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C.104 (The running Commentary, in Rhythmic Prose) 

(11:1-24) 
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C.105 (The running Commentary, in Rhythmic Prose) 

(11:25-49) 
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C.106 (The running Commentary, in Rhythmic Prose) 

(11:50-68) 
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C.107 (The running Commentary, in Rhythmic Prose) 

(11:69-95) 
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C.108 (The running Commentary, in Rhythmic Prose) 

(11:96-123) 
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