อักษรย่ อชื่อคัมภีร์

๑

พระไตรปิ ฎกภาษาบาลี ภาษาไทย
อรรถกถา ฎีกาปกรณวิเสส และไวยากรณ์ (ภาษาบาลี)

******************************
อักษรย่อบอกชื่อคัมภีร์ต่างๆ ได้จดั ทาตามที่อา้ งในพระไตรปิ ฎกภาษาบาลี และภาษาไทย อรรถกถา ฎีกาและ
ปกรณวิเสส ภาษาบาลี ใช้ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการสอนรายวิชาของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉพาะที่ตอ้ งการอ้างหลายฉบับจะใส่ อกั ษรย่อของฉบับนั้นๆ ไว้ คัมภีร์
ภาษาบาลีบางคัมภีร์มิได้ใช้อกั ษรย่อๆไว้ ให้พิมพ์รายละเอียดแบบเชิงอรรถทัว่ ไป อักษรย่อเรี ยงตามลาดับคัมภีร์ ดังนี้

พระไตรปิ ฎก
พระวินัยปิ ฎก
คาย่อ

คาเต็ม

วิ.มหา. (บาลี)
วิ.มหา. (ไทย)
วิ.ภิกฺขนุ ี . (บาลี)
วิ.ภิกฺขนุ ี . (ไทย)
วิ.ม. (บาลี)
วิ.ม. (ไทย)
วิ.จู. (บาลี)
วิ.จู. (ไทย)
วิ.ป. (บาลี)
วิ.ป. (ไทย)

วินยปิ ฏก ภิกฺขวุ ภิ งฺ คปาลิ (ภาษบาลี)
วินยปิ ฎก ภิกขุวภิ งั ค์ (ภาษาไทย)
วินยปิ ฏก ภิกฺขนุ ีวภิ งฺ คปาลิ (ภาษบาลี)
วินยปิ ฎก ภิกขุนีวภิ งั ค์ (ภาษาไทย)
วินยปิ ฏก มหาวคฺ คปาลิ (ภาษาบาลี)
วินยปิ ฎก มหาวรรค (ภาษาไทย)
วินยปิ ฏก จูฬวคฺ คปาลิ (ภาษาบาลี)
วินยปิ ฎก จูฬวรรค (ภาษาไทย)
วินยปิ ฏก ปริ วารวคฺ คปาลิ (ภาษาบาลี)
วินยปิ ฎก ปริ วารวรรค (ภาษาไทย)

พระสุ ตตันตปิ ฎก
ที.สี . (บาลี)
ที.สี . (ไทย)
ที.ม. (บาลี)
ที.ม. (ไทย)
ที.ปา. (บาลี)

สุ ตฺตนฺ ตปิ ฏก ทีฆนิกาย สี ลกฺขนฺ ธวคฺ คปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย สี ลกั ขันธวรรค (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฏก ทีฆนิกาย มหาวคฺ คปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺ คปาลิ (ภาษาบาลี)

ที.ปา. (ไทย)
ม.มู. (บาลี)
ม.มู. (ไทย)
ม.ม. (บาลี)
ม.ม. (ไทย)
ม.อุ. (บาลี)
ม.อุ. (ไทย)
ส.ส. (บาลี)
ส.ส. (ไทย)
ส.นิ. (บาลี)
ส.นิ. (ไทย)
ส.ข. (บาลี)
ส.ข. (ไทย)
ส.สฬา. (บาลี)
ส.สฬา. (ไทย)
ส.ม. (บาลี)
ส.ม. (ไทย)
องฺ .เอกก. (บาลี)
องฺ .เอกก. (ไทย)
องฺ .ทุก. (บาลี)
องฺ .ทุก. (ไทย)
องฺ .ติก. (บาลี)
องฺ .ติก. (ไทย)
องฺ .จตุกฺก. (บาลี)
องฺ .จตุกฺก. (ไทย)
องฺ .ปญฺ จก. (บาลี)
องฺ .ปญฺ จก. (ไทย)
องฺ .ฉกฺก. (บาลี)
องฺ .ฉกฺก. (ไทย)
องฺ .สตฺ ตก. (บาลี)
องฺ .สตฺ ตก. (ไทย)
องฺ .อฏฺฐก. (บาลี)
องฺ .อฏฺฐก. (ไทย)
องฺ .นวก. (บาลี)

สุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฏก มชฺ ฌิมนิกาย มูลปณฺ ณาสกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิกาย มูลปั ณณาสก์ (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฏก มชฺ ฌิมนิกาย มชฺ ฌิมปณฺ ณาสกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปั ณณาสก์ (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฏก มชฺ ฌิมนิกาย อุปริ ปณฺ ณาสกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิกาย อุปริ ปัณณาสก์ (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก สยุตฺตนิกาย สคาถวคฺ คปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก สยุตฺตนิกาย นิทานวคฺ คปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก สยุตฺตนิกาย นิทานวรรค (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก สยุตฺตนิกาย ขนฺ ธวคฺ คปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก สยุตฺตนิกาย ขันธวรรค (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก สยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺ คปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก สยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺ คปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก สยุตฺตนิกาย มหาวารวรรค (ภาษาไทย)
องฺ คุตฺตรนิกาย เอกกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก องฺ คุตฺตรนิกาย ทุกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก องฺ คุตฺตรนิกาย ติกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก องฺ คุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิ บาต (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก องฺ คุตฺตรนิกาย ปญฺ จกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก องฺ คุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก องฺ คุตฺตรนิกาย สตฺ ตกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก องฺ คุตฺตรนิกาย อฏฺฐกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก องฺ คุตฺตรนิกาย นวกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
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องฺ .นวก. (ไทย)
องฺ .ทสก. (บาลี)
องฺ .ทสก. (ไทย)
องฺ .เอกาทสก. (บาลี)
องฺ .เอกาทสก. (ไทย)
ขุ.ขุ. (บาลี)
ขุ.ขุ. (ไทย)
ขุ.ธ. (บาลี)
ขุ.ธ. (ไทย)
ขุ.อุ. (บาลี)
ขุ.อุ. (ไทย)
ขุ.อิติ. (บาลี)
ขุ.อิติ. (ไทย)
ขุ.สุ . (บาลี)
ขุ.สุ . (ไทย)
ขุ.เปต. (บาลี)
ขุ.เปต. (ไทย)
ขุ.เถร. (บาลี)
ขุ.เถร. (ไทย)
ขุ.เถรี . (บาลี)
ขุ.เถรี . (ไทย)
ขุ.ชา. (บาลี)
ขุ.ชา. (ไทย)
ขุ.ชา.เอกก.(บาลี)
ขุ.ชา. เอกก.(ไทย)
ขุ.ชา.ทุก.(บาลี)
ขุ.ชา. ทุก.(ไทย)
ขุ.ชา.ทุก.(บาลี)
ขุ.ชา. ทุก.(ไทย)
ขุ.ชา.ติก.(บาลี)
ขุ.ชา. ติก.(ไทย)
ขุ.ชา.จตุกฺก.(บาลี)
ขุ.ชา. จตุกฺก.(ไทย)
ขุ.ชา.ปญฺ จก.(บาลี)

สุ ตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก องฺ คุตฺตรนิกาย ทสกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก องฺ คุตฺตรนิกาย เอกาทสกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย เอกาทสกนิบาต (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปาฐปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย ธมฺ มปทปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ธัมมบท (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย อุทานปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย อุทาน (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย อิติวตุ ฺ ตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย อิติวตุ ฺ ตกะ (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย สุ ตฺตนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย สุ ตตนิบาต (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย เปตวตฺ ถุปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย เถรคาถาปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎกขุทฺทกนิกาย เถรี คาถาปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย เถรี คาถา (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎกขุทฺทกนิกาย ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ชาดก (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย เอกกนิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย เอกกนิบาตชาดก (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย ทุกนิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก(ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย ทุกนิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย ติกนิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ติกนิบาตชาดก (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย จตุกฺกนิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย จตุกกนิบาตชาดก (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย ปญฺ จกนิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
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ขุ.ชา. ปญฺ จก.(ไทย)
ขุ.ชา.ฉกฺก.(บาลี)
ขุ.ชา. ฉกฺก.(ไทย)
ขุ.ชา.สตฺ ตก.(บาลี)
ขุ.ชา. สตฺ ตก.(ไทย)
ขุ.ชา.อฏฺฐก.(บาลี)
ขุ.ชา. อฏฺฐก.(ไทย)
ขุ.ชา.นวก.(บาลี)
ขุ.ชา. นวก.(ไทย)
ขุ.ชา.ทสก.(บาลี)
ขุ.ชา. ทสก.(ไทย)
ขุ.ชา.เอกาทสก.(บาลี)
ขุ.ชา. เอกาทสก.(ไทย)
ขุ.ชา.ทฺวาทสก.(บาลี)
ขุ.ชา. ทฺวาทสก.(ไทย)
ขุ.ชา.เตรสก.(บาลี)
ขุ.ชา. เตรสก.(ไทย)
ขุ.ชา.ปกิณฺณก.(บาลี)
ขุ.ชา. ปกิณฺณก.(ไทย)
ขุ.ชา.วีสติ.(บาลี)
ขุ.ชา. วีสติ.(ไทย)
ขุ.ชา.ตึสติ.(บาลี)
ขุ.ชา. ตึสติ.(ไทย)
ขุ.ชา.จตฺ ตาลีส.(บาลี)
ขุ.ชา. จตฺ ตาลีส(ไทย)
ขุ.ชา.ปญฺ ญาส.(บาลี)
ขุ.ชา. จตฺ ตาลีส(ไทย)
ขุ.ชา.สฏฺฐิ.(บาลี)
ขุ.ชา. สฏฺฐิ(ไทย)
ขุ.ชา.สตฺ ตติ.(บาลี)
ขุ.ชา. สตฺ ตติ (ไทย)
ขุ.ชา.อสี ติ.(บาลี)
ขุ.ชา. อสี ติ (ไทย)
ขุ.ชา.ม.(บาลี)

สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ปญฺ จกนิบาตชาดก(ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย ฉกฺกนิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ฉักกนิบาตชาดก (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย สตฺ ตกนิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย สตฺ ตกนิบาตชาดก (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย อฏฺฐกนิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย อฏฺฐกนิบาตชาดก (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย นวกนิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย นวกนิบาตชาดก (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย ทสกนิปาตชาตกปาลิ(ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ทสกนิบาตชาดก(ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย เอกาทสกนิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย เอกาทสกนิบาตชาดก (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย ทฺ วาทสกนิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ทฺ วาทสกนิบาตชาดก (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย เตรสกนิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย เตรสกนิบาตชาดก(ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย ปกิณฺณกนิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ปกิณฺณกนิบาตชาดก(ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย วีสตินิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย วีสตินิบาตชาดก (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย ตึสตินิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ตึสตินิบาตชาดก (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย จตฺ ตาลีสนิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย จตฺ ตาลีสนิบาตชาดก (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย ปญฺ ญาสนิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ปญฺ ญาสนิบาตชาดก (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย สฏฺฐินิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย สฏฺฐินิบาตชาดก (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย สตฺ ตตินิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย สตฺ ตตินิบาตชาดก (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย อสี ตินิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย อสี ตินิบาตชาดก (ภาษาไทย)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย มหานิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
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ขุ.ชา. ม.(ไทย)
ขุ.ม. (บาลี)
ขุ.ม. (ไทย)
ขุ.จู. (บาลี)
ขุ.จู. (ไทย)
ขุ.ป. (บาลี)
ขุ.ป. (ไทย)
ขุ.อป. (บาลี)
ขุ.อป. (ไทย)
ขุ.พุทฺธ. (บาลี)
ขุ.พุทฺธ. (ไทย)

สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย มหานิบาตชาดก (ภาษาไทย)
ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทสปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส (ภาษาไทย)
ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทสปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส (ภาษาไทย)
ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺ ภิทามคฺ คปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค (ภาษาไทย)
ขุทฺทกนิกาย อปทานปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย อปทาน (ภาษาไทย)
ขุทฺทกนิกาย พุทฺธวสปาลิ (ภาษาบาลี)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย พุทธวงส์ (ภาษาไทย)

พระอภิธรรมปิ ฎก
อภิ.สงฺ . (บาลี)
อภิ.สงฺ . (ไทย)
อภิ.วิ. (บาลี)
อภิ.วิ. (ไทย)
อภิ.ปุ. (บาลี)
อภิ.ปุ. (ไทย)
อภิ.ก. (บาลี)
อภิ.ก. (ไทย)
อภิ.ย.(บาลี)
อภิ.ย.(ไทย)
อภิ.ป.(บาลี)
อภิ.ป.(ไทย)

อภิธมฺ มปิ ฏก ธมฺ มสงฺ คณี ปาลิ (ภาษาบาลี)
อภิธมั มปิ ฎก ธัมมสังคณี (ภาษาไทย)
อภิธมฺ มปิ ฏก วิภงฺ คปาลิ (ภาษาบาลี)
อภิธมั มปิ ฎก วิภงั ค์ (ภาษาไทย)
อภิธมฺ มปิ ฏก ปุคฺคลปญฺ ญตฺ ติปาลิ (ภาษาบาลี)
อภิธมั มปิ ฎก ปุคคลบัญญัติ (ภาษาไทย)
อภิธมฺ มปิ ฏก กถาวตฺ ถุปาลิ (ภาษาบาลี)
อภิธมั มปิ ฎก กถาวตถุ (ภาษาไทย)
อภิธมฺ มปิ ฏก ยมกปาลิ (ภาษาบาลี)
อภิธรรมปิ ฎก ยมก (ภาษาบาลี)
อภิธมฺ มปิ ฎก ปฏฺฐานปาลิ (ภาษาบาลี)
อภิธรรมปิ ฎก ปัฏฐาน (ภาษาไทย)

ปกรณวิเสส
กงฺ ขา.อ. (บาลี)
วิ.สงฺ คห. (บาลี)
เนตฺ ติ. (บาลี)
เปฏโก. (บาลี)
มิลินฺท. (บาลี)
วิสุทฺธิ. (บาลี)
อภิ.วตาร (บาลี)
สงฺ คห. (บาลี)

กงฺ ขาวิตรณี วินยอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
วินยสงฺ คหอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
เนตฺ ติปกรณ (ภาษาบาลี)
เปฏโกปเทสปกรณ (ภาษาบาลี)
มิลินฺทปกรณ (ภาษาบาลี)
วิสุทฺธิมคฺ คปกรณ (ภาษาบาลี)
อภิธมฺ มาวตาร (ภาษาบาลี)
อภิธมฺ มตฺ ถสงฺ คห (ภาษาบาลี)
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มงฺ คลตฺ ถ. (บาลี)
มหาวส (บาลี)
จูฬคนฺ ธวส (บาลี)

มงฺ คลตฺ ทีปนี (ภาษาบาลี)
มหาวโส (ภาษาบาลี)
จูฬคนฺ ธวโส (ภาษาบาลี)

อรรถกถาพระวินัยปิ ฎก
วิ.มหา.อ. (บาลี)
วิ.ภิกฺขนุ ี.อ.(บาลี)
วิ.ม.อ. (บาลี)
วิ.จู.อ. (บาลี)
วิ.ป.อ. (บาลี)
กงฺ ขา. อ. (บาลี)
วิ.สงฺ คห. (บาลี)
วิ.นิจฺฉย.(บาลี)
อุตฺตรวิ. (บาลี)
ขุทฺทสิ กฺขา (บาลี)
มูลสิ กฺขา (บาลี)

วินยปิ ฏก สมนฺ ตปาสาทิกา มหาวิภงฺ คอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
วินยปิ ฏก สมนฺ ตปาสาทิกา ภิกฺขนุ ีวภิ งฺ คอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
วินยปิ ฏก สมนฺ ตปาสาทิกา มหาวคฺ คอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
วินยปิ ฏก สมนฺ ตปาสาทิกา จูฬวคฺ คอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
วินยปิ ฏก สมนฺ ตปาสาทิกา ปริ วารวคฺ คอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
กงฺ ขาวิตรณี อฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
วินยสงฺ คหอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
วินยวินิจฺฉย (ภาษาบาลี)
อุตฺตรวินิจฺฉย (ภาษาบาลี)
ขุทฺทสิ กฺขา (ภาษาบาลี)
มูลสิ กฺขา (ภาษาบาลี)

อรรถกถาพระสุ ตตันตปิ ฎก
ที.สี .อ. (บาลี)
ที.ม.อ. (บาลี)
ที.ปา.อ. (บาลี)
ม.มู.อ. (บาลี)
ม.ม.อ. (บาลี)
ม.อุ.อ. (บาลี)
ส.ส.อ. (บาลี)
ส.นิ.อ. (บาลี)
ส.ข.อ. (บาลี)
ส.สฬา.อ. (บาลี)
ส.ม.อ. (บาลี)
องฺฺ .เอกก.อ. (บาลี)
องฺฺ .ทุก.อ. (บาลี)
องฺฺ .ติก.อ. (บาลี)
องฺฺ .จตุกฺก.อ. (บาลี)
องฺฺ .ปญฺ จก.อ. (บาลี)
องฺฺ .ฉกฺก.อ. (บาลี)

ทีฆนิกาย สุ มงฺ คลวิลาสิ นี สี ลกฺขนฺ ธวคฺ คอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
ทีฆนิกาย สุ มงฺ คลวิลาสิ นี มหาวคฺ คอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
ทีฆนิกาย สุ มงฺ คลวิลาสิ นี ปาฏิกวคฺ คอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
มชฺ ฌิมนิกาย ปปญฺ จสู ทนี มูลปณฺ ณาสกอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
มชฺ ฌิมนิกาย ปปญฺ จสู ทนี มชฺ ฌิมปณฺ ณาสกอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
มชฺ ฌิมนิกาย ปปญฺ จสู ทนี อุปริ ปณฺ ณาสกอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
สยุตฺตนิกาย สารตฺ ถปฺปกาสิ นี สคาถวคฺ คอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
สยุตฺตนิกาย สารตฺ ถปฺปกาสิ นี นิทานวคฺ คอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
สยุตฺตนิกาย สารตฺ ถปฺปกาสิ นี ขนฺ ธวคฺ คอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
สยุตฺตนิกาย สารตฺ ถปฺปกาสิ นี สฬายตนวคฺ คอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
สยุตฺตนิกาย สารตฺ ถปฺปกาสิ นี มหาวคฺ คอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
องฺ คุตตรนิกาย มโนรถปูรณี เอกกนิปาตอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
องฺ คุตตรนิกาย มโนรถปูรณี ทุกนิปาตอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
องฺ คุตตรนิกาย มโนรถปูรณี ติกนิปาตอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
องฺ คุตตรนิกาย มโนรถปูรณี จตุกฺกนิปาตอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
องฺ คุตตรนิกาย มโนรถปูรณี ปญฺ จกนิปาตอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
องฺ คุตตรนิกาย มโนรถปูรณี ฉกฺกนิปาตอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)

๖

องฺฺ .สตฺ ตก.อ. (บาลี)
องฺฺ .อฏฺฐก.อ. (บาลี)
องฺฺ .นวก.อ. (บาลี)
องฺฺ .ทสก.อ. (บาลี)
องฺฺ .เอกาทสก.อ. (บาลี)
องฺฺ .ทฺวาทสก.อ. (บาลี)
ขุ.ขุ.อ. (บาลี)
ขุ.ธ.อ. (บาลี)
ขุ.อุ.อ. (บาลี)
ขุ.อิติ.อ. (บาลี)
ขุ.สุ .อ. (บาลี)
ขุ.เปต.อ. (บาลี)
ขุ.วิ.อ. (บาลี)
ขุ.เถร.อ. (บาลี)
ขุ.เถรี .อ. (บาลี)
ขุ.ชา.เอกก.อ.(บาลี)
ขุ.ชา.ทุก.อ.(บาลี)
ขุ.ชา.ทุก.อ.(บาลี)
ขุ.ชา.ติก.อ.(บาลี)
ขุ.ชา.จตุกฺก.อ.(บาลี)
ขุ.ชา.ปญฺ จก.อ.(บาลี)
ขุ.ชา.ฉกฺก.อ.(บาลี)
ขุ.ชา.สตฺ ตก.อ.(บาลี)
ขุ.ชา.อฏฺฐก.อ.(บาลี)
ขุ.ชา.นวก.อ.(บาลี)
ขุ.ชา.ทสก.อ.(บาลี)
ขุ.ชา.เอกาทสก.อ.(บาลี)
ขุ.ชา.ทฺวาทสก.อ.(บาลี)
ขุ.ชา.เตรสก.อ.(บาลี)
ขุ.ชา.ปกิณฺณก.อ.(บาลี)
ขุ.ชา.วีสติ.อ.(บาลี)
ขุ.ชา.ตึสติ.อ.(บาลี)
ขุ.ชา.จตฺ ตาลีส.อ.(บาลี)
ขุ.ชา.ปญฺ ญาส.อ.(บาลี)

องฺ คุตตรนิกาย มโนรถปูรณี สตฺ ตกนิปาตอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
องฺ คุตตรนิกาย มโนรถปูรณี อฏฺฐกนิปาตอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
องฺ คุตตรนิกาย มโนรถปูรณี นวกนิปาตอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
องฺ คุตตรนิกาย มโนรถปูรณี ทสกนิปาตอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
องฺ คุตตรนิกาย มโนรถปูรณี เอกาทสกนิปาตอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
องฺ คุตตรนิกาย มโนรถปูรณี ทฺวาทสกนิปาตอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺ ถโชติกา ขุทฺทกปาฐอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
ขุทฺทกนิกาย ธมฺ มปทอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺ ถทีปนี อุทานอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺ ถทีปนี อิติวตุ ฺ ตกอฏฺฐกา (ภาษาบาลี)
ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺ ถโชติกา สุ ตฺตนิปาตอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺ ถโชติกา เปตวตฺ ถุอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺ ถโชติกา วิมานวตฺ ถุอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺ ถทีปนี เถรคาถาอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺ ถทีปนี เถรี คาถาอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย เอกกนิปาตชาตกอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย ทุกนิปาตชาตกอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย ทุกนิปาตชาตกอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย ติกนิปาตชาตกอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย จตุกฺกนิปาตชาตกอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย ปญฺ จกนิปาตชาตกอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย ฉกฺกนิปาตชาตกอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย สตฺ ตกนิปาตชาตกอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย อฏฺฐกนิปาตชาตกอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย นวกนิปาตชาตกอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย ทสกนิปาตชาตกอฏฺฐกถา(ภาษาบาลี)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย เอกาทสกนิปาตชาตกอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย ทฺ วาทสกนิปาตชาตกอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย เตรสกนิปาตชาตกอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย ปกิณฺณกนิปาตชาตกอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย วีสตินิปาตชาตกอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย ตึสตินิปาตชาตกอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย จตฺ ตาลีสนิปาตชาตกอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย ปญฺ ญาสนิปาตชาตกอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)

๗

ขุ.ชา.สฏฺฐิ.อ.(บาลี)
ขุ.ชา.สตฺ ตติ.อ.(บาลี)
ขุ.ชา.อสี ติ.อ.(บาลี)
ขุ.ชา.ม.อ.(บาลี)
ขุ.ม.อ. (บาลี)
ขุ.จู.อ. (บาลี)
ขุ.ป.อ. (บาลี)
ขุ.อป.อ. (บาลี)
ขุ.พุทฺธ.อ. (บาลี)
ขุ.จริ ยา.อ. (บาลี)

สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย สฏฺฐินิปาตชาตกอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย สตฺ ตตินิปาตชาตกอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย อสี ตินิปาตชาตกอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก ขุทฺทกนิกาย มหานิปาตชาตกอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
ขุทฺทกนิกาย สทฺ ธมฺ มปฺปชฺ โชติกา มหานิทฺเทสอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
ขุทฺทกนิกาย สทฺ ธมฺ มปฺปชฺ โชติกา จูฬนิทฺเทสอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
ขุทฺทกนิกาย สทฺธมฺ มปฺปกาสิ นี ปฏิสมฺ ภิทามคฺ คอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
ขุทฺทกนิกาย วิสุทฺธชนวิลาสิ นี อปทานอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
ขุทฺทกนิกาย มธุ รตฺ ถวิลาสิ นี พุทฺธวสอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺ ถทีปนี จริ ยาปิ ฏกอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)

อรรถกถาพระอภิธรรมปิ ฎก
อภิ.สงฺ .อ. (บาลี)
อภิ.วิ.อ. (บาลี)
อภิ.ปญฺ จ.อ. (บาลี)

อภิธมฺ มปิ ฏก อฏฺฐสาลินี ธมฺ มสงฺ คณี อฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
อภิธมฺ มปิ ฏก สมฺ โมหวิโนทนี วิภงฺ คอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
อภิธมฺ มปิ ฏก ปญฺ จปกรณอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)

อรรถกถาปกรณวิเสส
เนตฺ ติ.อ. (บาลี)
มิลินฺท.อ. (บาลี)
เนตฺ ติ.วิ. (บาลี)
วิภาวินีฏีกา (บาลี)
วิสุทฺธิ.ฏีกา (บาลี)
มิลินฺท.ฏีกา (บาลี)
มหาวสฏีกา (บาลี)

เนตฺ ติปกรณอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
มิลินฺทปกรณอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี)
เนตฺ ติปกรณวิภาวินี
อภิธมฺ มตฺ ถวิภาวินีฏีกา (ภาษาบาลี)
วิสุทฺธิมคฺ คมหาฏีกา
มธุรตฺ ถปกาสิ นี มิลินฺทปญฺ หฏีกา
มหาวสฏีกา (ภาษาบาลี)

ฎีกาพระวินัยปิ ฎก
วชิร.ฏีกา (บาลี)
สารตฺ ถ.ฏีกา (บาลี)
วิมติ.ฏีกา (บาลี)
กงฺ ขา.ฏีกา (บาลี)
กงฺ ขา.อภินวฏีกา (บาลี)
วินย.ฏีกา (บาลี)
วิ.ฏีกา (บาลี)
อุตฺตร.ฏีกา (บาลี)
ขุทฺท.ฏีกา (บาลี)

วชิรพุทฺธิ วินยปิ ฏกฏีกา (ภาษาบาลี)
สารตฺ ถทีปนี วินยปิ ฏกฏีกา (ภาษาบาลี)
วิมติวโิ นทนี วินยปิ ฏกฏีกา (ภาษาบาลี)
กงฺ ขาวิตรณี ปุราณฏีกา (ภาษาบาลี)
วินยตฺ ถมญฺ ชุสา กงฺ ขาวิตรณี อภินวฏีกา (ภาษาบาลี)
วินยาลงฺ การฏีกา (ภาษาบาลี)
วินยวินิจฺฉยฏีกา (ภาษาบาลี)
อุตฺตรวินิจฺฉยฏีกา (ภาษาบาลี)
ขุทฺทสิ กฺขาปุราณฏีกา (ภาษาบาลี)

๘

ขุทฺท.อภินวฏีกา (บาลี) ขุทฺทสิ กฺขาอภินวฏีกา (ภาษาบาลี)
มูล.ฏีกา (บาลี)
มูลสิ กฺขาฏีกา (ภาษาบาลี)

ฎีกาพระสุ ตตันตปิ ฎก
ที.สี .ฏีกา (บาลี)
ทีฆนิกาย สี ลกฺขนฺ ธวคฺ คฏีกา (ภาษาบาลี)
ที.สี .อภินวฏีกา (บาลี) ทีฆนิกาย สี ลกฺขนฺ ธวคฺ คอภินวฏีกา (ภาษาบาลี)
ที.ม.ฏีกา (บาลี)
ทีฆนิกาย มหาวคฺ คฏีกา (ภาษาบาลี)
ที.ปา.ฏีกา (บาลี)
ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺ คฏีกา (ภาษาบาลี)
ม.มู.ฏีกา (บาลี)
มชฺ ฌิมนิกาย มูลปณฺ ณาสกฏีกา (ภาษาบาลี)
ม.ม.ฏีกา (บาลี)
มชฺ ฌิมนิกาย มชฺ ฌิมปณฺ ณาสกฏีกา (ภาษาบาลี)
ม.อุ.ฏีกา (บาลี)
มชฺ ฌิมนิกาย อุปริ ปณฺ ณาสกฏีกา (ภาษาบาลี)
ส.ส.ฏีกา (บาลี)
สยุตฺตนกาย สคาถวคฺ คฏีกา (ภาษาบาลี)
ส.นิ.ฏีกา (บาลี)
สยุตฺตนกาย นิทานวคฺ คฏีกา (ภาษาบาลี)
ส.ข.ฏีกา (บาลี)
สยุตฺตนกาย ขนฺ ธวคฺ คฏีกา (ภาษาบาลี)
ส.สฬา.ฏีกา (บาลี)
สยุตฺตนกาย สฬายตนวคฺ คฏีกา (ภาษาบาลี)
ส.ม.ฏีกา (บาลี)
สยุตฺตนกาย มหาวคฺ คฏีกา (ภาษาบาลี)
องฺ .เอกก.ฏีกา (บาลี) องฺ คุตฺตรนิกาย เอกกนิปาตฏีกา (ภาษาบาลี)
องฺ .ทุก.ฏีกา (บาลี)
องฺ คุตฺตรนิกาย ทุกนิปาตฏีกา (ภาษาบาลี)
องฺ .ติก.ฏีกา (บาลี)
องฺ คุตฺตรนิกาย ติกนิปาตฏีกา (ภาษาบาลี)
องฺ .จตุกฺก.ฏีกา (บาลี) องฺ คุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาตฏีกา (ภาษาบาลี)
องฺ .ปญฺ จก.ฏีกา (บาลี) องฺ คุตฺตรนิกาย ปญฺ จกนิปาตฏีกา (ภาษาบาลี)
องฺ .ฉกฺก.ฏีกา (บาลี)
องฺ คุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาตฏีกา (ภาษาบาลี)
องฺ .สตฺ ตก.ฏีกา (บาลี) องฺ คุตฺตรนิกาย สตฺ ตกนิปาตฏีกา (ภาษาบาลี)
องฺ .อฏฺฐก.ฏีกา (บาลี) องฺ คุตฺตรนิกาย อฏฺฐกนิปาตฏีกา (ภาษาบาลี)
องฺ .นวก.ฏีกา (บาลี)
องฺ คุตฺตรนิกาย นวกนิปาตฏีกา (ภาษาบาลี)
องฺ .ทสก.ฏีกา (บาลี)
องฺ คุตฺตรนิกาย ทสกนิปาตฏีกา (ภาษาบาลี)
องฺ .เอกาทสก.ฏีกา (บาลี) องฺ คุตฺตรนิกาย เอกาทสกนิปาตฏีกา (ภาษาบาลี)
องฺ .ทฺวาทสก.ฏีกา (บาลี) องฺ คุตฺตรนิกาย ทฺ วาทสกนิปาตฏีกา (ภาษาบาลี)
องฺ .ธ.ฏีกา (บาลี)
ธมฺ มปทมหาฏีกา (ภาษาบาลี)

ฎีกาพระอภิธรรมปิ ฎก
อภิ.สงฺ .มูลฏีกา (บาลี) อภิธมฺ มปิ ฏก ธมฺ มสงฺ คณี มูลฏีกา (ภาษาบาลี)
อภิ.วิ.มูลฏีกา (บาลี)
อภิธมฺ มปิ ฏก วิภงฺ คมูลฏีกา (ภาษาบาลี)
อภิ.ปญฺ จ.มูลฏีกา (บาลี) อภิธมฺ มปิ ฏก ปญฺ จปกรณมูลฏีกา (ภาษาบาลี)

๙

อภิ.สงฺ .อนุฏีกา (บาลี)
อภิ.วิ.อนุฏีกา (บาลี)
อภิ.ปญฺ จ.อนุฏีกา (บาลี)
ม.ฏีกา (บาลี)
มธุ.ฏีกา (บาลี)

อภิธมฺ มปิ ฏก ธมฺ มสงฺ คณี อนุฏีกา (ภาษาบาลี)
อภิธมฺ มปิ ฏก วิภงฺ คอนุฏีกา (ภาษาบาลี)
อภิธมฺ มปิ ฏก ปญฺ จปกรณอนุ ฏีกา (ภาษาบาลี)
มณิ ทีปฏีกา (ภาษาบาลี)
มธุสารตฺ ถทีปนีฏีกา (ภาษาบาลี)

๑๐

ฎีกาปกรณวิเสส
เนตฺ ติฏีกา (บาลี)
เนตฺ ติว.ิ (บาลี)
มิลินฺท.ฏีกา (บาลี)
วิสุทฺธิ.มหาฏีกา (บาลี)
วิสุทฺธิ.จูฬฏีกา (บาลี)
เนตฺ ติ.วิ. (บาลี)
อภิ.วตารฏีกา (บาลี)
กงฺ ขา.ปุราณฏีกา (บาลี)
กงฺ ขา.อภินวฏีกา (บาลี)
วินย.ฏีกา (บาลี)
วิภาวินีฏีกา (บาลี)
มหาวสฏีกา (บาลี)

เนตฺ ติฏีภา (ภาษาบาลี)
เนตฺ ติวภิ าวินี (ภาษาบาลี)
มธุรตฺ ถปกาสิ นี มิลินฺทปญฺ หฏีกา (ภาษาบาลี)
วิสุทฺธิมคฺ คมหาฏีกา (ภาษาบาลี)
วิสุทฺธิมคฺ คจูฬฏีกา (ภาษาบาลี)
เนตฺ ติปกรณวิภาวินี
อภิธมฺ มตฺ ถวิกาสิ นี อภิธมฺ มาวตารฏีกา (ภาษาบาลี)
กงฺ ขาวิตรณี ปุราณฏีกา (ภาษาบาลี)
กงฺ ขาวิตรณี อภินวฏีกา (ภาษาบาลี)
วินยาลงฺ การฏีกา (ภาษาบาลี)
อภิธมฺ มตฺ ถวิภาวินีฏีกา (ภาษาบาลี)
มหาวสฏีกา (ภาษาบาลี)

ไวยากรณ์
อภิธา.
รู ปสิ ทฺธิ.
นีติ.ธาตุ.
นีติ.ปท.
นีติ.สุ ตฺต.

อภิธานปฺปทีปิกา
รู ปสิ ทฺธิวฺยากรณ
สทฺทนีติ ธาตุมาลา
สทฺทนีติ ปทมาลา
สทฺทนีติ สุ ตฺตมาลา

อธิบายอักษรย่อ
วิ.จู. (บาลี) ๗/๒๘๕/๔๖, วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๘๕/๗๑. หมายถึง วินยปิ ฏก จูฬวคฺ คปาลิ เล่ม ๗ ข้อ ๒๘๕ หน้า
๔๖ ฉบับ มหาจุฬาเตปิ ฏก ๒๕๐๐ และวินยั ปิ ฎก จูฬวรรค เล่ม ๗ ข้อ ๒๘๕ หน้า ๗๑ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๒๕๓๙
วิ.มหา.อ.(บาลี) ๑/๕๗. หมายถึง วินยปิ ฏก สมนฺ ตปาสาทิกา มหาวิภงฺ คอฏฺฐกถา ภาค ๑ หน้า ๕๗ ฉบับ มหา
จุฬาอฏฺฐกถา ๒๕๓๔
ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๗๕-๗๖. หมายถึง ธมฺ มปทอฏฺฐกถา ภาค ๑ หน้า ๗๕-๗๖ ฉบับ มหามกุฏราชวิทยาลัย

วิมติ.ฏีกา (บาลี) ๒/๒๘๕/๓๐๖. หมายถึง วิมติวโิ นทนี วินยปิ ฏกฏีกา ภาค ๒ ข้อ ๒๘๕ หน้า ๓๐๖ ฉบับ
มหาจุฬาฏีกา ๒๕๓๘

๑๑

ตัวอย่างการใช้อกั ษรย่อ
บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ความเป็ นมา ความสาคัญ และที่มาของการวิจยั
บุคคลในโลกนี้ย่อมมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันโดยฐานะใดฐานะหนึ่ง เริ่มจากความสัมพันธ์กนั ภายในครอบครัวจนถึง
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลทัว่ ไป เมือ่ บุคคลมีความสัมพันธ์กนั โดยฐานะต่าง ๆ เช่นนี้ สิง่ ทีท่ กุ คนจะได้ประสบเจอ ก็คือ
ความตาย เพราะทุกคนไม่ว่าเด็ก ผูใ้ หญ่ โง่ ฉลาด มังมี
่ และยากจน ล้วนต้องตาย๑ คนผูเ้ กิดแล้วจะไม่ตายไม่มี คนทีม่ ชี วี ติ อยู่
ได้นานก็อยู่ได้เพียง ๑๐๐ ปี หรือจะอยู่เกินไปบ้างก็มนี อ้ ย๒ ความตาย (Death) เมือ่ เกิดขึ้นแล้วย่อมทาให้เกิดความเศร้าโศก
เสียใจ มีคากล่าวไว้ว่า นา้ ตาที่รนิ หลังเพราะความเศร้
่
าโศกเสียใจ อันมีสาเหตุมาจากการต้องประสบกับความสูญเสียบุคคลที่ตน
รักในแต่ละครัง้
ดูเหมือนว่าจะมีเพียงน้อยนิด แต่เมือ่ นับนา้ ตาทีไ่ หลรินรวมกันในสังสารวัฏแล้วจะมีจานวนมากกว่านา้ ใน
มหา สมุทรเสียอีก๓ และนา้ ตาแห่งความสูญเสียนี้ย่อมเกิดขึ้นแม้แก่บุคคลผูเ้ ป็ นโสดาบัน เช่น อนาถบิณฑิกเศรษฐี ๔ นางวิสาขา
มหาอุบาสิกา๕ ไม่จาต้องกล่าวถึงบุคคลทัว่ ไป แต่สาหรับคนทีไ่ ด้เจริญมรณัสสติ แม้ไม่ได้บรรลุธรรม ไม่รอ้ งไห้เสียใจก็มี ดังเรื่อง
บุคคลทัง้ หลายพิจารณาความตายเหมือนงูลอกคราบ๖ฉะนัน้
ความตาย คือการทีเ่ บญจขันธ์แตกสลายไป หรือความขาดสูญของชีวติ ในภพหนึ่ง ๗ และความตายนี้เนื่องมาจากความ
เกิด เมือ่ ไม่มคี วามเกิด ความตายก็มไี ม่ได้ แต่เมื่อมีความเกิด ความตายจึงมี และความเกิดมีได้เพราะองค์ประกอบ ๓ อย่าง
คือ มารดาบิดาอยู่ร่วมกัน มารดามีระดู และมีสตั ว์มาเกิด๘ เมือ่ สัตว์มาถือกาเนิดในครรภ์ของมารดาแล้ว ก็มวี วิ ฒั นาการแห่งการ
เจริญเติบโตเป็ นลาดับ ดังคาที่ว่า รูปนี้เป็ นกลละก่อน จากกลละจึงเป็ นอัพพุทะ จากอัพพุทะจึงเป็ นเปสิ จากเปสิจงึ เป็ นฆนะ
จากฆนะจึงเป็ นปัญจสาขา (ปุ่ม ๕ ปุ่ม) ต่อจากนัน้ ผม ขน และเล็บจึงเกิดขึ้น๙ แล้ววิวฒั นาการต่อไป พออยู่ในครรภ์ประมาณ ๙
เดือนก็คลอดออกมาลืมตาดูโลก แล้ววิวฒั นาการเป็ นร่างกายเติบโตขึ้นตามลาดับ ครัน้ แล้ว ร่างกายก็ดารงชีวิตอยู่บนโลกนี้ แล้ว
แตกดับไปเมือ่ หมดอายุขยั นี้กล่าวตามอายุกปั ๑๐ของแต่ละคน

๑

ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๘๕/๑๓๑.
๒
ส.ส.(ไทย) ๑๕/๑๔๕/๑๘๔-๑๘๕.
๓
ขุ.เถรี. (ไทย) ๒๖/๔๙๖-๕๐๑/๖๓๕-๖๓๖, ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๑/๑๑๓/๕๑๐-๕๑๕, ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๒/๑๗๔/๑๓๖.
๔
ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๑๘/๑๑๖-๑๑๗.
๕
ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๗๘/๓๓๗,ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๒/๒๑๓/๒๑๑.
๖
ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๙-๒๘/๒๐๒-๒๐๓.
๗
วิสุทธฺ .ิ (บาลี) ๑/๑๖๗/๒๕๐.
๘
ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๐๘/๔๔๔.
๙
ส.ส.(ไทย) ๑๕/๒๓๕/๓๓๖.
๑๐
ที.ม.อ.(บาลี) ๒/๑๖๗/๑๕๗.

๑๒
แต่ใช่ว่าทุกคนจะมีชวี ติ อยู่รอดจนหมดอายุขยั เพราะบางคนไม่เป็ นเช่นนัน้ บางคนขณะอยู่ในท้องก็ตายแล้ว เพราะ
ถูกทาแท้งบ้าง๑๑ ถูกโรคเบียดเบียนบ้าง บางคนเกิดมาลืมตาดูโลกได้ไม่ถงึ วัน ก็ถูกแม่ใจร้ายฆ่าเสียบ้าง ทิ้งถังขยะให้ตายบ้าง
บางคนเมือ่ เจริญวัยแล้ว พอวิง่ เล่นได้กจ็ มนา้ บ้าง ถูกรถชนบ้าง บางคนย่างเข้าวัยหนุ่มสาว ผิดหวังด้านความรักก็ฆ่าตัวตายบ้าง
ตายเพราะอุบตั เิ หตุดว้ ยความคะนองบ้าง บางคนย่างเข้าวัยกลางคน ขัดผลประโยชน์กนั ก็ถกู ฆ่าบ้าง เป็ นโรคตายบ้าง บางคน
ย่างเข้าสู่วยั ชรา ทางานไม่ได้ก็อดอยากตายบ้าง ตอมใจตายบ้าง ดังนัน้ เรื่องความตายกับความเกิดเป็ นของคู่กนั ทุกคนหลีก
หนีความตายไม่พน้ ๑๒
ความตายเมือ่ เกิดขึ้น ความเศร้าโศกเสียใจของหมูญ
่ าติก็ตามมา มากบ้างน้อยบ้าง ตามความรักและผูกพันกัน ดังนัน้
ในทางพระพุทธศาสนา จึงมีอบุ ายวิธปี ฏิบตั ติ ่อความตายทีเ่ กิดขึ้น และถือว่าเป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ นอย่างยิง่ อุบายวิธดี งั กล่าวคือ มรณัส
สติ (Mindfulness to Death) ซึง่ ถือว่าเป็ นกัมมัฏฐานทีม่ คี วามจาเป็ นอย่างยิง่ เรียกว่าสัพพัตถกกัมมัฏฐาน ๑๓ เป็ นกรรมฐานทีใ่ ช้
ประโยชน์ได้ หรือควรต้องใช้ทกุ ทีท่ ุกกรณี
มรณัสสติ คือการระลึกถึงความตาย เป็ นอุบายวิธีปฏิบตั ิต่อความตายทีพ่ ระพุทธองค์ตรัสสอนแก่พทุ ธบริษทั ทัง้ หลาย
ไว้ อุบายวิธดี งั กล่าวนัน้ จาเป็ นต้องมีหลักการปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้อง เพราะการนึกถึงความตายนัน้ หากบุคคลไม่มโี ยนิโสมนสิการคือ ไม่
มีอบุ ายวิธีทาใจให้คดิ อย่างถูกวิธีแล้ว อกุศลธรรมก็จะเกิดขึ้น เช่น การนึกถึงความตายแล้วสลดหดหู่ เกิดความเศร้าโศกความ
เหีย่ วแห้งใจบ้าง เกิดความหวัน่ กลัวหวาดเสียวใจบ้าง ตลอดจนเกิดความดีใจเมือ่ นึกถึงความตายของคนทีเ่ กลียดชังบ้างเป็ นต้น
แต่ถา้ มีโยนิโสมนสิการคือมีอบุ ายวิธที าใจให้คิดอย่างถูกวิธี กุศลธรรมก็จะเกิดขึ้นคือเกิดความรูส้ กึ ตื่นตัวเร้าใจ ไม่ประมาท เร่ง
ขวนขวายปฏิบตั ิกจิ หน้าที่ ทาสิ่งดีงามเป็ นประโยชน์ ประพฤติปฏิบตั ิธรรมตลอดจนรูเ้ ท่าทันความจริงทีเ่ ป็ นคติธรรมของสังขาร
ท่านกล่าวว่า การคิดถึงความตายอย่างถูกวิธี จะประกอบด้วยสติ คือ มีความกาหนดใจได้ หรือมีใจอยู่กบั ตัว ระลึกรูถ้ งึ สิง่ ทีพ่ งึ
เกี่ยวข้องกับจิต ทาให้เกิดสังเวคะ มีความรูส้ กึ เร้าใจได้คิดและสานึกทีจ่ ะเร่งรีบทาการ และทาให้เกิดญาณ มีความรูเ้ ท่าทัน
ธรรมดาหรือรูต้ ามเป็ นจริง๑๔
มรณัสสติเป็ นธรรมทีท่ ุกคนควรเจริญอยู่เสมอทุกขณะ ดังคาทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ภกิ ษุพจิ ารณาความตายดังนี้ว่า
เราพึงเป็ นอยู่ได้เพียงชัว่ ขณะเคี้ยวกินคาข้าว ๑ คา หรือ เราพึงเป็ นอยู่ได้เพียงชัว่ ขณะหายใจเข้าหายใจออกหรือหายใจออกหายใจ
เข้า๑๕ ภิกษุผูพ้ จิ ารณาเช่นนี้ช่อื ว่าผูไ้ ม่ประมาท หากเจริญมรณัสสติอย่างแรงกล้าก็จะทาให้ส้นิ อาสวะได้
การเจริญมรณัสสติน้ ี ต้องพิจารณาถึงความตายของตนเป็ นหลักทัง้ กลางวันและกลางคืนอยู่ตลอด เวลา มิใช่ให้
พิจารณาถึงความตายภายนอก ดังพระดารัสทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ภกิ ษุพจิ ารณาดังนี้ว่า งูพงึ กัดเราก็ได้ แมงป่ องพึงต่อยก็ได้
ตะขาบพึงกัดก็ได้ เราพึงพลาดหกล้มก็ได้ หมูม่ นุ ษย์พงึ ทาร้ายเราก็ได้ หรือพวกอมนุษย์พงึ ทาร้ายเราก็ได้ เหตุนนั้ เราพึงตาย เรา
พึงมีอนั ตรายนัน้ บาปอกุศลธรรมทีเ่ รายังละไม่ได้ ซึง่ จะพึงเป็ นอันตรายแก่เราผูจ้ ะตายมีอยู่หรือไม่ ถ้าบาปอกุศลธรรมที่เรายังละ
ไม่ได้ ซึง่ จะพึงเป็ นอันตรายแก่เราผูจ้ ะตายมีอยู่ ก็ควรละบาปอกุศลธรรมนัน้ ถ้าบาปอกุศลธรรมทีเ่ รายังละไม่ได้ ซึง่ จะพึงเป็ น
อันตรายแก่เราผูจ้ ะตายไม่มี ก็ควรมีปีตแิ ละปราโมทย์ในกุศลธรรมทัง้ หลายอยู่เถิด ๑๖ จากเนื้อความทีก่ ล่าวมานี้ พระพุทธองค์ทรง
สอนให้พจิ ารณาถึงความตายของตนเป็ นหลัก
๑๑

ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๑/๕/๓๖-๓๙.
ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๒๘/๘๑.
๑๓
วิสุทธฺ .ิ (บาลี) ๑/๔๒/๑๐๕, วิ.อ. (บาลี) ๑/๑๖๕/๔๕๔.
๑๔
วิสุทธฺ .ิ (บาลี) ๑/๑๖๘/๒๕๐-๒๕๑.
๑๕
องฺ.อฏฐฺ ก.(ไทย) ๒๓/๗๓/๒๘๓-๓๘๕, ดูเทียบ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๙/๔๔๔-๔๔๗.
๑๖
องฺ.อฏฐฺ ก.(ไทย) ๒๓/๗๔/๓๘๖-๒๘๘, ดูเทียบ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๒๐/๔๔๗-๔๔๙.
๑๒

๑๗

๑๓

บุคคลทีเ่ ป็ นตัวอย่างก็คือธิดาของนายช่างหูกชาวเมืองอาฬวี หลังจากนางได้ฟงั เรื่องมรณัสสติจากพระพุทธเจ้าแล้ว
ก็เจริญมรณัสสติอย่างเดียวตลอดทัง้ กลางคืนกลางวันสิ้นเวลา ๓ ปี ในที่สุด ก่อนทีจ่ ะตายนางตอบปัญหากับพระพุทธองค์แล้ว
ได้บรรลุธรรมเป็ นโสดาบัน หรือเรื่องปูตคิ ตั ตติสสเถระ ผูป้ ่ วยใกล้จะตาย พระพุทธเจ้าเสด็จไปเยีย่ มท่านถึงทีอ่ ยู่และแสดงธรรม
ให้ฟงั ก็ได้บรรลุธรรม๑๘ สาหรับผูป้ ่ วยใกล้จะตายนี้ พระ พุทธเจ้าพร้อมกับพุทธสาวกได้เสด็จไปโปรดและช่วยเหลือหลายครัง้
เช่น เรื่องเด็กหนุ่มมัณฑกุณฑลี๑๙
ซึง่ กรณีตวั อย่างดังกล่าว นับว่าเป็ นอุบายวิธอี นั ดีทจ่ี ะช่วยเหลือผูป้ ่ วยใกล้ต่อมรณภัยให้มี
ความสุข
ในทางพระพุทธศาสนา บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับความตาย มีหลายท่าน ส่วนมากจะสูญเสียบุคคลผูเ้ ป็ นทีร่ กั ทัง้ นัน้ เช่น
เรื่องนางปฏาจารา ธิดาของเศรษฐีเมืองสาวัตถีทไ่ี ด้ประสบความพลัดพรากอย่างมหันต์ กล่าวคือ สามีถูกงูกดั ตาย บุตรคนหนึ่งตกนา้
ตาย อีกคนหนึ่งถูกเหยีย่ วเฉี่ยวเอาไป มารดาบิดาและพีช่ ายถูกเรือนพังทับตาย จึงทาให้นางมีสติวปิ ลาสเพราะความพลัดพราก
ดังกล่าว เดินบ่นเพ้อไปคนเดียวโดยไม่มผี า้ นุ่งห่ม๒๐ เรื่องนางกีสาโคตมี ทีไ่ ด้รบั ความทุกข์เพราะบุตรตาย อุม้ ร่างบุตรไปเที่ยวหายา
เพือ่ ให้ฟ้ ื นคืนชีพเหมือนเดิม จนใครๆ ทีพ่ บเข้าต่างก็ว่านางเป็ นบ้า
กรณีตวั อย่างเรื่องทีย่ กมานี้ ทาให้พจิ ารณาว่า คนทีเ่ จริญมรณัสสติ เมือ่ ความตายมาเยือนก็ไม่เศร้าโศก คนที่ไม่ได้
เจริญมรณัสสติ เมือ่ ความตายมาเยือนก็จะเศร้าโศก
เพือ่ ให้คนในโลกนี้ ไม่มคี วามเศร้าโศก หรือมีอบุ ายวิธีบรรเทาความเศร้าโศก ในเมือ่ คนที่รกั ตายไป หรือเมือ่ ความตาย
มาถึงตน ก็ไม่สะดุง้ หวาดหวัน่ ดังนัน้ จึงได้รวบรวมอุบายวิธใี นการเจริญมรณัสสติในแง่มมุ ต่างๆ อันจะเป็ นคู่มอื เตรียมตายก่อน
ตายต่อไป ยิง่ ในปัจจุบนั นี้มกี ารตายทีไ่ ม่ได้คาดหมายมาก่อน เช่น เกิดคลืน่ สึนามิข้นึ ทาให้คนตายเป็ นจานวนมาก มีความเศร้า
โศกเสียใจมากมาย คนทัง้ หลายต้องการทีพ่ ง่ึ ทางใจ ต้องการให้พระสงฆ์ไปปลอบใจ ให้ธรรมะเป็ นทาน ชี้ทางคลายโศก งานวิจยั
เรื่องนี้ จะเป็ นส่วนหนึ่งช่วยให้ประชาชนคลายความเศร้าโศกได้ และเหตุผลสาคัญก็คือสืบเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย มีแนวคิดทีจ่ ะจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา และได้จดั สัมมนาเรื่อง “ชีวติ
และความตาย” นี้ดว้ ย และเรื่องความตายนี้ แม้ต่างประเทศ เช่น ไต้หวัน ก็มกี ารศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง
ปัญหามีอยู่ว่า ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความตาย การเจริญมรณัสสติ วิธปี ฏิบตั ติ ่อผูจ้ ะตายที่ปรากฏในคัมภีร ์
พระพุทธศาสนาเถรวาทยังไม่มกี ารรวบรวมไว้อย่างเป็ นระบบ จึงยากต่อการที่ประชาชนทัว่ ไป
จะเข้าใจและสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบนั ได้
ดังนัน้ ในการวิจยั นี้ คณะผูว้ จิ ยั ต้องการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความตาย การเจริญมรณัสสติ วิธปี ฏิบตั ติ ่อผูใ้ กล้
จะตายที่ปรากฏในคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนาเถรวาท และผลทีเ่ กิดจากการเจริญมรณัสสติ เพือ่ นาข้อมูลทีไ่ ด้ศึกษาวิจยั แล้วไปเผยแผ่
ให้เป็ นที่รบั ทราบและฝึ กอบรมกันในหมู่ประชาชนทัว่ ไป อันจะเป็ นการบรรเทาความเศร้าโศก เมือ่ ญาติมติ รผูเ้ ป็ นที่รกั ต้องจากไป
อย่างกะทันหัน และเพือ่ เป็ นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าสืบต่อไป
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