པ། [12b5]
H1 བkགས་ན་མི་འཐད་པ་Pང་པ། [12b7]
H2 ཧ་ཅང་ཐལ་བ་Pང་པ། [13a7]
H3 འགལ་མ_ངས་@ི་uོར་བའི་དGེ་བ། [13b5]
I1 གཞི་མཚན་འགལ་བ། [13b5]
I2 གཞི་མཚnན་འགལ་བ། [13b6]
I3 གཞི་མཚན་མ_ངས་པ། [13b7]
I4 གཞི་མཚnན་མ_ངས་པ། [13b7]
E2 དེས་qབ་པའི་དོན། [13b8]
E3 དེ་ལ་འvལ་པ་Pང་པ། [14a1]
F1 ཐ་དད་ངེས་པ་ལ་འvལ་པ་དགག་པ། [14a2]
G1 ཆོས་དེ་དག་ངA་བA་མB་གཅིག་པ་[དགག་པ།] [14a3]
G2 [ཆོས་དེ་དག་]oོག་པ་གཅིག་པ་[དགག་པ།] [14a7]
G3 [ཆོས་དེ་དག་]oོག་པ་མ_ངས་པ་དགག་པ། [14a8]
F2 %མ་གཞག་ངེས་པ་ལ་གནོད་པ་Pང་པ། [15a1]
D3 ཆོས་ག]མ་Dིས་ཤེས་G་%མ་པར་འཇོག་པའི་_ལ། [=] ཆོས་ག]མ་Dི་ཤེས་G་%མས་ངA་བJ་དང་oོག་པ་དེ་དང་
དེ་མ་ཡིན་a་%མ་པར་འཇོག་པའི་_ལ། [15a5]
E1 ངA་བJ་དང་oོག་པའི་དོན། [15a5]
E2 དེ་དང་དེ་མ་ཡིན་Dི་མཚན་ཉིད། [15a8]
E3 དེས་དེ་དག་དེ་དང་དེ་མ་ཡིན་a་མཚnན་པ། [15b2]
C3 cབས་]་བབ་པ་ཚད་མ་ཉིད་@ི་%མ་གཞག་ངེས་པར་G་བ། [16a3]
D1 མཚན་ཉིད་ངོས་གMང་པ། [16a4]
E1 \ོབ་མ་[ཁ་ཅིག་གིས་]ཚད་མའི་མཚན་ཉིད། [16a4]
E2 [རང་Yགས་@ིས་]བཞེད་ཅིང་འཐད་པའི་མཚན་ཉིད། [16b6]
F1 འདིར་འདོད་པའི་མཚན་ཉིད་ངོས་གMང་པ། [16b7]

F2 དེའི་རང་བཞིན་ངེས་པར་G་བ། [16b8]
G1 kོགས་པར་G་བ་དོན་Dི་རང་བཞིན། [16b8]
G2 དེ་kོགས་པར་Gེད་པ་eAའB་རང་བཞིན། [17a1]
H1 kོགས་པའི་མཚན་ཉིད། [17a2]
H2 kོགས་པའི་Gེད་པ། [17a8]
H3 kོགས་པ་ལ་མི་འཐད་པ་Pང་པ། [=] kོགས་པའི་དོན་ལ་མི་འཐད་པ་Pང་པ། [17b1]
G3 དེས་དེ་kོགས་པའི་དGེ་བ། [=] kོགས་པའི་%མ་པར་དGེ་བ། [18a6]
H1 གང་ཞིག་kོགས་པ། [=] གང་kོགས་པ་དོན་Dིས་དGེ་བ། [18a6]
I1 kོགས་པར་G་བ་དགག་`བ་@ི་རང་བཞིན། [18a7]
I2 དེ་kོགས་པ། [=] ཆོས་དེ་དག་eོས་kོགས་པ། [20a2]
H2 གང་གིས་kོགས་པའི་_ལ། [=] གང་གིས་kོགས་པ་eA་ཡBས་དGེ་བ། [20a3]
I1 kོག་མེད་@ིས་kོགས་པ། [20a3]
I2 kོག་པས་kོགས་པ། [20a3]
H3 ཇི་Iར་kོགས་པ། [=] དེ་དག་དེ་དག་གིས་ཇི་Iར་kོགས་པ། [20a5]
I1 མཚན་ཉིད། [20a6]
I2 Gེད་པ། [=] དེ་དག་གི་Gེད་པ། [20a8]
J1 Zི་དང་Gེ་Eག་གི་དོན། [20a8]
J2 དེ་དག་དགག་`བ་kོགས་པའི་_ལ། [20b3]
K1 Zི་དང་Gེ་Eག་དག་གཞན་རིག་གིས་དངོས་wགས་ལ་kོགས་པའི་_ལ། [20b3]
K2 རང་རིག་པས་དངོས་wགས་ལ་kོགས་པའི་_ལ། [20b4]
K3 Zི་དང་Gེ་Eག་དགག་པ་དངོས་wགས་ལ་kོགས་པའི་_ལ། [21a3]
L1 རིགས་པ་བ7ོད་པ། [21a3]
L2 ཇི་Iར་kོགས་པ། [21a3]
K4 དེ་དག་ཇི་Iར་ཁེགས་པ། [21a4]
L1 དགག་གཞི་ལ་དངོས་wགས་@ིས་ཁེགས་པ། [21a5]
L2 དགག་G་དངོས་wགས་@ིས་ཁེགས་པ། [21b8]
L3 གཉིས་ཀ་དངོས་wགས་@ིས་ཁེགས་པ། [22a8]
J3 དེ་ལ་8ོད་པ་Pང་པ། [22b3]
K1 8ོད་པ། [22b3]
K2 ལན། [22b4]
I3 eོ་གང་ལ་གནས་པ་བསམ་པ། [22b4]
F3 དེ་མཚན་ཉིད་a་འrར་བའི་_ལ། [=] དེ་མཚན་ཉིད་a་ཇི་Iར་འrར་བའི་_ལ། [22b5]

G1 ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་ངོས་བMང་པ། [22b6]
G2 དེ་དག་ཇི་Iར་བསལ་བ། [24a2]
D2 མཚན་གཞི་ལ་ལོག་kོགས་དགག་པ། [24a5]
E1 མངོན་]མ་ལ་དགག་པ། [24a6]
E2 7ེས་དཔག་ལ་དགག་པ། [25b5]
E3 གཉིས་མ་ཡིན་པ་མཚན་གཞིར་དགག་པ། [26a2]
D3 གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་པར་Gེད་པ། [=] གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་Gེད་བསམ་པ། [26a2]
E1 རང་དང་གཞན་ལས་ངེས་པའི་དོན་ངོས་གMང་པ། [26a4]
E2 སA་སAའB་ངA་བJ་དཔེར་བ7ོད་པ། [27a4]
E3 དེ་mོན་མེད་པ། [27b3]
C4 འདོད་པའི་མཚན་གཞི་ལ་འvལ་པ་བསལ་པ། [27b6]
D1 མདོར་བFན་པ། [27b6]
E1 གཞན་དག་གི་x་བ་བ7ོད་པ། [27b6]
E2 \ོབ་དཔོན་Dིས་དེ་དགག་པ། [28a1]
D2 yས་པར་བཤད་པ། [28b1]
E1 མངོན་rར་kོགས་པ་ལ་མངོན་]མ་ཚད་མས་Cབ་པར་བFན་པ། [28b1]
E2 zོག་rར་kོགས་པ་ལ་7ེས་དཔག་ཚད་མས་Cབ་པར་བFན་པ། [28b6]
E3 _ལ་བཞིས་kོགས་པ་ལ་7ེས་དཔག་གིས་Cབ་པ་བFན་པ། [29a2]
*a1 དེ་`བ་པ་ལ་དཔེ་ཅི་Iར་ཡོད་མིན། [31a7]
b1 གཞན་Dི་ཉེས་པར་བཤད་པ་]ན་ད{ང་པ། [31a8]
b2 རིགས་པའི་དོན་བ7ོད་པ། [=] རང་Yགས། [31b7]
c1 དོན་དང་ཐ་Rད་`བ་པའི་Cད་པར། [31b8]
c2 `བ་G་ཐ་Rད་@ི་དོན། [32a4]
c3 དཔེ་ལ་Cབ་པ་qབ་པ། [32a5]
d1 8ོད་པ། [32a6]
d2 དེའི་ལན། [=] ཁA་བJ་ཅག [32a7]
b3 དེ་ལ་mོན་Pང་པ། [=] mོན་དེ་དག་ཇི་Iར་མེད་པ། [34a2]
'A1 མངོན་]མ་Gེ་Eག་a་གཏན་ལ་དབབ་པ། [36b2]
B1 མངོན་]མ། [36b2]
C1 མངོན་]མ་Zིའི་མཚན་ཉིད། [36b2]

D1 མདོར་བFན། [36b2]
D2 yས་བཤད་པ། [36b5]
E1 [མངོན་]མ་]kོག་Eལ་བཤད་པ། [37a7]
E2 ཅི་Iར་[kོག་པ་དང་]Eལ་བའི་_ལ། [37b2]
E3 མངོན་]མ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད། [37b6]
C2 [མངོན་]མ་]སA་སAའB་ངA་བJ་བཤད་པ། [38a3]
D1 [མངོན་]མ་ལ་]རབ་|་དGེ་བ་བཤད་པ། [38a3]
E1 དGེ་བའི་གཞི། [38a4]
E2 དGེ་བའི་དངོས་པོ། [38a4]
E3 དGེ་བའི་Q་མཚན། [38a4]
E4 དGེ་བའི་དོན། [38a5]
E5 དGེ་བའི་fངས་ངེས་པ། [38a6]
D2 [མངོན་]མ་ལ་]དGེ་བ་སA་སAའB་ངA་བJ་བཤད་པ། [38a8]
E1 དབང་པAའB་མངོན་]མ། [38b1]
F1 }ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད། [38b1]
F2 མཚན་གཞི་དཔེར་བ7ོད་པ། [38b2]
F3 མཚན་ཉིད་བ`བ་པས་ངེས་པར་G་བ། [38b3]
G1 རང་གི་མཚན་ཉིད་བ`བ་པར་G་བ། [38b3]
G2 Zིའི་མཚན་ཉིད་བ`བ་པར་G་བ། [38b8]
H1 མཚན་གཞི་རང་གི་ངA་བJ་ད~ད་པས་དངོས་]་བ`བ་པ[འི་_ལ།] [39a2]
I1 མིང་དངོས་པོ་བ་ང་པའི་kོག་པ་འགོག་པ། [39a2]
J1 ཆོས་ཅན་Dི་དོན། [39a3]
J2 བ`བ་Gའི་དོན། [39a4]
J3 གཏན་ཚbགས་@ི་དོན། [39b1]
I2 བkག་པ་བMང་ནས་@ང་ཕ་རོལ་འདོད་པ་འགོག་པ། [40b5]
I3 ཞར་ལ་kོག་པ་sིད་པའི་གཞི་བFན་པ། [41a3]
J1 [kོག་པར་x་བ་ལ་]དངོས་]་ཐལ་བ་བ7ོད་པ། [41a8]
J2 འདོད་པ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་[བ7ོད་པ།] [42a8]
J3 [ཐལ་བ་]བKོག་པ་རང་Qད་Fོན་པ། [42b2]
K1 [དབང་ཤེས་kོག་མེད་a་`བ་པའི་]kགས་འགོད་པ། [42b3]
K2 [དབང་ཤེས་kོག་མེད་a་`བ་པའི་]Cབ་པ་`བ་པ། [42b6]
L1 7ེས་]་འfA་oJག་གི་Cབ་པ་བFན་པ། [43a1]

L2 དབང་ཤེས་གཉིས་ལ་Äོགས་ཆོས་`བ་པ། [43a3]
L3 ཚད་མའི་འEས་Å་བ3འ་བ། [=] kགས་qབ་པ་དེའི་འEས་Å་བ3་བ། [43b5]
M1 kོག་པར་x་བ་ལ་དངོས་]་ཐལ་བ་བ7ོད་པ། [43b7]
N1 8་བ། [43b8]
N2 འfེལ་བ། [44a6]
N3 དོན་བ3་བ། [44a8]
M2 དོན་མཐོང་པ་མེད་པ་ལ་ཐལ་བ་བ7ོད་པ། [44b3]
N1 ཐལ་བ་ཉིད་བ7ོད་པ། [44b4]
N2 གཉིས་ཀའི་Cབ་པ་བ`བ་པ། [44b6]
O1 8་བ། [44b6]
O2 འfེལ་བ། [44b8]
O3 དོན་བ3ས་པ། [45a1]
N3 བKོག་པའི་དོན་བ3་བ། [45b5]
H2 དེའི་Nལ་ལ་Zད་པས་wགས་ལ་བ`བ་པའི་_ལ། ?
*I1 གནས་cབས་འགའ་ཞིག་a་Çོང་པ་ཉིད་@ིས་བ`བ་པའི་%མ་གཞག་Fོན་པ། [46a3]
J1 མངོན་]མ་Dིས་qབ་པ་ཉིད་@ི་དོན་བ7ོད་པ། [46a4]
J2 དེ་ཁས་མི་ལེན་པ་དགག་པ། [46b5]
*I2 དབང་ཤེས་kོག་Eལ་a་མངོན་]མ་Dིས་འqབ་པ། [47a1]
J1 དགག་པ། [47a2]
J2 དོན་བ3་བ། [48a4]
*I3 Nལ་ཅན་kོག་Eལ་a་wགས་ལ་qབ་པ། [48a5]
J1 དེ་འགོག་པ། [48a6]
K1 kགས་དང་པོ། [48a6]
L1 གཏན་ཚbགས་དགོད་པ། [48a6]
L2 Cབ་པ་བFན་པ། [48b1]
L3 Äོགས་ཆོས་བ`བ་པ། [=] Äོགས་@ི་ཆོས་ཇི་Iར་qབ་Rམ་པ། [48b1]
M1 དབང་པAའB་Gེད་པ་མེད་པ། [48b2]
M2 ཡོད་པའི་aས་]་དེ་ལ་ང་པ་འགོག་པ། [48b4]
M3 འEས་Å་བ3་བ། [=] kགས་@ིས་qབ་པའི་འEས་Å་བ3་བ། [49a1]
K2 kགས་གཉིས་པ་འགོག་པ། [49a2]
L1 kགས་བFན་པ། [49a2]

L2 དེ་བ`བ་པ། [49b5]
L3 འEས་Å་བ3འ་བ། [50b1]
E2 ཡིད་@ི་མངོན་]མ། [51a4]
F1 མཚན་ཉིད་བསལ་པ། [51a7]
F2 མཚན་གཞི་ངོས་གMང་པ། [51a8]
G1 ཉེ་བར་མཚnན་Gེད་@ིས་ངོས་གMང་པ། [51b1]
H1 Cད་པར་ག]མ་oན་Dི་ཡིད་མངོན་ངོས་བMང་པ། [51b1]
H2 དེ་I་Åའི་Cད་པར་ཅན་ལ་གཞན་Dི་mོན་Pང་པ། [52a1]
G2 དེ་ལོག་kོགས་བསལ་པ་qབ་པ། [52a7]
G3 མཚnན་Gེད་ལ་མི་འཐད་པ་Pང་པ། [=] དེ་Iར་ཚད་མར་འཐད་པ་ཉིད་ལ་འvལ་པ་བསལ་པ།
[52a7]
F3 དེ་Nལ་ཚད་མ་ཉིད་བ`བ་པ། [52b6]
E3 རང་རིག་མངོན་]མ། [53a3]
F1 Zིའི་དོན། [53a3]
G1 [རང་རིག་པའི་མངོན་]མ་Dི་]མཚན་ཉིད། [53a3]
G2 མཚnན་Gའི་ཐ་Rད་མི་འཐད་པ་Pང་པ། [53a6]
G3 ཚད་མ་ཉིད་བསམ་པ། [53b4]
F2 ག=ང་གི་ཆ། [53b7]
G1 མཚན་གཞི་ངོས་གMང་པ། [53b7]
G2 དེ་ལ་མཚན་ཉིད་བ`བ་པ། [53b8]
H1 Zིའི་མཚན་ཉིད་kོག་Eལ་`བ་པ། [53b8]
H2 དེའི་Äོགས་ཆོས་རང་གི་མཚན་ཉིད་aས་གཉིས་པར་མི་འདོད་པ་བ`བ་པ། [54a2]
I1 8་བ། [54a2]
I2 འfེལ་བ། [54a8]
H3 cབས་དོན་Nལ་ཅན་Dི་Fེང་a་དོན་བ3ས་པ། [54b4]
G3 མཚན་གཞིའ་ལ་ལོག་kོགས་དགག་པ། [54b4]
H1 ནང་Dི་དོན་a་[ལོག་པར་]kོག་པ་དགག་པ། [54b5]
I1 kགས་འགོད་པ། [54b8]
J1 uོར་བའི་འདིའི་ཆོས་ཅན། [55a1]
J2 uོར་བའི་འདིའི་བ`བ་G། [55a1]
J3 uོར་བའི་འདིའི་kགས་@ི་དོན་ངེས་པར་G་བ། [55a2]
I2 [དེ་]ན་ད{ང་པ།] [55a2]
J1 འདིར་གཞན་Dི་Éི་བ་དགོད་པ། [55a2]

J2 Zིར་Q་དང་Ñེན་Dི་མཚན་ཉིད་བསམ་པ། [55a4]
K1 གཞན་Dིས་བ7ོད་པ་]ན་ད{ང་པ། [55a5]
K2 འཐད་པའི་དོན་གཞག་པ། [=] འཐད་པའི་དོན། [55b2]
K3 དེ་ལ་mོན་Pང་པས་ངེས་པར་G་བ། [55b6]
J3 cབས་@ི་kགས་ཉིད་ངོས་གMང་པ། [56a5]
K1 གཞན་Dིས་བ7ོད་པ་]ན་ད{ང་པ། [56a6]
K2 རིགས་པའི་དོན། [56a8]
K3 དེ་ལ་mོན་Pང་པ། [=] དེ་ལ་འvལ་པ་Pང་པ། [57a8]
L1 Äོགས་ལ་འvལ་པ་Pང་པ། [57b1]
M1 Äོགས་ལ་འvལ་པ་x་བ། [57b1]
M2 དེའི་ལན། [57b2]
L2 Cབ་པ་ལ་འvལ་པ་Pང་པ། [57b4]
M1 Cབ་པ་ལ་འvལ་པ་x་བ། [57b4]
M2 [དེའི་ལན་འདེབས་པ།] [57b5]
H2 Äི་རོལ་Dི་དོན་a་[ལོག་པར་]kོག་པ་དགག་པ། [57b6]
I1 Äོགས་Ö་མ་ཉིད་དགོད་པ། [57b6]
I2 Äོགས་འདི་]ན་ད{ང་པ། [58a5]
J1 Äིའི་དོན་དགག་པ། [58a5]
J2 ནང་སེམས་པ་ཅན་a་བ`བ་པ། [58b2]
J3 འEས་Å་བ3་བ། [60b5]
E4 %ལ་འGོར་Dི་མངོན་]མ་བཞིར་དGེ་བ། [60b6]
F1 Zིའི་དོན། [60b7]
G1 རང་བཞིན་ཉིད་ངོས་གMང་པ། [60b7]
H1 མཚན་ཉིད། [60b7]
H2 དGེ་བ། [=] %མ་པར་དGེ་བ། [61a1]
I1 kེན་Dི་hོ་ནས་[དGེ་བ།] [61a1]
I2 Nལ་Dི་hོ་ནས་[དGེ་བ།] [61a2]
J1 ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ཉིད་@ི་Nལ་ཉན་ཐོས་རང་སངས་yས་@ི་ང་བཅས་དང་ང་བ་མེད་པ། [61a2]
J2 ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ཉིད་@ི་Nལ་སངས་yས་བཅོམ་oན་འདས་@ི་ང་བཅས་དང་ང་མེད་པ།
[61a5]
H3 Q་བསམ་པ། [=] ཡེ་ཤེས་དེ་དག་གི་Q། [61a7]
I1 ང་བཅས་mེ་བའི་Q། [61a8]

I2 ཡེ་ཤེས་དེ་Äིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་Q། [61a8]
G2 དེ་Nལ་ལ་ཚད་མ་བསམ་པ། [=] %ལ་འGོར་Dི་མངོན་]མ་Nལ་ལ་ཚད་མ་ཉིད་བསལ་བ། [61b3]
G3 ངA་བJ་བ`བ་Gེད། [=] %ལ་འGོར་Dི་མངོན་]མ་`བ་པ། [62a5]
H1 ངA་བJ་བ`བ་པ། [62a6]
I1 གཞན་Dི་Qད་ལ་{ང་ཟིན་པ་དཔག་པ། [62a6]
I2 རང་གི་Qད་ལ་གདོད་འ{ང་lང་བ`བ་པ། [62a7]
J1 [uོར་བའི་]ཆོས་ཅན། [62b1]
J2 [uོར་བའི་]བ`བ་G། [62b1]
J3 [uོར་བའི་]གཏན་ཚbགས་@ི་དོན་kགས་@ི་དོན། [62b2]
H2 མཚན་ཉིད་བ`བ་པ། [=] དེ་ལ་མཚན་ཉིད་བ`བ་པ། [63b1]
H3 qབ་པ་ལ་གཞན་Dི་ལོག་kོགས་དགག་པ། [63b2]
F2 ག=ང་གི་ཆ་བཤད་པར་G་བ། [64a1]
G1 ངA་བJ་དཔེར་བ7ོད་པ། [64a1]
G2 དེ་འ{ང་པར་བ`བ་པ། [64b1]
G3 kོག་Eལ་a་བ`བ་པ། [64b5]
B2 མངོན་]མ་Iར་ང་པ། [65a8]
C1 ཧ་ཅང་ཐལ་བ་Pང་པའི་hོ་ནས་མངོན་]མ་Iར་ང་པ། [65b1]
D1 གཞན་Dི་Üོལ་བ། [65b1]
D2 [དེ་]ན་འGིན་པར་G་བ།] [65b2]
E1 [8་བ།] [65b2]
E2 འfེལ་བ། [65b4]
C2 ཉེ་བར་བ\ད་པ་མངོན་]མ་Iར་ང་པ། [65b5]
D1 ཁ་ཅིག [65b8]
D2 དེ་དགག་པ། [66a1]
E1 རིགས་པས་བ`བ་པར་G་བ། [66a1]
E2 Yང་གི་བ`བ་པར་G་བ། [66a4]
B3 མངོན་]མ་དེའི་ཚད་འEས་%མ་པར་གཞག་པ། [66b2]
C1 [Zིའི་དོན།] [66b3]
D1 Ö་རབས་པའི་འདོད་པ་7ེས་]་བ7ོད་པ། [66b5]
E1 á་Fེགས་ད~ོད་པ་བ་དག་གི་འདོད་པ་བ7ོད་པ། [66b5]
E2 རིགས་པ་ཅན་པ་དག་གི་འདོད་པ་བ7ོད་པ། [66b7]
E3 Gེ་Eག་པ་%མས་@ི་འདོད་པ་བ7ོད་པ། [66b8]

E4 ཉན་ཐོས་Gེ་Eག་a་x་བ་%མས་@ི་འདོད་པ་བ7ོད་པ། [67a1]
D2 `བ་G་`བ་Gེད་@ི་དོན་ཉིད་ངོས་གMང་པ། [67a2]
D3 དེ་རང་གི་ག=ང་Yགས་x་བ་%མས་ལ་uར་བ། [=] དེ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ག=ང་Yགས་ལ་uར་བ།
[67a4]
C2 ག=ང་གི་ཆ། [67b7]
D1 [ཚད་འEས་@ི་ག=ང་གི་དོན་བསམ་པ་]ཁ་ཅིག [67b7]
D2 ག=ང་དོན་དེ་དག་]ན་ད{ང་པ། [68a2]
E1 [Äི་རོལ་Dི་]དོན་རིག་པའི་ཚད་འEས་@ི་%མ་བཞག་ཏེ་]ན་ད{ང་པ། [68a2]
F1 [Äི་རོལ་Dི་]དོན་རིག་པའི་ཚད་འEས་བཞག་པ། [68a2]
G1 [ལན་ལ་མདོར་བFན་པ།] [68a2]
G2 དོན་དེ་ཉིད་yས་པར་བཤད་པ། [68a5]
H1 འདོད་པའི་`བ་Gེད་གཞག་པ། [68a5]
H2 མི་འདོད་པའི་`བ་Gེད་དགག་པ། [=] མི་འདོད་པའི་`བ་Gེད་གཞན་Dིས་བkག་པ་%མས་yས་པར་
དགག་པ། [69a4]
E2 %མ་རིག་པའི་ཚད་འEས་བཞག་ཏེ་མི་འཐད་པ་Pང་པ།

[72a4]

F1 %མ་རིག་པའི་ཚད་འEས་%མ་པར་འཇོག་པ། [73b6]
G1 ཇི་Iར་འvལ་པས་མཐོང་པ་བཞིན་a་ཡིན་པ། [73b6]
G2 %མ་གཞག་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་a་མ་qབ་པ། [74a2]
G3 འvལ་པ་ལ་མི་འཐད་པ་Pང་པ། [75a6]
F2 [%མ་རིག་པའི་]ཚད་འEས་%མ་བཞག་མི་འཐད་པ་Pང་པ། ?
** སེམས་ཙམ་Dི་I་བ་ཉིད་ལ་`བ་Gེད་མེད་པ་Pང་པ། [75a8]
_____________________________________________
*a1 Gེ་Eག་a་ང་Nལ་pས་གཞན་འགོག་པ། [75b2]
b1 àན་ཅིག་དམིགས་[ངེས་@ི་]གཏན་ཚbགས། [75b2]
c1 [Zིའི་དོན།] [75b2]
d1 [kགས་]འདིའི་ཆོས་ཅན། [75b3]
d2 [kགས་]འདིའི་བ`བ་G་དོན། [75b4]
d3 [kགས་]འདིའི་གཏན་ཚbགས་@ི་དོན། [=] kགས་@ི་དོན། [75b5]
e1 [kགས་@ི་]ངA་བJ། [75b6]
e2 [kགས་@ི་]མཚན་ཉིད་`བ་པ། [75b7]
f1 མཚན་ཉིད་Äོགས་ཆོས་`བ་པ། [75b7]

f2 མཚན་ཉིད་Cབ་པ་`བ་པ། [75b8]
g1 [kགས་@ི་]ངA་བJ་qབ་པ། [75b8]
g2 མི་མ}ན་Äོགས་ལ་ཁེགས་པས་qབ་པ། [75b8]
h1 མི་མ}ན་Äོགས་དངོས་པོ་ཐ་དད་པ་ལ་aས་མི་མཉམ་པ་ལ་ཁེགས་པས་`བ་པ། [76a1]
h2 [མི་མ}ན་Äོགས་དངོས་པོ་ཐ་དད་]aས་མཉམ་པ་ལ་ཁེགས་པས་`བ་པ། [76a1]
e3 kགས་@ི་mོན་Pང་པ། [=] kགས་དེའི་mོན་Pང་པ། [76a4]
c2 [Zིའི་]དོན་དེ་ཉིད་ག=ང་གིས་Fོན་པ། [76b4]
d1 kགས་ཉིད་བâོལ་བ། [76b4]
d2 འདིའི་ལན་Dི་_ལ་`བ་པ། [76b5]
e1 མི་མ}ན་Äོགས་ཡིན་ཡང་kགས་=གས་པ་མེད་པ། [76b5]
e2 kགས་=གས་@ང་མ}ན་Äོགས་ཉིད་ཡིན་པ། [76b7]
d3 Äོགས་ཆོས་མ་qབ་པ་Pང་པ། [77a2]
e1 གཞན་Dི་äེ་པ་ཁ་ཅིག [77a3]
e2 [དེ་ལ་]ཐལ་བ་འ7ོད་པ། [77a3]
f1 [8་བ།] [77a3]
f2 འfེལ་པ། [77a5]
g1 Äོགས་ཆོས་དོན་Dིས་ཁས་eངས་པའི་རིམ་པ། [77a5]
g2 [eོ་གཞན་]མ་ངེས་པར་kོག་པས་རིག་པ། [77a7]
h1 [8ོད་པ།] [77a7]
h2 [ལན།] [77a8]
i1 ཡོད་པའི་ཐ་Rད་Äིན་ཅི་ལོག་a་ཐལ་བ། [77a8]
i2 དོན་kོགས་པ་ཉིད་མེད་པར་ཐལ་བ། [77b2]
i3 རང་དང་Nལ་Dི་%མ་པ་ཅིག་ཆར་དམིགས་པར་ཐལ་བ། [77b3]
b2 རིག་པའི་གཏན་ཚbགས། [77b6]
_____________________________________________
E3 གཉིས་ཀའི་Yགས་ལ་eོ་_ལ་གཉིས་]་qབ་པ། [78b2]
F1 [དངོས་@ི་དོན།] [78b4]
F2 སA་སAའB་Yགས་ལ་མི་འཐད་པ་Pང་པ། [78b5]
G1 དོན་རིག་པའི་Yགས་ལ་གཞལ་Gའི་`བ་Gེད་བ7ོད་པ། [78b5]
G2 %མ་རིག་པའི་Yགས་ལ་eAའB་%མ་དGེ་མི་འཐད་པ་Pང་པ། [79a2]
G3 འཇིག་kེན་fགས་པའི་ཐ་Rད་%མ་པར་གཞག་པ། [79a3]
D3 དེ་དག་}ན་མོང་གི་དོན་བ3་བ། ?

B3 མཐར་Äིན་པ་འ>ག་གི་དོན།

