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FOREWORD

Wat Photharam (T. Phumriang, Dist. Chaiya, Surat Thani province - 
วัดโพธำรำม ต�ำบลพุมเรียง อ�ำเภอไชยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำน)ี was founded in 
the Ayutthaya period but there are no ancient records of its origins. 
Phumriang was the old administrative centre of Chaiya province from 
at least the late Ayutthaya period.1 Wat Photharam was an important 
temple – it was the seat of Phrakhru Ratanamuni Śri Saṅgharājā Laṅkā 
Kaew (พระครูรัตนมุนี ศรีสังฆรำชำลังกำแก้ว), the chief monk of Mueang 
Chaiya from the Ayutthaya and through the Ratanakosin period. It was 
a centre of Buddhist education in Chaiya and the surrounding areas. 
Today, after many others were eaten by termites and lost, there is a 
collection of 138 stacks (mat) of palm-leaf manuscripts. A catalogue 
of these manuscripts by Santi Pakdeekham has been published by the 
Office of Arts and Culture, Surat Thani Rajabhat University (ส�ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี) (2555/2012). Many of 
the manuscripts are in Pali, and many date from the later Ayutthaya 
and early Bangkok periods. The preserved manuscripts are in good 
condition, wrapped in the original cloth wrappers, and stored in 
traditional gilt–lacquer cabinets. These have been moved to the new 
temple museum.

One of the rare works is called Tamra Traipidok (Tāṃrā traipiṭaka 
- ต�ำรำไตรปิฎก) ‘Handbook of the Tripiṭaka’. This title is inscribed 
on the front cover in old writing. The catalogue gives divisions and 
titles as known and used in the Siamese tradition. Thus it is a valuable 
source for understanding this tradition; further, the information in the 
catalogue can help researchers to identify manuscripts in the field. 
Several of the classifications or titles that common in Thailand are 
scarcely known in Europe. These include Ādikamma and Pathama-
samanta, Dutiya-samanta, and Tatiya-samanta, etc.

Another feature of the catalogue is that it gives detailed listings of 
the contents of works such as the chapters of the Dhammapada. This 
is particularly striking in the case of works that circulated in several 
1 Until the Sixth Reign, Chaiya was a Mueang (เมือง). It became a district when 
the province of Surat Thani was founded in 2458 (1915).
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recensions like the Paṭhamsambodhi which is attested here in four or 
five versions.

At the very end, on the last page, the title Tamra Traipidok is 
repeated, followed by a numerical list of the contents:

 Rasavasena ekavidha[ṃ] 1 45
  [The Buddha’s teaching has a single taste, that of freedom.]2

 Vinayapiṭaka [The Vinayapiṭaka:]
  Pāṭimokkha 23

  Khandhaka 224

  Parivāra 165

 Suttanta 5 [Suttanta has 5 divisions:]
  Dīghanikāya 34
  Majjhima 1426

  Aṅguttara 7762 [Saṃyutta 7762]7

2 See for example N.A. Jayawickrama, The Inception of Discipline and 
the Vinaya Nidāna, Being a Translation and Edition of Buddhaghosa’s 
Samantapāsādikā, the Vinaya Commentary, London: Luzac & Company 
Ltd. 1962 (Sacred Books of the Buddhists Vol. XXI), Pali § 16 (p. 147) tad 
etaṃ sabbam pi buddhavacanaṃ rasvasena ekavidhaṃ … § 17 kathaṃ 
rasavasena ekavidhaṃ. yaṃ hi bhagavatā anuttaraṃ sammāsambodhiṃ 
abhisambujjhitvā yāva anupādisesāya nibbānadhātuyā parinibbāyati, 
etthantare pañcacattāḷīsavassāni devamanussanāgayakkhādayo anusāsantena 
paccavekkhantena vā vuttaṃ sabbaṃ taṃ ekarasaṃ vimuttirasam eva hoti. 
evaṃ rasavasena ekavidhaṃ.
3 This should refer to the Bhikkhu- and Bhikkhunī-pātimokkhas.
4 The Khandhaka has 22 chapters.
5 See HPL §41–42: ‘The Parivāra consists of 19 chapters, but it is called in the 
commentaries soḷasaparivāra, Sp 18.5 = Sv 17.4 ‘appendix of 16 (chapters?)’
6 The Majjhimanikāya has 152 suttas. The Thai figures ‘4’ and ‘5’ are close, 
and ‘142’ may be a copying error.
7 Normally Saṃyutta comes before Aṅguttara, but here the order is reversed. 
The figures remain in the right order. The first figure is not entirely clear, and 
may be either ‘1’ or ‘7’. Saṃyutta traditionally has 7762 (Jayawickrama § 20; 
HPL § 70).
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  Saṃyutta 9457 [Aṅguttara 9557]8

  Khuddaka 159

 Abhidhamma 7 [The Abhidhamma has 7 divisions]

In the Handbook itself, 39 titles are listed under Vinaya, 94 under 
Suttanta, and 84 under Abhidhamma. These figures include Pali, 
Aṭṭhakaṭṭhā, Ṭīkā, and manuals, etc. Linguistic texts (Saddāvisesa) 
comprise 88 titles.

The section on Vinaya lists the contents of the component parts followed 
by the titles of the commentaries and manuals. The Handbook lists 
the contents of the Dīghanikāya by vagga and the Majjhimanikāya by 
paṇṇāsa without listing the titles. It lists the Saṃyuttanikāya by vagga 
(Sagāthāvagga, Nidānavagga, etc.) and the Aṅguttaranikāya by nipāta 
(Ekanipāta, etc.) without any further breakdown. After each Nikāya the 
titles of the Aṭṭhakathā and Ṭīkā are given.

In the Khuddakanipāta, more detail is given: the titles of the nine 
texts of Khuddakapāṭha, the names of the twenty-six chapters of the 
Dhammapada, the Udāna, Itivuttaka, Suttanipāta, Vimānavatthu, 
Theragāthā, Therīgāthā, Jātaka, Mahāniddesa, Cūlaniddesa, 
Paṭisambhidā, Apadāna (46 vagga named), and the Buddhavaṅsa 
(23 buddhavaṅsa named). At this point it lists Mettayyabuddhavaṅsa, 
Anāgatabuddhavaṅsa, and their commentaries, and then the 
Cariyāpiṭaka.

Then follow further titles: Sotattakī, divided into nine kathā, 
Sampiṇḍamahānidāna, Sammohanidāna, and Paṭhamasambodhi. The 
Tamra includes four recensions of the last-named. The first recension 
has twelve chapters from Pāramībhūmi-parivatta up to Sattasattāha-
parivatta – the ‘Chapter on the levels of the perfections’ up to the 
‘Chapter on the seven weeks’, that is, how the Fortunate One spent 

8 The count for Aṅguttara (Jayawickrama § 20; HPL § 77) is 9557. Here the 
first ‘5’ is written as ‘4’. 
9 The Khuddkanikāya ‘consists of fifteen very heterogeneous works of widely 
varying length’: see HPL §§ 84–85.
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the first seven weeks after his awakening. The second recension is 
the ‘Abridged Paṭhamasambodhi’ (Paṭhamasambodhi-saṅkhepa) 
with eight chapters from Tusita-parivatta up to Pathamasambodhi-
parivatta – the ‘Chapter on the Bodhisatta’s sojourn in the Tusita 
Heaven’, his penultimate life, up to the ‘Chapter on the awakening and 
succeeding events’. The third is ‘The Extensive Paṭhamasambodhi’ 
(Paṭhamasambodhi-vitthāra) with thirteen chapters from 
Gabbhānigama-parivatta up to Parinibbāna-parivatta – ‘Chapter on 
the entry to the womb’ to the ‘Chapter on the Parinibbāna’. The fourth 
recension is the ‘Great Paṭhamasambodhi’ (Mahāpaṭhamasambodhi) 
with seventeen chapters from Tusitāvatāra up to Dakkhiṇavibhaṅga-
parivatta – the ‘Passage to the Tusita Heaven’ to the ‘Chapter on the 
Analysis of Offerings’. These tables of contents show the rich diversity 
the Siamese Paṭhamasambodhi – the story of the Buddha’s life – and 
how it can be presented with different emphases.

There follow other texts on or connected with the Buddha ending with 
Buddhādiguṇa. Then come:

Culavaṅsasaṅkhepa (Abridged Shorter Chronicle, 8 chapters with 
titles); 

Cūlavaṅsavitthāra (Extensive Shorter Chronicle, 12 chapters with 
titles);

Bodhivaṅsa (Chronicle of the Bodhi-[tree], 11 chapters with titles); 
Bodhivaṅsavaṇṇanātīkābodhivaṅsa (Explication of the Chronicle 

of the Bodhi[[tree], a commentary on the Bodhivaṅsa);
Dīpavaṅsa (Chronicle of the Island [of Laṅkā] with 8 named 

chapters);
Dāṭhādhātuvaṅsa (Chronicle of the Eye-tooth Relic, 5 chapters 

with titles); 
Dhātuvaṅsa (Chronicle of Relics, 5 chapters);
Thūpavaṇṇanā (Explication of the Thūpa).

These are followed by the Sotabbamālinī (Garland of Teachings to be 
Listened to) and cosmological texts.

After this comes the Abhidhamma and its manuals. The Handbook 
then returns to the Vaṅsa literature: Mahāvaṅsasaṅkhepa (Abridged 
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Great Chronicle), Thūpavaṅsasaṅkhepa (Abridged Chronicle of the 
Thūpa) and Thūpavaṅsavitthāra (Extensive Chronicle of the Thūpa). 
The text categories become mixed up. These are followed by linguistic 
texts ending with Subodhālaṅkāravaṇṇanā-ṭīkāsubodhālaṅkāra and 
Chandovicitta.

The Handbook seems to describe the contents of an actual library, or at 
least to be based on the examination of actual texts, giving an outline 
of their contents. This gives us a glimpse into the contents of works 
that at present are not available to us or are unknown. The Handbook 
shows how certain titles were transmitted as ‘Abridged’ (saṅkhepa) 
and ‘Extensive’ (vitthāra) versions. Many of these are preserved in 
manuscript collections to this day but they have not been studies or 
analysed. 

Santi Pakdeekham recognized the importance of this work when he 
examined the manuscript collection of Wat Photharam. He has prepared 
a useful edition of the manuscript which adds to our knowledge of 
the development and circulation of Pali literature in the late Ayutthaya 
period. It may be fruitfully compared with the Northern tradition of 
catalogues like the Piṭakamālā, one of which has also been edited 
by Santi as The Garland of the Piṭaka (Bangkok and Lumbini 2011). 
These editions are products of Siamese bibliographic or library science 
practices that remain inadequately recognized. These practices enabled 
the organization and transmission of the large, if not huge, number 
of manuscripts that preserve the rich heritage of Siamese, Southeast 
Asian, and world Pali literature.

Peter Skilling
Nandapurī, July 2017
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ค�ำน�ำ

ต�ำรำไตรปิฎก เป็นใบลำนที่บันทึกรำยชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎกที่เก่ำแก่ที่สุดฉบับหนึ่ง 
ซึ่งพบในภำคใต้ของไทย จำรด้วยอักษรขอม สมัยกรุงศรีอยุธยำตอนปลำย ภำษำ
บำลี - ไทย จ�ำนวน ๑ ผูก พบที่วัดโพธำรำม ต�ำบลพุมเรียง อ�ำเภอไชยำ จังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี ต้นฉบับใบลำนเรื่องนี้ผู้เขียนได้ค้นพบในระหว่ำงที่ ส�ำรวจและท�ำบัญชี
คัมภีร์ใบลำน วัดโพธำรำม ต�ำบลพุมเรียง อ�ำเภอไชยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ใน พ.ศ. 
๒๕๕๔

คัมภีร์ใบลำนเรื่องนี้มีควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงมำกต่อกำรศึกษำเกี่ยวกับ “พระ
ไตรปิฎก” ในประเทศไทย เนื่องจำกเป็นหลักฐำนเพียงเรื่องเดียวที่แสดงให้เห็น
ว่ำในสมัยกรุงศรีอยุธยำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีกำรจัดหมวดหมู่คัมภีร์และ
วรรณกรรมทำงพระพุทธศำสนำอย่ำงไร เนื่องจำกก่อนหน้ำนี้ไม่ปรำกฏหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรจัดหมวดหมู่พระไตรปิฎกและวรรณกรรมทำงพระพุทธศำสนำในภำค
กลำงและภำคใต้ของประเทศไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยำแต่อย่ำงใด 

นอกจำกนี้คัมภีร์ใบลำนเรื่อง “ต�ำรำไตรปิฎก” ยังให้รำยละเอียดเกี่ยวกับรำย
ชื่อพระไตรปิฎกและวรรณกรรมพระพุทธศำสนำซึ่งมีอยู่ในเวลำนั้น ซึ่งหลำยเรื่องยัง
ไม่พบต้นฉบับ เช่น กำรที่มีระบุถึงคัมภีร์ปฐมสมโพธิหลำยส�ำนวนมำกกว่ำที่พบใน
ปัจจุบัน รวมทั้งยังปรำกฏรำยละเอียดของแต่ละเรื่อง เช่น รำยชื่อปริจเฉทต่ำงๆ ของ
คัมภีร์แต่ละเรื่องไว้ด้วย อันเป็นหลักฐำนอย่ำงดีในกำรศึกษำเปรียบเทียบกับคัมภีร์ที่
พบในปัจจุบัน

ดังนั้นเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำรจัดหมวดหมู่ และรำยชื่อคัมภีร์
ทำงพระพุทธศำสนำซึ่งเป็นที่รับรู้กันในสมัยกรุงศรีอยุธยำ และเพื่อเป็นข้อมูลในกำร
ศึกษำพระไตรปิฎกและวรรณกรรมพระพุทธศำสนำในสมัยกรุงศรีอยุธยำ ผู้เขียนจึง
ได้ท�ำกำรปริวรรตและเรียบเรียง “ต�ำรำไตรปิฎก” เป็นหนังสือเล่มนี้ 

กำรปริวรรตและเรียบเรียงหนังสือ “ต�ำรำไตรปิฎก” ผู้เขียนได้จัดแบ่ง เนื้อหำ
ออกเป็น ๒ ภำค คือ

ภำคที่ ๑ เป็นภำคปริวรรต ผู้เขียนได้ปริวรรต “ต�ำรำไตรปิฎก” จำกใบลำน ซึ่ง
ปรำกฏอยู่ในบัญชีคัมภีร์เลขที่ ๑๑๗ ตู้ที่ ๔ ชั้นที่ ๒ กุฎิเจ้ำคณะเมืองไชยำ ซึ่งเป็น
คัมภีร์ มัดที่มีหนังสือพลัดต่ำงๆ รวมอยู่ด้วยกัน ๑๘ ผูก อักษรขอม สมัยอยุธยำตอน
ปลำย มำเป็นอักษรไทยและอักษรโรมัน โดยคงไว้ตำมแบบดั้งเดิม ตำมใบลำน

ภำคที่ ๒ เป็นภำคที่ผู้เขียนได้จัดแบ่งเนื้อหำของ “ต�ำรำไตรปิฎก” ออกตำม



หมวดหมู่ในต้นฉบับเดิม แต่ได้ก�ำหนดหมำยเลขล�ำดับคัมภีร์ รวมทั้งได้ จัดท�ำข้อมูล
ส�ำหรับสอบค้นรำยละเอียดของคัมภีร์นั้นๆ ไว้ด้วย เพื่อควำมสะดวกในกำรศึกษำ
ค้นคว้ำต่อไปอีกด้วย

ผู้เขียนหวังว่ำกำรจัดท�ำหนังสือ “ต�ำรำไตรปิฎก” เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
กำรศึกษำพระพุทธศำสนำไม่เพียงแต่ในภำคกลำงและภำคใต้ของไทยเท่ำนั้น หำก
แต่น่ำจะช่วยขยำยพรมแดนควำมรู้ที่มีต่อกำรศึกษำพระไตรปิฎกและวรรณกรรม
พระพุทธศำสนำต่อไปในอนำคต

ศำนติ ภักดีค�ำ
เรือนทุ่งหลวงรังสิต
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บทน�ำ

ต�ำรำไตรปิฎก เป็นบัญชีรำยชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎกที่เก่ำแก่ที่สุดฉบับหนึ่งซึ่ง
พบในภำคใต้ของไทย เนื่องจำกจำรขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยำตอนปลำย ต้นฉบับ 
“ต�ำรำไตรปิฏก” เป็นคัมภีร์ใบลำน จำรด้วยอักษรขอม สมัยกรุงศรีอยุธยำตอน
ปลำย ภำษำบำลี - ไทย จ�ำนวน ๑ ผูก พบที่วัดโพธำรำม ต�ำบลพุมเรียง อ�ำเภอ
ไชยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ในระหว่ำงที่ผู้เขียนส�ำรวจและท�ำบัญชีคัมภีร์ใบลำนวัด
โพธำรำม ต�ำบลพุมเรียง อ�ำเภอไชยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ซึ่งเป็นโครงกำรของ
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี ระหว่ำงเดือนตุลำคม 
- พฤศจิกำยน ๒๕๕๔ 

ต�ำรำไตรปิฎก ปรำกฏอยู่ในบัญชีคัมภีร์เลขที่ ๑๑๗ ตู้ที่ ๔ ชั้นที่ ๒ กุฎิเจ้ำคณะ
เมืองไชยำ ซึ่งเป็นมัดที่มีหนังสือพลัดต่ำงๆ รวมอยู่ด้วยกัน ๑๘ ผูก ประกอบด้วย 
เรื่องโลกฺขปำลฺลสุต มหำวคฺคปำโถ (เผด็จ) พฺระอำนิสงฺสมหำเวสฺสนฺตรชำฏกนิฏฺฐิต� 
มุตฺโตทย พฺระปำฬีวุตฺโตทยฺยบริบูณฺณ รตนภิมฺมพฺรวงฺส พฺรพุทฺธโฆสำจำรฺยเทำนิแล 
ติสนิปำต ฯ ผูก ๒ ฯ พำลปกฺริยสูตฺต� จุลพน ชูชกปพฺพนิฏฺฐิต� ผูก ๕ สรุปพฺระอภิ 
ธมฺมสงฺคห ผูก ๒ ปำจิตฺติย� ตติปกรณ�นิฏฺฐิต� ปำฬีคณฺำภรณกถำ รัตนพิมพวงส์  
พฺรมิลินฺทปณฺหำ ผูก ๔ ต�ำรำไตรปิฏก และคัมภีร์ไม่ทรำบชื่อ10

ต�ำรำไตรปิฎก บัญชีรำยชื่อพระไตรปิฎกสมัยอยุธยำ
“ต�ำรำไตรปิฎก” เป็นบัญชีรำยชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎกที่มีควำมเก่ำแก่ที่สุดที่พบใน
ภำคใต้ของประเทศไทย เนื่องจำกรูปแบบตัวอักษรที่ใช้จำรคัมภีร์ผูกนี้เป็นอักษรขอม
ภำษำบำลี - ไทย สมัยอยุธยำตอนปลำย จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ คัมภีร์ “ต�ำรำไตรปิฎก” 
น่ำจะมีควำมเก่ำแก่ถึงสมัยกรุงศรีอยุธยำตอนปลำย 

ควำมส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งที่น่ำสนใจคือ “ต�ำรำไตรปิฎก” เป็นหลักฐำนที่
แสดงให้เห็นว่ำ ในสมัยกรุงศรีอยุธยำมีควำมเข้ำใจ หรือ มีกำรจัดแบ่งประเภทคัมภีร์
พระไตรปิฎกอย่ำงไร นอกจำกนี้ “ต�ำรำไตรปิฎก” ยังกล่ำวถึงชื่อบท หรือ ปริจเฉท 
ของคัมภีร์แต่ละเรื่องไว้ด้วย จึงสำมำรถน�ำมำใช้ในกำรศึกษำเปรียบเทียบ กับรำยชื่อ
บท หรือ ปริจเฉท ของคัมภีร์เรื่องเดียวกันนั้นที่พบในปัจจุบัน

10 โปรดดู ศำนติ ภักดีค�ำ, นวรัตน์ ภักดีค�ำ และธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ. คัมภีร์ใบลำนวัด
โพธำรำม. สุรำษฎร์ธำนี: ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี, 
๒๕๕๕.
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 “ต�ำรำไตรปิฎก” จัดแบ่งเนื้อหำออกดังนี้
 ๑. พระวินัย ประกอบด้วย พระวินัยปิฎก อรรถกถำ ฎีกำ และคัมภีร์อื่นๆ ที่

จัดอยู่ในหมวดพระวินัย รวมทั้งหมด ๓๙ เรื่อง
 ๒. พระสุตตันตปิฎก หรือ พระสูตร ประกอบด้วย พระสุตตันตปิฎก อรรถ

กถำ ฎีกำ และคัมภีร์อื่นๆ ที่จัดอยู่ในหมวดพระสุตตันตปิฎก รวมทั้งหมด ๙๔ เรื่อง
 ๓. พระอภิธรรมปิฎก ประกอบด้วย พระอภิธรรมปิฎก อรรถกถำ ฎีกำ 

และคัมภีร์อื่นๆ ที่จัดอยู่ในหมวดพระอภิธรรม รวมทั้งหมด ๘๔ เรื่อง
 ๔. พระสัททำวิเสส หรือ ต�ำรำไวยำกรณ์ มีทั้งที่เป็นต�ำรำบำลีไวยำกรณ์ 

และต�ำรำฉันทศำสตร์ รวมทั้งหมด ๘๘ เรื่อง
ในตอนท้ำยของ “ต�ำรำไตรปิฎก” มีสรุปไว้ด้วยว่ำ พระไตรปิฎก ประกอบด้วย

คัมภีร์ต่ำงๆ คือ พระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม จ�ำนวนเท่ำใดไว้ด้วย
รำยชื่อคัมภีร์ที่ปรำกฏใน “ต�ำรำไตรปิฎก” ส่วนใหญ่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วใน

หมู่ผู้ที่สนใจด้ำนคัมภีร์พระพุทธศำสนำ แต่รำยชื่อคัมภีร์บำงเรื่องกลับไม่เคยปรำกฏ
ในที่อื่น เช่น รำยชื่อที่เกี่ยวกับคัมภีร์ ปฐมสมโพธิกถำ ซึ่งใน “ต�ำรำไตรปิฎก” 
ปรำกฏรำยชื่ออยู่หลำยส�ำนวน และมีสำรบัญชื่อบทที่แตกต่ำง จำกฉบับที่รู้จักกันใน
ปัจจุบัน ได้แก่ 

ปถมสมฺโพธิกถำ ประกอบด้วย ปำรมิภูมิปริวตฺต ตุสิตปริวตฺต คพฺโภกฺกนต
ปริวตฺต คพฺพำนิกฺขมปริวตฺต ลกฺขณปริวตฺต หณปริวตฺต รำชำภิเสกปริวตฺต รชฺชปริ
ปตฺตปริวตฺต โพธิปลฺลงฺกปริวตฺต มำรวิชยปริวตฺต สพฺพญฺญุตญำณปริวตฺต และสตฺต 
สปฺตำหปริวตฺต

ปถมสมฺโพธิสงฺเขป ประกอบด้วย ตุสิตปริวตฺต คพฺพำนิกฺขมนีปริวตฺต ลกฺขณ
ปริคฺคำหปริวตฺต รำชำภิเสกปริวตฺต มหำนิกฺขมนปริวตฺต ทุกฺกรกิริยำปริวตฺต มำร 
วิชยปริวตฺต และปถมสมฺโพธิปริวตฺต

ปถมสมฺโพธิวิตฺถำร ประกอบด้วย คพฺภำภินิกฺขมรปริวตฺต รำชำภิเสกปริ
วตฺต ลกฺขณปริคฺคำหกปริวตฺต รำชำภิเสกปริวตฺต มหำภินิกฺขมนปริวตฺต ทุกฺกรจริยำ 
ปริวตฺต มำรวิชยปริวตฺต อภิสมฺโพธิปริวตฺต โพธิสพฺพญฺญุพุทฺธปริวตฺต พฺรหฺมชฺเชสน
ปริวตฺต ธมฺมจกฺกปริวตฺต ปญฺจสตสำกฺยปพฺพชำปริวตฺต และปรินิพฺพำนปริวตฺต

มหำปถมสมฺโพธิ ประกอบด้วย ตุสิตำวตำรปริวตฺต คพฺภินิกฺขมนปริวตฺต ลกฺขณ
ปริคฺคำหณปริวตฺต รำชำภิเสกปริวตฺต มหำภินิกฺขมนปริวตฺต ทุกฺกรจริยำปริวตฺต มำร
วิชยปริวตฺต อภิสมฺโพธิปริวตฺต พฺรหฺมชฺเฌสนปริวตฺต ธมฺมจกฺกปริวตฺต ตึสภทฺทิย 
ปริวตฺต สำริปุตฺตโมคฺคลฺลำนปริวตฺต กำลุทำยินิมนฺตนปริวตฺต อนุรุทฺธปริวตฺต 
ปญฺจสตสำกิยปริวตฺต นนฺทปพฺพชฺชำปริวตฺต และทกฺขิณำวิภงฺคปริวตฺต
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หรือกำรที่ “ต�ำรำไตรปิฎก” จัดแยกคัมภีร์มหำวงศ์และคัมภีร์จุลวงศ์แยกออก
จำกกันเป็น ๒ เรื่อง ซึ่งแตกต่ำงจำกในสมัยรัตนโกสินทร์ที่คัมภีร์มหำวงศ์ของไทย 
รวมคัมภีร์มหำวงศ์กับคัมภีร์จุลวงศ์เป็นเรื่องเดียวกัน และใช้ชื่อเรื่องว่ำ “มหำวงศ์” 
เท่ำนั้น ดังที่ปรำกฏในต�ำรำไตรปิฎกว่ำ

จุลวงฺสสงฺเขป ประกอบด้วย ยกฺขทมน นำคทมน มหำรำชวงฺส มหำกสฺสปตฺเถร
สงฺคห อำจำริยวำท สทฺธมฺมสงฺคห นวมำลิ เจติยปพฺพตปฏิคฺคห ปวำหคมน

จูลวงฺสวิตฺถำร ประกอบด้วย สตฺตรำชก ทสรำชก ทฺวยทิปน อฏฺฐรำชก ติรำชก 
ปญฺจรำชก ติรำชก เอกรำชก จตุรำชก ปญฺจรำชก เอกรำชก ทฺวยรำชก

มหำว�สสงฺเขป ประกอบด้วย ตถำคตำธิคมน มหำสมฺมตว�ส ปถมสงฺคีติ ทุติยสงฺ
คีต ิตติยสงฺคีติ วิชยำคมน วิชยำภิเสก ปญฺฑุวำยเทวำภิเสก ภยำภิเสก ปณฺฑุกำภยำ 
ภิเสก เทวำนปิยติสฺสำภิเสก นำนำเทสปสำท มหินฺทำคมน นครปฺปเวสน มหำวิหำร
ปฏิคฺคหณ เจติยปพฺพตวิหำรปฏิคฺคหณ ธำตุอำคมน มหำโพธิคมน มหำโพธิคมน 
มหำเถรปรินิพฺพำน ปญฺจรำชก คำมินิกุมำรปฺปสูต ิโยธำลทฺธึ เทฺวภำติกยุทฺธก มริจฺจ
วิหำร มหำโลหปำสำทปห มหำถูปปฺปสำทลทฺธ มหำถูปำรำมฺภ ธำตุคพฺภวิธ ตุสิตปุร
คมน ทสรำชก เอกำทสรำชก เทฺวทสรำชก ติทสรำชก และมหำเสนรำชก

ด้วยเหตุนี้รำยชื่อคัมภีร์ใน “ต�ำรำไตรปิฎก” จึงมีควำมน่ำสนใจเป็นอย่ำงยิ่ง 
เนื่องจำกนอกจำกจะท�ำให้ เข้ำใจกรอบควำมคิดเกี่ยวกับพระไตรปิฎกของไทยใน
สมัยกรุงศรีอยุธยำ ว่ำประกอบด้วยคัมภีร์อะไรบ้ำง และยังปรำกฏรำยชื่อคัมภีร์ที่ไม่
ปรำกฏหลักฐำนกำรกล่ำวถึงในเอกสำรอื่นๆ อีกด้วย

อย่ำงไรก็ตำมในกำรจำรใบลำนฉบับนี้ รำยชื่อคัมภีร์บำงส่วนน่ำจะมีกำรสลับ
หมวดกันบ้ำง กล่ำวคือ รำยชื่อคัมภีร์บำงส่วนน่ำจะอยู่ใน หมวดพระสุตตันตปิฎก 
แต่กลับไปปรำกฏชื่ออยู่ในหมวดพระอภิธรรม เช่น มหำว�สสงฺเขป ปทฺยปโทรุวต- 
วณฺณนำ-ฏีกำ-มหำว�ส ถูปว�สสงฺเขป ถูปว�สวิตฺถำร สมนฺตุชวณฺณนำ เป็นต้น

นอกจำกนี้รำยชื่อคัมภีร์บำงเรื่องน่ำจะอยู่ในหมวดพระสุตตันตปิฎก แต่กลับ
ปรำกฏรำยชื่ออยู่ในหมวด สัททำวิเสส เป็นต้น ควำมคลำดเคลื่อนดังกล่ำวน่ำจะ
มีในต้นฉบับเดิม (อำจเป็นไปได้ที่ใบลำนฉบับเดิมแตกผูก ท�ำให้หน้ำลำนสลับกัน 
รำยชื่อคัมภีร์จึงสลับที่กัน) ก่อนที่น�ำมำจำรเป็นฉบับปัจจุบัน ในกำรปริวรรตต้นฉบับ
ใบลำนครั้งนี้ ผู้เรียบเรียงได้คงลักษณะกำรสลับที่นี้ไว้

 
ประวัติวัดโพธำรำม
วัดโพธำรำม เป็นวัดโบรำณน่ำจะสร้ำงขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยำ ตั้งอยู่ที่ต�ำบล
พุมเรียง อ�ำเภอไชยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ต�ำบลพุมเรียงเป็นชุมชนส�ำคัญและเป็นที่
ตั้งของตัวเมืองไชยำในสมัยอยุธยำตอนปลำย - สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ชำวบ้ำน



ต�ำรำไตรปิฎกxxiv

นิยมเรียกชื่อวัดนี้ว่ำ “วัดเหนือ” คู่กับวัดสมุหนิมิต ซึ่งชำวบ้ำนนิยมเรียกว่ำ “วัด
ล่ำง”11 

วัดโพธำรำม ยังมีควำมส�ำคัญในฐำนะเป็นวัดที่พระครูรัตนมุนีศรีสังฆรำชำ
ลังกำแก้ว เจ้ำคณะใหญ่ เมืองไชยำจ�ำพรรษำ ดังปรำกฏหลักฐำนในปัจจุบันว่ำ ยัง
มีกุฏิของพระครูรัตนมุนีศรีลังกำแก้ว (ทองอยู่) ที่สร้ำงจำกบ้ำนของพระยำวิชิตภักดี 
(กลับ) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๓ เป็นต้น12

นอกจำกนี้เนื่องจำกเมืองไชยำเป็นเมืองที่มีช่ือเสียงในด้ำนกำรศึกษำพระปริยัติ
ธรรม พระภิกษุจำกเมือง ต่ำงๆ ใกล้เคียง เช่น ชุมพร หลังสวน แม้กระทั่งเมือง
สงขลำ ต้องมำศึกษำพระปริยัติธรรมที่เมืองไชยำ ดังที่ท่ำนพุทธทำสภิกขุได้เล่ำไว้ว่ำ 
“...เมืองไชยำเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงส�ำหรับผู้มีกำรศึกษำ เป็นชั้นครูบำอำจำรย์ คน
จำกถิ่นอื่นจะมำเรียนกันที่ไชยำนี้ ทั้งชุมพร หลังสวน แม้สงขลำก็ยังเคยมำเรียนที่
ไชยำ จนมำตกค้ำงอยู่ กระทั่งมรณภำพก็ด.ี..”13

ด้วยเหตุที่วัดโพธำรำมเป็นส�ำนักเรียนพระปริยัติธรรม บำลีไวยำกรณ์ และเทศน์
มหำชำติ วัดโพธำรำมจึงมีคัมภีร์ใบลำนเก็บรักษำไว้เป็นจ�ำนวนมำกจนถึงปัจจุบัน

ในสมัยรัชกำลที่ ๕ พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รวมทั้งพระบรม
วงศำนุวงศ์หลำยพระองค์ ได้เคยเสด็จพระรำชด�ำเนินและเสด็จมำยังวัดโพธำรำม
แห่งนี้ ดังเช่นที่ปรำกฏในพระรำชหัตถเลขำเรื่องเสด็จ ประพำสแหลมมลำยู ในปี
รัตนโกสินทรศก ๑๐๙ ว่ำ

“...ที่เกือบจะสุดปลำยตลำดมีวัดโพธำรำม เปนวัดโบรำณซึ่งพระครูกำแก้วอยู่ 
พระอุโบสถหลังคำช�ำรุด ยังอยู่แต่ผนังมุงจำกไว้ พระครูกำแก้วอำยุ ๘๐ ปีตำไม่เห็น 
หูตึง แต่รูปร่ำงยังอ้วนพีเปล่งปลั่ง จ�ำกำรเก่ำๆ ได้มำก ปำกค�ำอยู่ข้ำงจะแขงแรง
เรียบร้อย เปนคนช่ำงเก็บของเก่ำแก่ อย่ำงเช่นผ้ำไตรฉลองวัดพระศรีรัตนศำสดำรำม 
เมื่อครั้งแผ่นดินพระบำทสมเด็จฯ พระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว มีผ้ำกรำบปักเป็นต้น ก็ยัง
รักษำไว้ได้ แลเล่ำเรื่องรำวในกำรงำรที่มีในกรุงเทพฯ ประกอบสิ่งของได้ด้วย เรียก
ชื่อคนทั้งชั้นเก่ำชั้นใหม่เต็มชื่อเสียงแม่นย�ำ ได้สนทนำกันก็ออกชอบใจ จึงได้รับจะ
ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ ซึ่งพระครูได้ตระเตรียมไว้บ้ำงแล้วนั้นให้ส�ำเร็จ ได้มอบกำร
ให้พระยำไชยำเปนผู้ท�ำ เพรำะอิฐแลกระเบื้องเขำมีอยู่แล้ว แลได้ถวำยเงินพระครู
ชั่งห้ำต�ำลึง พระสงฆ์อันดับองค์ละกึ่งต�ำลึง ข้ำงในเรี่ยรำยกันเข้ำปฏิสังขรณ์บ้ำง เจ้ำ

11 ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์, ไชยำ-สุรำษฎร์ธำน ี (กรุงเทพฯ: กรุงสยำมกำรพิมพ์, ๒๕๑๙), 
หน้ำ ๗๑.
12 อรุณ เวชสุวรรณ, มวยไชยำ (กรุงเทพฯ: อรุณวิทยำ, ๒๕๕๐), หน้ำ ๕๘.
13 เรื่องเดียวกัน, หน้ำ ๑๔๗.
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สำยมำท�ำบุญวันเกิดที่วัดนี้ ได้ถวำยเงินในกำรปฏิสังขรณ์สองชั่ง รวมเงินประมำณสี่
ชั่ง...”14

นอกจำกนี้สมเด็จฯ เจ้ำฟ้ำกรมพระยำนริศรำนุวัดติวงศ์ยังทรงกล่ำวถึงวัด
โพธำรำม “วัดโพธิ์” ไว้ใน “จดหมำยระยะทำงไปตรวจรำชกำรแหลมมลำยู ร.ศ. 
๑๒๑” ว่ำ

“...เข้ำดูวัดโพธิ์ เปนวัดเก่ำมำกกว่ำคนในที่นี้ แต่โบสถ์หลังคำพังแล้ว เอำจำก
ยกขึ้นมุงไว้ เดิมมุงกระเบื้องก�ำปู มีตัวกระเบื้องทิ้งอยู่ มีฐำนพระและองค์พระเล็กปั้น
อย่ำงฝีมือดีองค์หนึ่ง บำนประตูโบสถ์สลักลำยอย่ำงเก่ำ แต่ฝีมือผูกแลสลักเปนปำน
กลำง เสำเก่ำเหลือคู่หนึ่งเปนเสำไม้บัวปลำยสลัก นอกจำกนั้นมีพระเจดีย์เล็กอีกองค์
หนึ่งอยู่มุมขวำหลังโบสถ์ เปนพระเจดีย์อยู่บนฐำนคูหำสำมชั้นมีคฤห์ นอกนั้นเปน 
ของใหม่ ได้เข้ำดูโบสถ์ ดูพระเจดีย์ ดูกำรเปรียญ ดูโรงเรียนซึ่งเอำหอสวดมนต์ใช้...”15

 ต่อมำได้มีกำรบูรณะพระอุโบสถครั้งใหญ่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ ในสมัยรัชกำลที่ 
๖ หน้ำบันพระอุโบสถประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องถ้วยชำม ประกอบลำยปูนปั้นรูป
ดอกไม้ใบไม้ นอกจำกนี้ยังมีกุฏิ พระครูรัตนมุนีศรีสังฆรำชำลังกำแก้ว (ทองอยู่) ซึ่ง
เดิมเป็นเรือนของพระยำวิชิตภักดี (กลับ) เจ้ำเมืองไชยำ ซึ่งพระยำหัวปรุงน�ำมำถวำย
ไว้ บำนหน้ำต่ำงของกุฏิหลังนี้มีกำรแกะสลักเป็นลวดลำยสวยงำม นอกจำกนี้ยังมี 
ตู้พระธรรมจ�ำนวน ๑๐ ตู้ เก็บรักษำคัมภีร์ไว้ ซึ่งปัจจุบันมีคัมภีร์ที่สำมำรถน�ำมำใช้
ศึกษำได้ 

คัมภีร์ใบลำนวัดโพธำรำม
คัมภีร์ใบลำนวัดโพธำรำม ต�ำบลพุมเรียง เป็นคัมภีร์ใบลำนที่ส�ำรวจพบในวัด
โพธำรำม ต�ำบลพุมเรียง วัดนี้มีควำมเก่ำแก่และมีควำมส�ำคัญมำก เนื่องจำกเป็นวัด
ของเจ้ำคณะเมืองไชยำ วัดโพธำรำม พุมเรียง จึงน่ำจะเป็นส�ำนักเรียนที่ส�ำคัญของ
ชุมชนพุมเรียง ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของเมืองไชยำในสมัยกรุงศรีอยุธยำจนถึงสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ สอดคล้องกับหลักฐำนจำกกำรส�ำรวจคัมภีร์ใบลำนวัดโพธำรำม ต�ำบล
พุมเรียง อ�ำเภอไชยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ที่พบว่ำ คัมภีร์ใบลำนของวัดโพธำรำมมี
ควำมเก่ำแก่ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยำตอนปลำย จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

14 พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระรำชหัตถเลขำ ในรัชกำลที่ ๕ เรื่อง
เสด็จประพำสแหลมมลำยู รวม ๔ ครำว ร.ศ. ๑๐๘, ๑๐๙, ๑๑๗, ๑๒๐ (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพ์เดือนตุลำ, ๒๕๕๐), หน้ำ ๕๗ - ๕๘.
15 สมเด็จฯ เจ้ำฟ้ำกรมพระยำนริศรำนุวัดติวงศ์, จดหมำยระยะทำงไปตรวจรำชกำร
แหลมมลำยู ร.ศ.๑๒๑ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปำกร, ๒๕๔๐), หน้ำ ๑๑๖.
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คัมภีร์ใบลำนวัดโพธำรำม สมัยกรุงศรีอยุธยำ ที่เก่ำที่สุดที่พบหลักฐำนจำกกำร
ส�ำรวจ เป็นคัมภีร์ที่จำรขึ้นในรัชกำลสมเด็จพระเพทรำชำ แห่งรำชวงศ์บ้ำนพลูหลวง 
รัชกำลพระเจ้ำท้ำยสระ พระเจ้ำอยู่หัวบรมโกศ จนถึงรัชกำลสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
พระที่นั่งสุริยำศน์อมรินทร์ หรือ พระเจ้ำเอกทัศน์ ก่อนหน้ำที่จะเสียกรุงศรีอยุธยำ 
ในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ไม่นำน จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ แสดงถึงควำมสืบเนื่องของ
ชุมชนและกำรศึกษำของสงฆ์ ในเมืองไชยำ

คัมภีร์ใบลำนวัดโพธำรำม พุมเรียง มีจ�ำนวนมำก ส่วนใหญ่เป็นคัมภีร์ทำง
พระพุทธศำสนำ ประกอบด้วย พระไตรปิฎก (พระพุทธวจนะ หรือ พระบำลี) พระ
อรรถกถำ ฏีกำ อนุฏีกำ โยชนำ คัณฐี หนังสือบำลีไวยำกรณ์ หนังสือสวดมนต์ 
หนังสือเทศน์ ซึ่งสำมำรถจัดแบ่งตำมหมวดคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ ตำมขนบกำร
แบ่งของไทย ตั้งแต่โบรำณออกได้ ๔ ประเภท คือ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก 
พระอภิธรรมปิฏก และพระสัททำวิเสส รวมทั้งหมดมีจ�ำนวนถึง ๑๓๘ มัด

 
ลักษณะเฉพำะของอักขรวิธีและกำรปริวรรต
ต�ำรำไตรปิฎกที่น�ำมำใช้เป็นหลักในกำรปริวรรตและเรียบเรียงเป็นหนังสือเล่มนี้ 
ต้นฉบับเป็นใบลำน จำรด้วยอักษรขอมสมัยกรุงศรีอยุธยำตอนปลำย ภำษำไทย
และภำษำบำลี จ�ำนวน ๑ ผูก ในกำรปริวรรตจำกอักษรขอมเป็นอักษรไทย ผู้เรียบ
เรียงปริวรรตและตรวจสอบตำมหลักกำรปริวรรตอักษรขอม เป็นอักษรไทย ด้วยกำร
ถ่ำยถอดสู่อักษรและวิธีผสมอักษรแบบไทย โดยอนุโลมตำมตัวอักษรและรูปศัพท์ใน
ภำษำไทย รวมทั้งพยำยำมปริวรรตตำมต้นฉบับและยึดหลักกำรถ่ำยเทียบตัวอักษร
ไม่ใช้เสียงอ่ำน

กำรปริวรรตภำษำบำลีอักษรขอมมำเป็นภำษำบำลีอักษรไทย ผู้เรียบเรียง
ปริวรรตโดยคงรูปแบบอักขรวิธีตำมต้นฉบับ เช่น 

 
3.55 ถูปว�สวิตฺถำร
thūpavaṃsavitthāra
 

วิธีกำรใช้หนังสือและกำรอ้ำงอิง
วิธีกำรใช้หนังสือและกำรอ้ำงอิงในหนังสือ “ต�ำรำไตรปิฎก” อ้ำงอิงตำมระบบใน
หนังสือ “สยำมบำลีวรรณกรรม/ Pāli Literature Transmitted in Central 
Siam: A catalogue based on the Sap Songkhro” (PLCS) และ “วรรณกรรม
บำลีและฉบับแปลในภำคกลำงและภำคเหนือของสยำม/ Pāli and Vernacular 
Literature Transmitted in Central and Northern Siam” (PVL) เพื่อให้ผู้
อ่ำนสำมำรถสอบค้นและตรวจสอบได้ง่ำยขึ้น นอกจำกนี้ยังมีกำรอ้ำงอิงอักษรย่อ
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อื่นๆ เช่น ทีฆนิกำย (DN) มัชฌิมนิกำย (MN) เป็นต้น ดังจะปรำกฏข้ำงหน้ำใน
ส่วนที่ว่ำด้วย “อักษรย่อที่ ใช้และหนังสืออ้ำงอิง”

กำรอ้ำงอิงถึงข้อมูลในหนังสือ “สยำมบำลีวรรณกรรม/ Pāli Literature 
Transmitted in Central Siam: A catalogue based on the Sap Songkhro” 
(PLCS) และ “วรรณกรรมบำลีและฉบับแปลในภำคกลำง และภำคเหนือของ
สยำม/ Pāli and Vernacular Literature Transmitted in Central and 
Northern Siam” (PVL) ผู้เรียบเรียงได้ลงชื่อย่อของหนังสือตำมด้วยเครื่องหมำย 
§ และตำมด้วย หมำยเลขของคัมภีร์ ในหนังสือเล่มนั้นๆ เช่น 

 
1.2 ปถมสำมนฺต-อฏฺฐกถำ-อำทิกมฺม
pathamasāmanta-aṭṭhakathā-ādikamma
PLCS § 1.44
PVL § 1.2
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INTRODUCTION

Tāṃrā Traipiṭaka is the oldest catalog of Tripiṭaka texts yet found in 
Southern Thailand, having been inscribed in the late Ayutthaya period. 
I found the one-fascicle manuscript of the Tāṃrā Traipiṭaka, written 
on palm leaves in late-Ayutthaya Khom script in Pali and Thai, at 
Wat Photharam, Phum Riang subdistrict, Chaiya district, Surat Thani 
province while making of catalog of the manuscripts of this temple 
as part of a project by Suratthani Rajabhat University in October–
November 2011. 

Tāṃrā Traipiṭaka appears under catalog number 117, cabinet 4, 
held on the second floor of the kuṭi belonging to the head monk of 
Chaiya municipality. The manuscript was stored in a bundle together 
with 17 other fascicles of miscellaneous texts bearing the following 
titles: Lokkhapālla suta, Mahāvagga pātho (phdet), Braḥ ānisaṅsa 
mahāvessantarajāṭaka niṭṭhitaṃ, Muttodaya, Braḥ pāḷī vuttodaya 
paripūṇṇ, Ratanabhimmabravaṅsa, Bra buddhaghosācārya thao ni 
lae, Tisanipāta (phuk [fascicle] two), Bālapakriyasūttaṃ, Culabana 
jūjakapabba niṭṭhitaṃ (phuk five), Sarupa braḥ abhidhammasaṅgaha 
(phuk two), Pācittiyaṃ, Tatipakaraṇaṃ niṭṭhitaṃ, Pāḷī 
gaṇṭhābharaṇakathā, Ratanabimbavaṅsa, Brah milindapañhā (phuk 
four), Tāṃrā Traipiṭaka, and an unidentified fascicle.16

Tāṃrā Traipiṭaka: An Ayutthaya-Period Catalog of Tripiṭaka Texts
Tāṃrā Traipiṭaka is the oldest catalog of Tripiṭaka texts found to date 
in Southern Thailand. The form of the Khom script used for writing Pali 
and Thai can be dated on a palaeographical basis to the late Ayutthaya 
period, and thus the manuscript is probably of equivalent age.

One of the important features of Tāṃrā Traipiṭaka is that it provides 
evidence to show how the texts of the Tripiṭaka were understood 

16 For details, see ศำนติ ภักดีค�ำ, นวรัตน์ ภักดีค�ำ และธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ. คัมภีร์
ใบลำนวัดโพธำรำม. สุรำษฎร์ธำนี: ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สุรำษฎร์ธำนี, ๒๕๕๕.
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and categorized during the the Ayutthaya period. In addition, Tāṃrā 
Traipiṭaka also names the titles of texts along with their constituent 
chapters, allowing for a comparative study with other lists of titles and 
chapters of these texts available at present.

Tāṃrā Traipiṭaka comprises the following sections:

1. Braḥ Vinaya, consisting of the books of the Vinayapiṭaka, their 
aṭṭhakathā and ṭīkā, and other texts categorised as Braḥ Vinaya, 
totaling 39 titles.

2. Braḥ Suttantapiṭaka, or Braḥ Sūtra, consisting of the books of the 
Suttantapiṭaka, their aṭṭhakathā and ṭīkā, and other texts categorised as 
Braḥ Suttantapiṭaka, totaling 94 titles.

3. Braḥ Abhidhammapiṭaka, consisting of the books of the 
Abhidhammapiṭaka, their aṭṭhakathā and ṭīkā, and other texts 
categorised as Braḥ Suttantapiṭaka, totaling 84 titles.

4. Braḥ Saddāvisesa, or grammatical treatises, including those of Pali 
grammar and prosody, totaling 88 titles.

At the end of Tāṃrā Traipiṭaka, the manuscript summarises the 
Tripiṭaka as containing these numbers Vinaya, Sūtra, and Abhidhamma 
titles.

The listing of texts that appears in the Tāṃrā Traipiṭaka is 
largely familar those interested in Pali manuscripts, but some titles 
appear to have no other known witnesses, as is the case for the 
Paṭhamasambodhikathā. Although a number of versions of this text 
are extant, Tāṃrā Traipiṭaka provides the contents of the following 
four recensions that differ from those known today:

Pathamasambodhikathā, comprising the following chapters: 
Pāramibhūmiparivatta, Tusitaparivatta, Gabbhokkantaparivatta, 
Gabbānikkhamaparivatta, Lakkhaṇaparivatta, Haṇaparivatta, 
Rājābhisekaparivatta, Rajjaparittaparivatta, Bodhipallaṅkaparivatta, 
Māravijayaparivatta, Sabbaññutañāṇaparivatta, and Sattasaptāha-
parivatta.
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Pathamasambodhisaṅkhepa, comprising the following chapters: 
Tusitaparivatta, Gabbānikkhamanīparivatta, Lakkhaṇapariggāha-
parivatta, Rājābhisekaparivatta, Mahānikkhamaparivatta, Dukkara-
kiriyāparivatta, Māravijayaparivatta, and Pathamasambodhiparivatta.

Pathamasambodhivitthāra, comprising the following 
chapters: Gabbhānikkhamaraparivatta, Rājābhisekaparivatta, 
Lakkhaṇapariggāhaparivatta, Rājābhisekaparivatta, 
Mahābhinikkhamanaparivatta, Dukkaracariyāparivatta, Mahāvijaya-
parivatta, Abhisambodhiparivatta, Bodhisabbaññubuddhaparivatta, 
Brahmajjhesanaparivatta, Dhammacakkaparivatta, Pañcasatasākya-
pabbajāparivatta, and Parinibbānaparivatta.

Mahāpathamasambodhi, comprising the following chapters: 
Tusitāvatāraparivatta, Gabbhinikkhamanaparivatta, 
Lakkhaṇapariggāhaṇaparivatta, Rājābhisekaparivatta, 
Mahābhinikkhamanaparivatta, Dukkaracariyāparivatta, 
Māravijayaparivatta, Abhisambodhiparivatta, Brahmajjhesana-
parivatta, Dhammacakkaparivatta, Tiṣmsabhaddiyaparivatta, 
Sāriputtamoggallānaparivatta, Kāludāyinimantanaparivatta, 
Anuruddhaparivatta, Pañcasatasākiyaparivatta, Nandapabbajjā-
parivatta, and Dakkhiṇāvibhaṅgaparivatta.

Tāṃrā Traipiṭaka also makes a clear division between the Mahāvaṅsa 
(Mahāvaṃsa) and the Culavaṅsa (Cūḷavaṃsa). These two titles are 
usually combined into a single text, simply called the Mahāvaṅsa, in 
the Rattanakosin period. Tāṃrā Traipiṭaka divides them as follows:

Culavaṅsasaṅkhepa, comprising the following chapters: 
Yakkhadamana, Nāgadamana, Mahārājavaṅsa, Mahākassapatthera-
saṅgaha, Ācāriyavāda, Saddhammasaṅgaha, Navamāli, Cetiya-
pabbatapaṭiggaha, and Pavāhagamana.

Cūlavaṅsavitthāra, comprising the following chapters: Sattarājaka, 
Dasarājaka, Dvayadipana, Aṭṭharājaka, Tirājaka, Pañcarājaka, 
Tirājaka, Ekarājaka, Caturājaka, Pañcarājaka, Ekarājaka, and 
Dvayarājaka.
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Mahāvaṃsasaṅkhepa, comprising the following chapters: 
Tathāgatādhigamana, Mahāsammatavaṃsa, Pathamasaṅgīti, 
Dutiyasaṅgīti, Tatiyasaṅgīti, Vijayāgamana, Vijjābhiseka, 
Pañduvāyadevābhiseka, Bhayābhiseka, Paṇḍukābhayābhiseka, 
Devānapiyatissābhiseka, Nānādesapasāda, Mahindāgamana, 
Nagarappavesana, Mahāvihārapaṭiggahaṇa, 
Cetiyapabbatavihārapaṭiggahaṇa, Dhātu-āgamana, 
Mahābodhigamana, Mahābodhigamana, Mahātheraparinibbāna, 
Pañcarājaka, Gāminikumārappasūti, Yodhāladdhiṃ, 
Dvebhātikayuddhaka, Mariccavihāra, Mahālohapāsā-adapaha, 
Mahāthūpappasādaladdha, Mahāthūpārāmbha, Dhātugabbhavidha, 
Tusitapuragamana, Dasarājaka, Ekādasarājaka, Dvedasarājaka, 
Tidasarājaka, and Mahāsenarājaka.

Hence the list of titles in the Tāṃrā Traipiṭaka is quite valuable, as it 
allows for an understanding of the conceptions regarding the Tripiṭaka 
during the Ayutthaya period, including the texts it contained, as well as 
presenting evidence for titles of texts not known in any other document.

However, it appears that in the process of inscribing this manuscript, 
some of the texts switched categories. In other words, some texts that 
should be in the Suttantapiṭaka appear in the Abhidhammapiṭaka 
instead, such as Mahāvaṃsasaṅkhepa, Padyapadoruvatavaṇṇanā-
ṭīkā-mahāvaṃsa, Thūpavaṃsasaṅkhepa, Thūpavaṃsavitthāra, and 
Samantujavaṇṇanā, for example.

In addition, several texts that should be in the Suttantapiṭaka appear 
in the Saddāvisesa instead. These kind of confusions ought to be in 
the original manuscript (it is possible that the leaves of the original 
manuscript became disordered or were flipped, such the titles appear 
in different categories) before it was copied into its present form. In the 
transliteration of the manuscript, I have retained these rearrangements, 
but have added brackets so that they can be seen clearly.

History of Wat Photharam
Wat Photharam is an old temple that was probably founded in the 
Ayutthaya period and is currently located in Phum Riang sub-district, 
Chaiya district, Surat Thani province. Phum Riang sub-district is an 
important community and was the seat of Mueang Chaiya during 
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the late Ayutthaya and early Rattanakosin periods. The local people 
call their temple “Wat Nuea” (“Upper Temple”) to pair it with Wat 
Samuhanimit, which they call “Wat Lang” (“Lower Temple”).17 

Wat Photharam remains important as the temple where Phra Khru 
Ratanamunī Śrī Saṅgharājā Laṅkā Kaew, head monk of Mueang 
Chaiya, formerly resided. At present there is a still a kuṭi belonging to 
Phra Khru Ratanamunī Śrī Saṅgharājā Laṅkā Kaew (Thong Yu), built 
from the palace of Phraya Wichitphakdi (Klap), the chao of Mueang 
Chaiya, in 2403 BE (1860 CE).18

In addition, as Mueang Chaiya was a famous mueang for Buddhist 
doctrinal studies, monks from other mueang far and wide, such as 
Chumphon, Langsuan, and even Songkhla came to study Buddhist texts 
in Chaiya, just as Buddhadasa Bhikkhu related: “… Mueang Chaiya 
was a famous place for studies with Buddhist masters. People from 
other places came to study here in Chaiya, from Chumpon, Langsuan, 
and even Songkhla, some even staying until they passed away”.19

As it was an important places for Buddhist textual studies, Pali 
grammar, and preaching of the Vessantara-jātaka, Wat Photharam has 
maintained a large collection of palm-leaf manuscripts.

During the reign of King Chulalongkorn (Rama V), both the 
king and many other members of the royal family traveled to to Wat 
Photharam, as expressed in the royal composition Sadet praphat laem 
malayu in Year 109 of the Rattanakosin period (1891 CE):

At almost the end of the market lies Wat Photharam, an ancient 
temple where Phra Khru Ka Kaew resides. The roof of the 
uposatha hall is damaged, with just the thatching and the walls 
of the building remaining. Phra Khru Ka Kaew is eighty years 
old and is both blind and profoundly deaf, yet remains plump 
and in radiant health. He still remembers many things from 
times past. His eloquence remains quite robust. He is a skilled 
collector of antiques, such as monastic robes presented at the 
reconsecration of Wat Phra Kaew during the reign of King 
Nang Klao (Rama III), including an embroided sitting cloth, 

17 ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์, ไชยำ-สุรำษฎร์ธำนี (กรุงเทพฯ กรุงสยำมกำรพิมพ์, ๒๕๑๙), p. 71.
18 อรุณ เวชสุวรรณ, มวยไชยำ (กรุงเทพฯ อรุณวิทยำ, ๒๕๕๐), p. 58.
19 Ibid., p. 147.
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that he still safeguards. He recounted stories of times when he 
was in Bangkok in connection with various items, recalling in 
a clear voice the full names of people of both the old and new 
guard – all in all a most pleasant conversation. I thus accepted 
to complete the repairs of the uposatha hall, which he had 
begun. I assigned the Phraya of Chaiya to take up this task, for 
he already had the necessary brick and tiles. I also offered Phra 
Khru twenty baht of silver, and the next highest ranking monks 
two baht each. Various members of the Inner Court contributed 
as well, and Princess Sai came to make merit here on her 
birthday, offering eighty baht of silver, for a total of 160 baht.20 

In addition, Prince Naris wrote about Wat Photharam (or “Wat Pho”) 
in his Record of an Inspection Tour of the Civil Service on the Malay 
Peninsula in Year 121 of the Rattanakosin Era (1903 CE):

I went to see Wat Pho, a temple older than anyone here. The 
roof of uposatha had collapsed, so they fashioned a thatch roof 
of nipa. Originally it was roofed with kampu tile, though they 
had been discarded. The altar featured one small but exquisitely 
crafted Buddha image. The door panels of the uposatha hall 
were carved in old designs, though the craftsmanship was only 
average. A pair of old wood pillars remained, each carved 
with lotus-flower capitals. In addition, there was a small cetiya 
positioned in the rear right corner of the uposatha hall, which 
was erected on a platform with a triple-arched gabled roof. 
Everything else was new. I entered and saw the uposotha hall, 
the cetiya, Pali studies in progress, and the school that used the 
chanting hall as a classroom.21

There was also a major renovation of the uposatha hall in 2465 BE 

20 พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระรำชหัตถเลขำ ในรัชกำลที่ ๕ เรื่อง
เสด็จประพำสแหลมมลำยู รวม ๔ ครำว ร.ศ. ๑๐๘, ๑๐๙, ๑๑๗, ๑๒๐ (กรุงเทพฯ 
โรงพิมพ์เดือนตุลำ, ๒๕๕๐), pp. 57–58.
21 สมเด็จฯ เจ้ำฟ้ำกรมพระยำนริศรำนุวัดติวงศ์, จดหมำยระยะทำงไปตรวจรำชกำร
แหลมมลำยู ร.ศ. ๑๒๑ (กรุงเทพฯ กรมศิลปำกร, ๒๕๔๐), p. 116.
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(1922 CE) during the reign of Rāma VI. During this renovation, the 
tympanum was decorated with a mosaic of ceramic bowls and cups 
arrayed in patterns of leaves and flowers. In addition, the window 
frames of the kuṭi of Phra Khru Ratanamunī Śrī Saṅgharājā Laṅkā 
Kaew (Thong Yu) were adorned with beautiful carvings. There are 
ten manuscript cabinets remaining, which still contain manuscripts 
available for consultation and study.

The Palm-Leaf Manuscripts of Wat Photharam
The palm-leaf manuscripts surveyed at Wat Photharam form an old 
and important collection, as this temple is the residence of the head 
monk of Chaiya municipality and was therefore a center for study 
across Phum Riang subdistrict, which during the Ayutthaya and early 
Rattanakosin periods was the seat of Mueang Chaiya. This accords 
with the evidence from the manuscript survey of this temple, which 
indicated that the manuscripts dated from the late Ayutthaya and early 
Rattanakosin periods.

The oldest Ayutthaya-period manuscripts found in the survey 
at Wat Photharam were inscribed during the during reign of King 
Phetracha of the Ban Phlu Luang dynasty (r. 1688–1703 CE). There 
are also manuscripts from the reign of King Thai Sa (r. 1709–1733), 
the reign of King Borommakot (r. 1733–1758), and right up to the end 
of the reign of King Ekkathat (r. 1758–1767) that preceded the fall of 
Ayutthaya in 1767. Manuscripts from the early Rattanakosin period 
were found as well. The dating of the manuscripts provides evidence of 
the continuity of the monastic community and Buddhist textual studies 
in Mueang Chaiya.

The manuscripts in Wat Photharam are largely Buddhist texts, 
including those of the Tipiṭaka; various Pali commentaries, such 
as aṭṭhakathā, ṭīkā, anuṭīkā, yojanā, and gaṇṭhī; Pali grammatical 
treatises; liturgical collections; and sermons. The manuscripts in this 
collection can be divided – in accordance with the traditional system 
used in Thailand – into four categories, namely Braḥ Vinayapiṭaka, 
Braḥ Suttantapiṭaka, Braḥ Abhidhammapiṭaka, and Braḥ Saddāvisesa, 
and in total comprise 138 bundles (mat).
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Features of the Orthography and Transliteration
The single-fascicle palm-leaf manuscript of the Tāṃrā Traipiṭaka 
that I have used a basis for the transliteration and edition in this book 
is inscribed in late-Ayutthaya Khom script in both Pali and Thai. I 
have transliterated and edited the text according to the standards for 
transliterating Khom script into Thai script by replicating the letters 
themselves as well as the typical Thai formation of syllables combined 
from those letters. This involved adapting to the forms of letters and 
words in Thai while still striving to conserve the original text via 
graphical transliteration as opposed to phonetic transcription.

For the transliteration of Khom-script Pali into Thai-script Pali, I 
have transliterated in such a way that the both the form and the spelling 
of the original text is maintained:

3.55 ถูปว�สวิตฺถำร
thūpavaṃsavitthāra

Use of References
This presentation of Tāṃrā Traipiṭaka follows the conventions in Pāli 
Literature Transmitted in Central Siam: A catalogue based on the Sap 
Songkhro (PLCS) and Pāli and Vernacular Literature Transmitted in 
Central and Northern Siam (PVL) to facilitate easy cross-checking 
by the reader. In addition, the Abbreviations outlines various 
abbreviations I have adopted, such DN for the Dīgha Nikāya and MN 
for the Majjhima Nikāya. 

For references to information in PLCS and PVL, I give the 
abbreviation for the relevant book before the § symbol, which is in 
turn followed by the catalog number of the text in question:

1.2 ปถมสมนฺต-อฏฺฐกถำ-อำทิกมฺม
pathamasāmanta-aṭṭhakathā-ādikamma
PLCS § 1.44
PVL § 1.2
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1

ภำคที่ ๑ ต�ำรำไตรปิฎก ฉบับปริวรรต
Part 1 Tāṃrā Traipiṭaka: Transliteration

  
 
[ka/1] จตฺตำโร ปำรำชิกำธมฺมำ เตรส ส�ฆำทิเสสำอธิกมฺมำ เทฺวอนิตฺยตำธมฺมำ ๑ - 
๔ พฺระอำทิกมฺม || ปถมสำมนฺต-อฏฺฐกถำ-อำทิกมฺม สำรำตฺถทีปนี-ฏิกำ-พฺระอำทิ
กมฺม วิมตฺติวิโนทนี-จุลคณฺฐี วชิรพุทฺธิ-ฏีกำ-มชฺฌิมคณฺฐี คุยหตฺถทิปนี-มหำคณฺฐี-
พฺระอำมทิกมฺม || ตึสนิสฺสคฺคิยำปำจิตฺติยำธมฺมำ ทฺวำนวุติปำจิตฺติยำธมฺมำ จตฺตำโร
ปฏิเทสนิยำธมฺมำ เสขิยำธมฺมำ สตฺตำธิกรณสมถำธมฺมำ อฏฺฏ�ปำรำชิกำธมฺมำ สตฺต
รสสงฺฆำทิเสสธมฺมำ ตึสนิสคฺคิยำปำจิตฺติตำธมฺมำ ฉสฏฺฐิสตปำจิตฺติยำธมฺมำ อฏฺฐ
ปำฏิเทสนิยำธมฺมำ เสขิยำธมฺมำ สตฺตำธิกรณสมถำธมฺมำ || 12 พฺระปำจิตฺติยภิกฺขุ 
ภิกฺขุนิวิภงฺค || ทุติยสำมนฺตปำสำทิก-อฏฺฐกถำ-พฺระปำจิตฺติย สำรำตถทีปนี-ฏิกำ-
พฺระปำจิตฺติย วิมตฺติวิโนทนี-จุลฺลคณฺฐี-พฺระปำจิตฺติย วชิรพุทฺธิ-ฏิกำ-มชฺฌิมคณฺฐี-
พฺระปำจิตฺติย || มหำขนฺธก อุโปสถขนฺธก วสฺสปนำยิกขนฺธ[ก] ปวำรณำขนฺธก ธมฺม
ขนฺธก เภสชฺชขนฺธก กถินขนฺธก จิวรขนฺธก จมฺเปยฺยขนฺธก โกสำมฺคิกขนฺธก || 10 
มหำวคฺค ตติยสำมนฺต-อฏฺฐกถำ-มหำวคฺค สำรตฺถทีปนี-ฏิกำ-มหำวคฺค วิมตฺติวิโน
ทนี-จุลฺลคณฺฐี-มหำวคฺค วชิรพุทฺธิ-ฏิกำ-มชฺฌิมคณฺฐี-มหำวคฺค คุยฺหตฺถทีปนี-มหำ
คณฺฐี-มหำวคฺค || กมฺมกฺขนฺธก ปริวำสขนฺธก สมุจฺจยขนฺธก สมถขนฺธก ขุทฺทกขนฺธก 
เสนำสนขนฺธก ส�ฆเภทขนฺธก วตฺตขนฺธก ปำฏิโมกฺขถปนขนฺธก ภิกฺขุนีขนฺธก ปญฺจ
สติกขนฺธก สตฺตติกขนฺธก || 12 จุลฺลวคฺค จตุตสำมนฺต-อฏฺฐกำ-จูลวคฺค สำรำตฺถทีป
นี-ฏีกำ-จูลวคฺค วิมติวิโนทนี-จุลคณฺฐี-จูลวคฺค วชิรพุทฺธิ-ฏิกำ-มชฺฌิมคนฺฐี-จูลวคฺค 
คุยหตฺถทีปนี-มหำคนฺฐี-จูลวคฺค || ปญฺญตฺติวำร อำปตฺติวำร
 
[ka/2] วิปตฺติวำร สงฺคหวำร สมุฏฐำนวำร อธิกรณวำร สมถวำร สมุจฺจยวำร  
ปญฺญตฺติวำร อำปตฺติวำร วิปตฺติวำร สงฺคหวำร สมุฏฺฐำนวำร อธิกรณวำร สมถวำร 
สมุจฺจยวำร เอกนิปำต ทุกฺกนิปำต ติกฺกนิปำต จตุกฺกนิปำต ปญฺจกนิปำต ฉกฺกนิปำต 
สตฺตนิปำต อฏฺฐนิปำต นวนิปำต ทสนิปำต เอก[ทส]นิปำต || 27 พฺระปริวำร ||  
ปญฺจมสำมนฺตปำสำทิก-อฏฺฐกถำ-พฺระปริวำร สำรตฺถทีปนี-ฏิกำ-พฺระปริวำร วิมตฺต ิ
วิโนทนี-จูลคณฺฐี-พฺระปริวำร วชิรพุทฺธิ-ฏิกำ-มชฺฌิมคณฺฐี-พฺระปริวำร คุยฺหตฺถ
ทีปนี-มหำคนฺฐี-พฺระปริวำร ปำฬี-อฏฺฐกถำ-ฏีกำ-คนฺฐี-พฺระวินยปิฏก ||  
สตตำธิกรณสมถำธมฺมำ เสขิยำธมฺมำ อฏฺฐปำฏิเทสนิยำธมฺมำ ฉนฺนวุติปำจิตฺติยำ- 
ธมฺมำ ฉสฏฺฐีสตปำจิตฺติยำธมฺมำ ตึสนิสคฺคิยำปำจิตฺติยำธมฺมำ สตฺตรสสงฺฆำทิเสสำ-
ธมฺมำ อฏฺฐปำรชิกำธมฺมำ สตฺตำธิกรณสมถำธมฺมำ เสขิยำธมฺมำ จตฺตำโรปำฏิเทสนิยำ 
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ธมฺมำ ทฺวำนวุตฺติปำจิตฺติยำธมฺมำ ตึสนิสฺสคฺคิยำปำจิตฺติยธมฺมำ เทฺวนิยตำธมฺมำ เตรส 
ส�ฆำทิเสสธมฺมำ จตฺตำโรปำรำชิกำธมฺมำ || ภิกฺขุภิกฺขุนีปำฏิโมกฺข ก�ขำวิตรณี-อฏฺฐ
กถำ-ภกิขฺภุกิขฺนุปีำฏโิมกขฺ วนิยมตถฺมญชฺสุำ-ฏกิำ-ก�ขำวติรณ ีอปุสมปทขนธฺก อโุปสถ 
ขนฺธก ปวำรณขนฺธก จมฺเปยฺยขนฺธก สมุจฺจยขนฺธก กมฺมขนฺธก ส�ฆเภทขนฺธก || วินย
ขนฺกนิทฺเทส� ||
 
[kā/1] ทวิำเสยวนิจิฉฺยกถำ เภสชชฺำธกิรณวนิจิฉฺยกถำ ปญญฺตตฺวินิจิฉฺยกถำ กสุลสงคฺห 
วินิจฺฉยกถำ มจฺฉม�สวินิจฺฉยกถำ อนำมำสวินิจฺฉยกถำ อธิฏฺฐำนวิกปฺปวินิจฺฉยกถำ จิวร 
วิกปฺปวำสวินิจฺฉยกถำ ภณฺฑปฏิสำรวินิจฺฉยกถำ กยวิกฺกยสมำปตฺติวินิจฺฉยกถำ รุปิยำ 
ทิปฏิคฺคหวินิจฺฉยกถำ ทำนลกฺขณำวินิจฺฉยกถำ ปถวิขณวินิจฺฉยกถำ ภูตคำมวินิจฺฉย 
กถำ สหเสยฺยวินิจฺฉยกถำ ปฏิปชฺชิตพฺพวินิจฺฉยกถำ กำลิกำวินิจฺฉยกถำ กปฺปิยกุฏิ 
วินิจฺฉยกถำ ปฏิคฺคหณวินิจฺฉยกถำ ปวำรณวินิจฺฉยกถำ ปพฺพชฺชำวินิจฺฉยกถำ นิสฺสยก 
วินิจฺฉยกถำ สิมำวินิจฺฉยกถำ อุโปสถปวำรณวินิจฺฉยกถำ วสฺสูปนำยิกวินิจฺฉยกถำ 
อุปชฺฌยำทิวตฺตวินิจฺฉยกถำ จตุปจฺจยภำชนิยวินิจฺฉยกถำ กถินตฺถำรวินิจฺฉยกถำ คุร ุ
ภณฑฺวนิจิฉฺยกถำ โจทนำทวินิจิฉฺยกถำ ครกุำปตตฺวิฏฺุฐนวนิจิฉฺยกถำ กมมฺำกมมฺวนิจิฉฺย 
กถำ ปกิณฺณกวินิจฺฉยกถำ || 34 ปำฬิ-มุตฺตกวินิจฺฉยสงฺคห || อนุตฺตำนตฺถทีปนี-ฏีกำ 
-ปำฬิมุตฺตกวินิจฺฉยสงฺคห || ปำรำชิกกถำ ส�ฆำทิเสสกถำ นิสฺสคฺคิยกถำ มุสำวำทวคฺค 
ภูตคำมวคฺค ขุทวำทวคฺค โภชนวคฺค อเจลกวคฺค สุรำเมรยวคฺค สปฺปำณวคฺค สหธมฺมิก 
วคฺค รตนวคฺค ปำรำชิกกถำ สงฺฆำทิเสสกถำ ปรำชิกกถำ สงฺฆำทิเสสกถำ นิสฺสคฺคิย 
กถำ ลสุณวคฺค รตฺตณฺฐกำวคฺค ณฺหำนวคฺค ตุวชฺชกวคฺค อำรำมวคฺค คพฺภินิวคฺค 
กุมำรภูต ฉคฺคุปำหนวคฺค เอกกถำ ทุกฺกกถำ ติกฺกกถำ จตุกฺกกถำ ปญฺจกกถำ ฉกฺก 
กถำ สตฺตกถำ อฏฺฐกถำ นวกกถำ ทสกกถำ เอกำทสกกถำ เสทำโมปนกถำ 
 
[kā/2] เสทำโมปนกถำ || 35 อุตฺตรวินิจฺฉย ลินตฺถปฺปกำสนำ-ฏีกำ-อุตฺตรวินิจฺฉย || 
ปำรำชิกำกถำ ส�ฆำทิเสสกถำ อนิยตกถำ นิสคฺคิยก[ถำ] สำมุสำวำทวคฺค ภูตคำมวคฺค 
ภิกฺขุโนวำทวคฺค โภชนำวคฺค อเปลกวคฺค สุรำปำนวคฺค สปฺปำณวคฺค สมำธมฺมิกวคฺค 
ชรำวคฺค ปริมณฺฑลวคฺค อุชฺฌคฺคกวคฺค ขมฺภกวคฺค อทิฆวคฺค อนำทรวคฺค ธนุวคฺค 
ปณฺหวคฺค || 20 วินยวินิจฺฉย วิยนตฺถสำรสนฺทิปนี-ฏีกำ-วินยวินิจฺฉย || สีลขนฺธวคฺค 
มหำวคฺค ปำฏิกวคฺค || ทิรฺฆนิกำย สุมงฺคลวิลำสินี-อฏฺฐกถำ-ทิรฺฆนิกำย ลินตฺถ 
ปกำสนำ-ฏีกำ-ทิรฺฆนิกำย || มูลปณฺณำส มชฺฌิมปณฺณำส อุปริปณฺณำส || มชฺฌิม 
นิกำย ปญฺจสุทนิ-อฏฺฐกถำ-มชฺฌิมนิกำย ลินตฺถปกำสนำ-ฏีกำ-มชฺฌิมนิกำย ||  
สคำถำวคฺค นิทำนวคฺค ขนฺธกวคฺค สฬำยตนวคฺค มหำวคฺค || ส�ยุตฺตนิกำย สำรตฺถป ฺ
ปกำสินี-อฏฺฐกถำ-ส�ยุตฺตนิกำย ลินตฺถปฺปกำสนำ-ฏิกำ-ส�ยุตฺตนิกำย || เอกนิปำต 
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-องฺคุตฺตร || ทุกฺกนิปำต ติกฺกนิปำต จตุกฺกนิปำต ปญฺจกนิปำต ฉกฺกนิปำต สตฺต 
นิปำต อฏฺฐกนิปำต นวนิปำต ทสนิปำต เอกำทสนิปำต องฺคุตฺตรนิกำย มโนรถปูรนี-
อฏฺฐกถำ-องฺคุตฺตรนิกำย ลินตฺถปฺปกำสนำ-ฏีกำ-องฺคุตฺตรนิกำย อนุตฺตำนตฺถทีป
นำ-คนฺฐี-องฺคุตฺตรนิกำย || สรณคมน สิกฺขำปท ทฺวตฺตึสำกำร กุมำรกปณฺหำ มงฺคล
สูตฺต รตนสูตฺต ติโรกุฑ นิธิกณฺฑ เมตฺตสูตฺต || 9 ขุทฺทกปำฐ ปรมโชติกำ-อฏฺฐกถำ-
ขุทฺทกปำฐ ลินตฺถปฺปกำสนำ-ฏิกำ-ขุทฺทกปำฐ || ยมกวคฺค ปมำทวคฺค จิตฺตวคฺค 
ปุปฺผวคฺค พำลวคฺค ปณฺฑิตวคฺค อรหนฺตวคฺค สหสฺสวคฺค ปำปวคฺค ทณฺฑวคฺค ชรำ 
วคฺค ฉตฺตวคฺค 
 
[ki/1] โลกวคฺค พุทฺธวคฺค สุขวคฺค ปิยวคฺค โกธวคฺค มลวคฺค ธมฺมวคฺค มคฺควคฺค 
ปกิณฺณกวคฺค นิริยวคฺค นำควคฺค ตณฺหำวคฺค ภิกฺขุวคฺค พฺรหฺมวคฺค || 26 พฺระธมฺมปท 
ธมฺมปทฏฺฐกถำ-อฏฺฐกถำ-พฺระธมฺมปท || สำธำรณำสำธำรณกถำ || จตฺตำโร 
ปำฏิรำกำ นวครุกำ จีวร รชน ปตฺต จำลิกำ ปวำรณำ กำลิกำ ปฏิคฺคห มเสส ุ
อกปฺปิย นิสฺสคฺคิย ปำจิตฺติย สมณกปฺป ภูม อุปชฺฌำปริยวคฺค วจฺจสฺสำจถำนิก  
อปุจฺฉกรณ นคฺค ณฺหำนกปฺปว อวนฺท ธมฺม อุปำหน อโนโลกิย อญฺชนี อกปฺปิยสยน 
สมำทำสนิยก อ�สวำสก กมฺม มิจฺฉำชิววิชฺเชน วตฺต วกปฺปน นิสคฺคิย กำยพนฺธน 
ปถวิ ปริกฺขำร เภสชฺช อุคฺคำห ทูสน วสฺสปนำยิก เภงงิเวเภงคิย ปกิณฺณก เทสนำ 
ฉนฺททำน อุโปสถ ปวำรณำ ส�วร สุทฺธิก สนฺโตส จตุรำรขำ วิปสฺสนำ || 51 ขุทฺท- 
สิกฺขำ || ปำรำชิกนิทฺเทส ครุกำปตฺตินิทฺเทส นิสคฺคิยนิทฺเทส ปำจิตฺติยนิทฺเทส || มูล- 
สิกฺขำ มูลสิกฺขตฺถวณฺณนำ-ปุรำณ-ฏิกำ-มูลสิกฺขำ วิมตฺติจฺเฉทนี-นว-ฏิกำ-มูลสิกฺขำ ||  
วินยลกฺขณปกรณตรสำฏฺฐกถำ-ฏิกำ เท่ำนี้แล || โพธิวคฺค มุจฺจลินฺทวคฺค นนฺทวคฺค 
เมฆิยวคฺค โสนตฺเถรวคฺค ชจฺจนฺธวคฺค จุลวคฺค || พฺระอุทำน ปรมตฺถทีปนี-อฏฺฐกถำ-
พฺระอุทำน || ปำฏิโภควคฺค ทุติยวคฺค ตติยวคฺค ปถมวคฺค ทุติยวคฺค ตติยวคฺค จตุตฺถ 
วคฺค ปญฺจมวคฺค ฉฏฺฐวคฺค || อิตฺติวุตฺตก ปรมตฺถทิปนี-อฏฺฐกถำ-อิติวุตฺตก || อุรค
วคฺค จุลวคฺค มหำวคฺค อฏฺฐวคฺค || สูตนิปำต ปรมตฺถโชติกำ-อฏฺฐกถำ-สูตนิปำต || 
อิตถิวิมำนวคฺค อิตฺถิวิมำนวคฺค อิตฺถิวิมำนปำริจฺฉตฺตกวคฺค สุนิกฺขิตวิมำนวคฺค มหำ-
วิมำนวคฺค || 2 วิมำนวตฺถุ || วิมำนวตฺถุ ปรมตฺถทิปนี-อฏฺฐก
 
[ki/2] ถำ-วิมำนวตฺถุ || อุรควคฺค อุจฺจริวคฺค จูลวคฺค ปถมวคฺค || เปตวตฺถุ ปรมตฺถ 
ทิปนี-อฏฺฐกถำ-เปตวตฺถุ ปถมวคฺค ทุติยวคฺค ตติยวคฺค จตุตฺถวคฺค ปญฺจมวคฺค 
ฉฏฺฐมวคฺค สตฺตมวคฺค อฏฺฐมวคฺค นวมวคฺค ทสมวคฺค เอกำทสมวคฺค ทฺวำทสมวคฺค 
ปถมวคฺค ทุติยวคฺค ตติยวคฺค จตุตฺถวคฺค เอกนิปำต ทุกฺกนิปำต ติกฺกนิปำต จตุกฺก 
นิปำต ปญฺจกนิปำต ฉกฺกนิปำต สตฺตกนิปำต อฏฺฐกนิปำต นวนิปำต ทสนิปำต เอกำ 
ทสนิปำต ทฺวำทสนิปำต เตรสนิปำต จุทฺทสนิปำต ปญฺจทสนิปำต โสฬสนิปำต มหำ
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นิปำต || 33 เถรคำถำ ปรมตฺถทีปนี-อฏฺฐกถำ-เถรคำถำ || ปถมวคฺค เอกนิปำต 
ทุกฺกนิปำต ติกฺกนิปำต จตุกฺกนิปำต ปญฺจกนิปำต ฉกฺกนิปำต สตฺตนิปำต อฏฺฐก 
นิปำต นวนิปำต ทสนิปำต เอกำทสนิปำต ทฺวำทสนิปำต เตรสฺสนิปำต จุทฺทสนิปำต 
ปญฺจทสนิปำต โสฬสนิปำต วิสตินิปำต ตึสนิปำต มหำนิปำต || 21 เถรีคำถำ ปรมตฺถ 
ทีปนี-อฏฺฐกถำ-เถรีคำถำ || เอกนิปำต ทุกฺกนิปำต ติกฺกนิปำต จตุกฺกนิปำต ปญฺจก 
นิปำต ฉกฺกนิปำต สตฺตกนิปำต อฏฺฐนิปำต นวนิปำต ทสนิปำต เอกทสนิปำต ทฺวำทส 
นิปำต เตรสนิปำต ปกิณฺณกนิปำต วิสตินิปำต ตึสนิปำต จตฺตำลิสนิปำต ปญฺญำส  
นิปำต สฏฺฐินิปำต สตฺตตินิปำต อสีตินิปำต ทสชำตก || 447 พฺระชำตก ชำตกฏฺฐกถำ-
อฏฺฐกถำ-พฺระชำตก ทุรนิทำน ลินตฺถปกำสีนี-ฏิกำ-พฺระชำตก คนฺฐี-พฺระชำตก วิวร 
พฺระทสชำต || มหำนิทฺเทส-อฏฺฐกวคฺค จูลนิทฺเทส-ปำรำยนิทฺเทสกวคฺค || นิทฺเทส 
สทฺธมฺมปฺปโชติกำ-อฏฺฐกถำ-นิทฺเทส || 14 ปถมวคฺค ทุติยวคฺค ตติยวคฺค ญำณกถำ 
ทิฏฺฐิกถำ อสฺสกกถำ อินฺทริยกถำ วิโมกฺขกถำ ตติกถำ กมฺมกถำ วิปลฺลสกถำ มคฺค
กถำ ปนฺทนกถำ ยุคนนฺทกถำ สจฺจกถำ โพชฺชงฺคกถำ เมตฺตำกถำ วิรำ
 
[kī/1] คกถำ ปฏิสมฺภิทำกถำ ธมฺมจกฺกกถำ โลกุตฺตรกถำ พลกถำ สุญฺญปญฺญำกถำ 
มหำปญฺญำกถำ อิทฺธิกถำ อภิสมยกถำ วิเวกกถำ จริยำกถำ ปำฏิหิริยก(ถำ) สมสีสิ
กถำ สติปฏฺฐำนกถำ วิปสฺสนำกถำ มำติกำกถำ || 33 พฺระปฏิสมฺภิทำมคฺค สทฺธมฺม 
ปกำสินี-อฏฺฐกถำ-พระปฏิสมฺภิทำมคฺค คนฺฐีปทตฺถวินิจฺฉย-คนฺฐีพระปฏิสมฺภิทำ 
มคฺค || พทฺธวคฺค สิตำสินีวคฺค มณฺฑลวคฺค รวชฺชนิวคฺค สกมิตฺตวคฺค นำคสมำลวคฺค 
สุธำวคฺค ภิกฺขุทำยิวคฺค มหำปริวำรวคฺค โสเรยวคฺค โสภิวตวคฺค ฉตฺตวคฺค พนฺทชิวก 
วคฺค กุมุทวคฺค กุทฏปุปฺผิยวคฺค ภิกฺขุวคฺค หตถิวคฺค อำลมฺพนทำยวคฺค อุทกำยน-
ทำยวคฺค คุวรนำควคฺค โถมวคฺค ปทุมเกสรวคฺค อำรกฺขำทำยกวคฺค คนฺโททกวคฺค 
เอกปทุมวคฺค สทฺธสญฺญำวคฺค มนฺทำรปุปฺผวคฺค โพธิปนฺทวคฺค อมฺพนำสวคฺค ปิลินฺท 
วคฺค เมตฺเตยฺยวคฺค อทฺธำลิวคฺค สกิสมนิฏนีวคฺค เอกวิหำริวคฺค วิเภคิกวคฺค สำลปุปฺผิก 
วคฺค ปสุกุลวคฺค กณฺณกำรวคฺค กจฺจำยนวคฺค สุเมธวคฺค เอกุโทสถวคฺค กุณฺฑลเกส
วคฺค || 46 อปทำน วิฏฺฐสุทฺธชนวิลำสินี-อฏฺฐกถำ-อปทำนทุรนิทำนำนิ || ทิปงฺกร
พุทฺธว�ส โกณฺฑญฺญพุทฺธว�ส มงฺคลพุทฺธว�ส สมนพุทฺธว�ส เรวตฺตพุทฺธว�ส โสนิตพุทฺธว�ส 
อโนมทสฺสิพุทฺธว�ส ปทุมพุทฺธว�ส นำรทพุทฺธว�ส ปทุมุตฺตรพุทฺธว�ส สุเมธพุทฺธว�ส สุชำต
พุทฺธว�ส ปิยทสฺสีพุทฺธว�ส ธมฺมสสฺสีพุทฺธว�ส สิทตฺถพุทฺธว�ส ติสฺสพุทฺธว�ส ปุสฺสพุทฺธว�ส 
วิมลพุทฺธว�ส สิขิพุทฺธว�ส เวสฺสภูตพุทฺธว�ส กุกฺกุสนฺธพุทฺธว�ส โกนำคมนพุทฺธว�ส กสฺสป
พุทฺธว�ส โคตมพุทฺธว�ส || 23 พุทฺธว�ส || มธุรตฺถวิลำสินี-อฏฺฐกถำ-พุทฺธว�ส ทุรนิทำนำนิ  
เมตฺตยฺยพุทฺธว�ส อนำคตพุทฺธว�ส อมตฺตรสธำรำ
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[kī/2]-อฏฺฐกถำ-อนำคตพุทฺธว�ส สมนฺตภทฺทิกำ-ฏิกำ-อนำคตพุทฺธว�ส ปถมวคฺค 
ทุติยวคฺค ตติยวคฺค || จริยำปิฏก || ปรมตฺถทีปนี-อฏฺฐกถำ-จริยำปิฏก-ทุรนิทำนำทิ 
ปำฬี-อฏฺฐกถำ-ฏีกำ-คนฺฐี-พฺระสุตฺตนฺตปิฏกแล || อสงฺเขยฺยกถำ กปฺปกถำ ปณิธำน
กถำ มหำนิทำนกถำ พำหิรนิทำนกถำ อติทูเรนิทำนกถำ ทูเรนิทำนกถำ อติทูเรนิทำน
กถำ สนฺติเกนิทำนกถำ || 9 โสทตฺตกี || สุเมธกถำ ทูเรนิทำน อวิทูเรนิทำน สนฺติเก 
นิทำน || 4 ทูเรนิทำน ลินตฺถปกำสินี-ฏีกำ-ทูเรนิทำน สมฺปิณฺฑมหำนิทำน สมูห 
นิทำน || ปำรมิภูมิปริวตฺต ตุสิตปริวตฺต คพฺโภกฺกนตปริวตฺต คพฺพำนิกฺขมปริวตฺต ลกฺขณ
ปริวตฺต หณปริวตฺต รำชำภิเสกปริวตฺต รชฺชปริปตฺตปริวตฺต โพธิปลฺลงฺกปริวตฺต มำรวิ
ชยปริวตฺต สพฺพญฺญุตญำณปริวตฺต สตฺตสปฺตำหปริวตฺต || ปถมสมฺโพธิกถำ || ตุสิต
ปริวตฺต คพฺพำนิกฺขมนีปริวตฺต ลกฺขณปริคฺคำหปริวตฺต รำชำภิเสกปริวตฺต มหำนิกฺข-
มนปริวตฺต ทุกฺกรจริยำปริวตฺต มำรวิชยปริวตฺต ปถมสมฺโพธิปริวตฺต || ปถมสมฺโพธ ิ
สงฺเขป || คพฺภำภินิกฺขมนปริวตฺต รำชำภิเสกปริวตฺต ลกฺขณปริคฺคำหกปริวตฺต รำชำ 
ภิเสกปริวตฺต มหำภินิกฺขมนปริวตฺต ทุกฺกรจริยำปริวตฺต มำรวิชยปริวตฺต อภิสมฺโพธิ
ปริวตฺต โพธิสพฺพญฺญุพุทฺธปริวตฺต พฺรหฺมชฺเชสนปริวตฺต ธมฺมจกฺกปริวตฺต ปญฺจสต
สำกฺยปพฺพชำปริวตฺต ปรินิพฺพำนปริวตฺต || ปถมสมฺโพธิวิตฺถำร || ตุสิตำวตำร 
ปริวตฺต คพฺภำนิกฺขมนปริวตฺต ลกฺขณปริคฺคำหณปริวตฺต รำชำภิเสกปริวตฺต มหำ 
ภินิกฺขมนปริวตฺต ทุกฺกรจริยำปริวตฺต มำรวิชยปริวตฺต อภิสมฺโพธิปริวตฺต พฺรหฺมชฺเฌสน 
ปริวตฺต ธมฺม-
 
[ku/1] จกฺกปริวตฺต ตึสภทฺทิยปริวตฺต สำริปุตฺตโมคฺคลฺลำนปริวตฺต กำลุทำยินิมนฺตน 
ปริวตฺต อนุรุทฺธปริวตฺต ปญฺจสตสำกิยปริวตฺต นนฺทปพฺพชฺชำปริวตฺต ทกฺขิณำวิภงฺค 
ปริวตฺต || 17 มหำปถมสมฺโพธ ิ|| ตุสิตำวตำรปริวตฺต คพฺภำภินิกฺขมนปริวตฺต ลกฺขณ
ปริคฺคำหปริวตฺต รำชำภิเสกปริวตฺต มหำภินิกฺขมนปริวตฺต ทุกฺกรจริยำปริวตฺต มำรวิชย 
ปริวตฺต อภิสมฺโพธิปริวตฺต พฺรหฺมชฺเฌสนปริวตฺต ธมฺมจกฺกปริวตฺต ปญฺจสตสำกิย
ปพฺพชฺชำปริวตฺต || 11 || พุทฺธต ทุกฺขสจฺจกถำ สมุทยสจฺจกถำ นิโรธสจฺจกถำ มคฺคสจฺจ 
กถำ || ธมฺมจกฺกสูตฺต || ธมฺมจกฺกปวตฺตน-อฏฺฐกถำ-ธมฺมจกฺก || ปณำมกถำ โยว 
ปรนิทฺเทส วตฺถวิโสธนกถำ ติวิธพุทฺธเขตฺตกถำ ทีปนีกถำ อสำธำรณญำณกถำ 
อภินิหำรคำถำ พฺยำกรณคำถำ โพธิสมฺภำรคำถำ คพฺโภกฺกนฺตคำถำ วิชฺชำตมงฺคล
คำถำ อำคำริกสมฺปตฺติคำถำ เนกฺขมชฺฌำยคำถำ มหำปธำนคำถำ มำรปรำชยคำถำ 
อภิสมฺโพธิคำถำ เทสนำญำณคำถำ ปำฏิหำริยคำถำ พุทฺธคุณคำถำ พุทฺธปูชำวิธำน
คำถำ || 20 ชินำลงฺกำร ชินำลงฺกำรวณฺณนำ-ฏีกำ-ชินำลงฺกำร|| มหำนิพฺพำนสูตฺต 
สคำรวตำร ชินกณฺฑรตนำวทฺทิชินปริตฺต || พุทฺธคุณ ธมฺมคุณ สงฺฆคุณ || พุทฺธำธิ
คุณ || พุทฺธำธิคุณวณฺณนำ-อฏฺฐกถำ-พุทฺธำธิคุณ || ยกฺขทมน นำคทมน มหำรำช 
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ว�ส มหำกสฺสปตฺเถรสงฺคห อำจำริยวำท สทฺธมฺมสงฺคห นวมำลิ เจติยปพฺพตปฏิคฺคห 
ปวำหคมน || จุลว�ส-ส�เขป || สตฺตรำชก ทสรำชก ทฺวยทิปน อฏฺฐรำชก ติรำชก ปญฺจ 
รำชก ติรำชก เอกรำชก จตุรำชก ปญฺจรำชก เอกรำชก ทฺวยทิปน
 
[ku/2] จูลว�ส-วิตฺถำร || อภิสมฺโพธิกถำ อำนนฺทโพธิกถำ ทสพลปรินิพฺพติกถำ  
ปถมสงฺคิติกถำ ทุติยสงฺคิติกถำ ตติยสงฺคิติ ลงฺกำวตเณกถำ นตรปฺปเวสนกถำ มหำ
วิหำรปฏิคฺคหณกถำ เจติยคิริวิหำรปฏิคฺคหณกถำ ทุมินฺธำคมนกถำ || 10 โพธิว�ส 
โพธิว�สวณฺณนำ-ฏีกำ-โพธิว�ส || ยกฺขทมนค นำคทมน มหำรำชว�ส มหำกสฺสปตฺเถร
ว�ส อำจำริยวำท สทฺธมฺมสงฺคหนวมำลิ เจติยปพฺพปติคฺคหณ สวำหคมณ || 8 ทีปว�ส || 
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนนิทฺเทส ปำติหำริยนิทฺเทส ธำตุวิส�สนิทฺเทส ลงฺกำวตำรนิทฺเทส  
ปูชำวิธินิทฺเทส || 5 ทำฐำธำตุว�ส ทำฐำธำตุว�สวณฺณนำ-ฏีกำ-ทำฐำธำตุว�ส || โพธิ
ปริทิปน ปรินิพฺพำนปริทิปน เจติยปริทิปน ธำตุปริทิปน ธำตุนิพฺพำนปริทิปน || 5 
ธำตุว�ส ธำตุวินิจฺฉย || ปรวิรวณณฺนำ ปมำณวณณฺนำ สณฐฺำนวณณฺนำ มหำเจตยิ 
วณณฺนำ มหำโพธวิณณฺนำ ถปูำรำมวณณฺนำ เจตยิคริวิณณฺนำ มรจิจฺเจตยิวณณฺนำ 
อภยคิริเชตวณฺณนำ อนุรำธปุริวณฺณนำ มหิยงฺควณฺณนำ สิริปำทวณฺณนำ สุมนกุฏ-
วณฺณนำ ทิฆวำวิวณฺณนำ ติสฺสมหำวิหำรวณฺณนำ || 15 ถูปวณฺณนำ || สมฺปสำท
นิยวคฺค ปิยงฺกรมำตุวคฺค ธมฺมปฏิสนฺถำรวคฺค จิตฺตส�ยมวคฺค ทุรกฺขิตวคฺค ปุพฺพุล 
กฏฺฐำนวคฺค สิมฺพลิตฺเถรวคฺค ติสฺสมหำรำชวคฺค || โสตพฺพมำลินี || อกฺโกสกวคฺค 
พุทฺธปริยวคฺค พิมฺพิสำรวคฺค กลฺยำณมิตฺตวคฺค สทฺธำติสฺสวคฺค || ธมฺมสมฺโพธินำ || 
อลงฺคสุตฺตวณฺณนำ คุลิสฺสำนิสุตฺตวณฺณนำ สำรำณิยธมฺมวณฺณนำ 

[kū/1] ทำนสตฺถริ สิลสตฺถริ อกฺขลำทีปนคำถำ เปตทุกฺข�วณฺณนำ ติรจฺฉำนทุกฺข�- 
วณฺณนำ ปุญฺญผลทฺเทส ทำนำนิส�สคำถำ ภำวนำนิส�สคำถำ ปฏิทำนำนิส�สคำถำ อนุ
โมทนำนิส�สคำถำ เทสนำนิส�สคำถำ เวยฺยำวจฺจำนิส�สคำถำ ส�ปหสทำนิส�สคำถำ สรณ
ำนิส�สคำถำ อนุสฺสตำนิส�สคำถำ มรณสญฺญำนิส�สคำถำ || สทฺธมฺโมปำยน || นรก-
กณฺฑ ติรจฺฉำนกณฺฑ เปตำกณฺฑ มนุสกณฺฑ เทวกณฺฑ || คติทิปนี คติทีปนีวณฺณนำ-
ฏิกำ-คติทิปนี || ส�ขำรโลกนิทฺเทส นิริยกคตินิทฺเทส เปตคตินิทฺเทส ติรจฺฉำนคตินทฺ
เทส มนุสฺสคตินทฺเทส สตฺตโลกนิทฺเทส โอกำสโลกนิทฺเทส ปกิณฺณกนยสำรนิทฺเทส 
ปถวิหลำขณฺฑ ชมฺพุขณฺฑ ธชนปทขณฺฑ ยกฺขขณฺฑ คิรินำคคนฺธ จตุทิปขณฺฑ นำค
ขณฺฑ เทวโลกขณฺฑ|| โลกทีปสำร สุริโยทิคณขณฺฑ กำรณขณฺฑ อุปฺปตฺติขณฺฑ อนฺต
รกปฺปขณฺฑ ติรจฺฉำนสกุลขณฺฑ อริวิภำคขณฺฑ รุกฺขกำรณขณฺฑ|| โลกปญฺญตฺต ิ จิตฺ
ตวิภตฺติกณฺฑ รูปวิภตฺติกณฺฑ นิกฺขมกณฺฑ วตุทฺธำรกณฺฑ || พฺระธมฺมสงฺคิณ ีอฏฺฐ
กถำสำลินี-อฏฺฐกถำ-พฺระธมฺมสงฺคิณี ธมฺมสงฺคิณิกถำ-มูล-ฏีกำ-พฺระธมฺมสงฺคิณี 
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ลินตฺถวณฺณนำ-ฏีกำ-พฺระธมฺมสงฺคิณิ คุยฺหตฺถทิปนี-คนฺฐี-พฺระธมฺมสงฺคิณิ วิภุสี
นี-พฺระธมฺมสงฺคินิ ขนฺธวิภงฺค อำยตนวิภงฺค ธำตุวิภงฺค สจฺจวิภงฺค อินฺทริยวิภงฺค 
ปจฺจยำกำรวิภงฺค สติปฏฺฐำนวิภงฺค สมฺมปฺปธำนวิภงฺค อิทฺธิปฺปำทวิภงฺค สมฺโพชฺชง ฺ
ควิภงฺค มคฺควิภงฺค ฌำนวิภงฺค อปฺปมำญฺญำนวิภงฺค สิกฺขำปทวิภงฺค ปฏิสมฺภิธำน 
วิภงฺค ญำณวิภงฺค ขุทฺทวิภงฺค ธมฺมหทยวิภงฺค || พฺระวิภงฺค สโมหวิโนทนี-อฏฺฐ
กถำ-พฺระวิภงฺค วิภงฺคกถำ-มูล-ฏีกำ-พฺระวิภงฺค || ลินตฺถวณฺณนำ-อนุฏี
กำ-พฺระวิภงฺค || คุยฺหตฺถทีปนี-พฺระวิภงฺค || พฺระธำตุกถำ || ปรมตฺถทิปนี-
อฏฺฐกถำ-พฺระธำตุกถำ || ธำตุกถำ-มูล-ฏีกำ-พฺระธำตุกถำ || ลินตฺถวณฺณ
นำ-อนุฏิกำ-พฺระธำตุกถำ คุยฺหตฺถทิปนี-คนฺฐี-พฺระธำตุกถำ || ขนฺธปญฺญตฺติ  
อำยตนปญฺญตฺติ ธำตุปญฺญตฺติ สจฺจปญฺญตฺติ อินฺทฺริยปญฺญตฺติ ปุคฺคลปญฺญตฺต ิ ||  
พฺระปุคฺคลปญฺญตฺติ ปรมตฺถทิปนี-อฏฺฐกถำ-ปุคฺคลปญฺญติ ปุคฺคลปญฺญตฺ
ติกถำ-มูลฏีกำ-ปุคฺคลปญฺญตฺิต ลินตฺถวณฺณนำ-อนุฏิกำ-ปุคฺคลปญฺญตฺติ 
คุยฺหตฺถทิปนี-คนฺฐี-พฺระปุคฺคลปญฺญตฺต ิ|| มหำวคฺโค ทุติย วคฺโค ตติยวคฺโค จตุ
ตฺถวคฺโค ปญฺจมวคฺโค || มหำปณฺณำส ฉฏฺฐวคฺโค สตฺตโมวคฺโค อฏฺฐโมวคฺโค นว
โมวคฺโค ทสโมวคฺโค ทุติยปณฺณำส เอกำทสโมวคฺโค ทวำทสโมวคฺโค เตรสโมวคฺโค 
จุทฺทสโมวคฺโค ปณฺณำรสโมวคฺโค โสฬสโมวคฺโค สตฺตรสโมวคฺโค อฏฺฐำรสโมวคฺโค  
เอกุณวิสติโมวคฺโค วิสติโมวคฺโค เอกวิสติโมวคฺโค ทฺวำทสโมวคฺโค ตติยปณฺณำส 
จตุตฺถปณฺณำส || พฺระกถำวตฺถุ ปรมตฺถทิปนี-พฺระอฏฺฐกถำ-พฺระกถำวตฺถุ 
กถำวตฺถุกถำ-มูลฏีกำ-พฺระกถำวตฺถุ ลินตฺถวณฺณนำ-อนุฏิกำ-พฺระกถำวตฺถุ  
คุยฺหตฺถทิปนี-คนฺฐี-พฺระกถำวตฺถ ุ || มูลยมก ขนฺธยมก อำยตนยมก ธำตุยมก 
สจฺจยมก ส�หรยมก อนุสยยมก จิตฺตยมก ธมฺมยมก อินฺทฺริยยมก || พฺระยมก ปรม
ตฺถทิปนิ-อฏฺฐกถำ-พฺระยมก ลินตฺถวณฺณนำ-อนุฏีกำ-พฺระยมก คุยหตฺถทิป
นิ-คนฺฐี-พฺระยมก || ติกปฏฺฐำน ทุกปฏฺฐำน ทุกติกปฏฺฐำน ติกทุกปฏฺฐำน ติกติก
ปฏฺฐำน ทุกทุกปฏฺฐำน || พฺระปฏฺฐำน ปรมตฺถทิปนิ-อฏฺฐกถำ-พฺระ
 
[ke/1] ปฏฺฐำน ลินตฺถวณฺณนำ-อนุฏีกำ-พฺระปฏฺฐำน || คุยฺหตฺถทีปนี-คนฐี-
พฺระปฏฺฐำน || คนฺถีวิภูสินี-สตฺตปฺปกรณำภิธมฺม แล || อภิธมฺมสงฺคิณิมำติกำ 
วิภงฺคมำติกำ ธำตุกถำมำติกำ ปุคฺคลปญฺญตฺติมำติกำ กถำวตฺถุมำติกำ ยมกมำติกำ 
ปฏฺฐำนมำติกำ || อภิธมฺมมำติกำ || จิตฺตกณฺฑ เจตสิกกณฺฑ รูปกณฺฑ นิพฺพำนกณฺฑ 
|| ลินตฺถนิทสฺสน อภิธมฺมำวตำร || สรูปสงฺคหกถำ ปกิณฺณกกถำ วิถิสงฺคหกถำ  
วิถิกมฺมกถำ ภูมิปุคฺคลกถำ ภูมิปุคฺคลจิตฺตปฺปวตฺติกถำ ภูมิปุคฺคลสมฺภกถำ เจตสิก 
สมฺปโยคกถำ เจตสิกกถำ เจตสิกปเภทกถำ รำสิสรูปกถำ || รำสินิวินิจฺฉยกถำ รำสิกถำ  
รำสิสมฺภวกถำ รำสิสงฺคหกถำ จิตฺตปฺปำทเภทกถำ ทิฏฺฐิสงฺคหกถำ สรูปกลำปกถำ 
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อุปตฺติกถำ ปกิณฺณกกถำ มูลวิทฺธิกถำ ปริคฺคหกถำ วิปสฺสนำวิสุทฺธิกถำ วุฏฺฐำนวิสุทฺธิ
กถำ ปญฺญตฺติเภทกถำ อฏฺฐปญฺญตฺติกถำ || ปรมตฺถวินิจฺฉย ปรมตฺถวินิจฺฉยวณฺณ
นำ-ฏีกำ-ปรมตฺถวินิจฺฉย || จิตฺตสงฺคหวิภำค เจตสิกสงฺคหวิภำค ปกิณฺณกหสงฺคห
วิภำค วิถิสงฺคหวิภำค วิถิมุตฺตสงฺคหวิภำค รูปสงฺคหวิภำค สมุจฺจยสงฺคหวิภำค ปจฺจย
สงฺคหวิภำค กมฺมฏฺฐำนสงฺคหวิภำค || อภิธมฺมตฺถวิภำววินี-ฏีกำ-อภิธมฺมตฺถสงฺคห 
| อภิธมฺมตฺถสงฺคห ปรมตฺถสำรมญฺชุสำ-อนุฏิกำ-อภิธมฺมตฺถสงฺคห | นิสฺส
ยมตฺถก-คนฺฐิ-อภิธมฺมตฺถสงฺคห || จิตฺตนิทฺเทส เจตสิกนิทฺเทส เจตสิกนิทฺเทส 
เอกวิหนิทฺเทส จิตฺตุปฺปตฺตินิทฺเทส อำรมฺมณวิภำคนิทฺเทส วิปำกจิตฺตปฺปตฺตินิทฺเทส 
ปกิณฺณกนิทฺเทส ปุญฺญปุญฺญ�ำวิปำกนปจฺจยนิทฺเทส รูปวิภำคนิทฺเทส นิพฺพำนนิทฺเทส 
ปญญตฺตินิทฺเทสก
 
[ke/2] รกปฏิเสธนิเทฺเทส อภิญฺญำนิทฺเทส อภิญฺญำรมฺมณนิทฺเทส ทิฏฺฐิวิสุทฺธ ิ
นิทฺเทส ก�ขำวิตรณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส มคฺคำมคฺคญำณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส ปฏิปทำ
ญำณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส ญำณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส ปจฺจยนิทฺเทส || อภิธมฺมวตำร | 
อภิธมฺมวิภำวินี-ฏีกำ-อภิธมฺมวตำร || รูปส�เขป ขนฺธตฺตยสงฺเขป จิตฺตปฺปวตฺติปร ิ
ทิปน ปกิณฺณกนยสงฺคห นิพฺพำนปญฺญตฺติปริทิปน || สำรตฺถชำลินี-ฏิกำ-สจฺจ 
ส�เขป สจฺจส�เขป นวฏีกำ-สจฺจส�เขป || คณสมำส จิตฺตกถำ กำมำวจรกุสลเจตนำ 
รูปำวจรกุสลเจตนำ อกุสลเจตนำ กุสลเจตนำ กุสลวิปำกเจตนำ จิตฺตเจตสิกกถำ นำม
รูปสมำส || พฺระเขม ฏีกำ-พฺระเขม || นำมตฺตยปริจฺเฉท ลกฺขณสฺสมฺปฏฺฐำนปริจฺเฉท  
สงฺคหเภทปริจฺเฉท ปกิณฺณกปริจฺเฉท กมฺมวิปำกปริจฺเฉท รูปปริจฺเฉท สจฺจสงฺคหิกปริ
จฺเฉท กสิณสุภปริจฺเฉท ทสำนุสฺสติปริจฺเฉท กมฺมฏฺฐำนปริจฺเฉท วิปสฺสนำปริจฺเฉท 
ทสวตฺถุปริจฺเฉท นิสฺสนฺธผลปริจฺเฉท || นำมรูปปริจฺเฉท ฏิกำ-นำมรูปปริจฺเฉท || 
ตถำคตำธิคมน มหำสมฺมตว�ส ปถมสงฺคีติ ทุติยสงฺคีติ ตติยสงฺคีติ วิชยำคมน วิชยำภิ
เสก ปญฺฑุวำยเทวำภิเสก อภยำภิเสก ปณฺฑุกำภยำภิเสก เทวำนปิยติสฺสำภิเสก นำนำ 
เทสปสำท มหินฺทำคมน นครปฺปเวสน มหำวิหำรปฏิคฺคหณ เจติยปพฺพตวิหำรปฏิคฺค 
หณ ธำตำคมน มหำโพธิคมน มหำโพธิคมน มหำเถรปรินิพฺพำน ปญฺจรำชก คำมิ 
นิกุมำรปฺปสูติ โยธำลทฺธึ เทฺวภำติกยุทฺธก มริจฺจวิหำร มหำโลหปำสำทปห มหำถูปปฺ
ปสำทลทฺธ มหำถูปำรำมฺภ ธำตุคพฺภวิธ ตุสิตปุร
 
[kai/1] คมน ทสรำชก เอกำทสรำชก เทฺวทสรำชก ติทสรำชก มหำเสนรำชก || 35 
มหำว�ศส�เขป ปทยปโทรุวตวณฺณนำ-ฏีกำ-มหำว�ส || ทิปงฺกรถูป มงฺคลถูป  
อโนมทสฺสิถูป ปทุมตฺตรถูป วิปสฺสิถูป กสฺสปถูป โคตมถูป || ถูปว�ส�เขป | ถูปว�ส 
วิตฺถำร || กกุสนฺธำธิคมน โกนำคมนำธิคมน กสฺสปำธิคมน โคตมำธิคมน วิชยำธิ
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คมน มหินฺทำธิคมน นครปฺปเวสน เจติยปพฺพตวิหำรปฏิคฺคหณ ทกฺขิณกฺขธำตุอำคม 
มหำปุญฺญภำคิเนยฺย คำมณิกุมำรปฺปตฺติ นลำฏธำตุอำคมน ทนฺตธำตุปฏิฎฺฐำเปตฺวำ 
กตเจติย ติสฺสห�ำมหำถูปปฏิฏฺฐำน โลหปำสำทปฏิฏฺฐำน มหำถูปำรมฺภ ธำตุพฺภว 
ปน โทณปฺปมำณธำตุอำคมน สุวณฺณมำลิกมหำถูป จตุถูปกถำ ทนฺตธำตุนยนำวตำร 
ปำสำธำตุอำคมน || 22 ล�กำวตำร || อภิสมฺโพธิก วิเลปนทำนกถำ เสยฺยปฺปทำนกถำ 
คมน กลฺยณิเทสคำมน || 4 สมนฺตุฏวณฺณนำ || อนุทำนกถำ ปำนทำนกถำ วตฺถ
ทำนกถำ ยำนทำนกถำ มำลำทำนกถำ ธูปทำนกถำ วิเลปนทำนกถำ เสยฺยปฺปทำน
กถำ อำวำสทำนกถำ ทิปทำนกถำ || 10 ทสวตฺถุ || ธมฺมโสณฺฑวคฺค เวสฺสำมิตฺตำย
วคฺค ทุคฺคสฺสวคฺค สุมนเทววคฺค อริยตำยลมหำติสฺสเถรวคฺค เฬสุมนวคฺค มุรุตฺต 
พฺรำหฺมณวคฺค || 7 สหสฺสวตฺถ ุ|| มคฺคโจตกวคฺค อุตฺตโรทฺริยวคฺค โยคฺค ทุติโยปวคฺค 
สิลุตฺตวคฺค จูลวคฺค || รสวำหินีสิลำฬตฺถุปำกวคฺค ชมฺพูทิปวตฺถุวคฺค คนนมิพปํ || 
ลกฺขณตฺตยกฺขถำ อสุภลกฺขณคำถำ กมฺมผลำนิส�สคำถำ ปญฺจกำมคุณคำถำ 
 
[kai/2] ปญฺจสิลคำถำ ทุสฺสำนิสฺส�คำถำ จตุรำรกฺขำ ปุญกิริยำวตฺถุ ปฏิจฺจสมุปฺปำท 
จตุสจฺจคำถำ || ธมฺมคำถำ || ทุกฺขลกฺขณวคฺค อนิจฺจลกฺขณวคฺค อนตฺตลกฺขณวคฺค 
อสุภลกฺขณวคฺค วตฺถุกำมลกฺขณวคฺค กิเลสกำมลกฺขณวคฺค โทสลกฺขณวคฺค อวิชฺชำ 
ลกฺขณวคฺค กถำมิสฺสลกฺขณวคฺค ทำนสิลลกฺขณวคฺค ปริเภตฺตปฺปลกฺขณวคฺค สจฺจทิกถำ 
ลกฺขณวคฺค || พำลจิตฺตปฺปโพธิภววิวรต ิ || พุทฺธำนุสฺสติ เมตฺตำนุสฺสติ อสุภำนุสติ 
มรณำนุสต ิ|| จตุรำรกฺขำ ฏีกำ-จตุรำรกฺขำ || กำมำวจรสงฺคห รูปำวจรสงฺคห อรูปำ 
วจรสงฺคห โลกุตฺตสงฺคห || จตุลสงฺคห โลกสณฺฐำนปญฺญตฺติ โลกุปฺปตฺติ || ภูมตฺถ
ทิปนกณฺฑ จนฺทิมสุริยปริวตฺตทิปนกณฺฑ จนฺทิมสุริยวิถิทีปนกณฺฑ อำโลกทิปนกณฺฑ 
ภูทตฺถปริจฺเฉททิปนกณฺฑ || โอกำสโลกทิปนิ || สุตฺตนฺตลกฺขณปกรณนฺตร แล ||  
ปถวิธำตุวิสติโกฏฐำส�วณฺณนำ ภูตตฺตยวินิจฺฉย จุติปฏิสนฺธิคฺคหณ ธมฺมน ิ
ทสฺสน อภิธมฺมลกฺขณปฺปกรณนฺตร แล || สำริริกวินิจฺฉย || มงฺคลสูตฺต รตนสูตฺต  
ติโรกุฑสูตฺต มหำสุทสฺสนสูตฺต กมฺมฏฺฐำน นิพฺพำนสูตฺต กมฺมกมฺมำวิตรณี 
อภิธมฺมตฺถสงฺคห || นิสฺสยธมฺม || สิลนิทฺเทส ธุตงฺคนิทฺเทส กมฺมฏฺฐำนคหณ 
นิทฺเทส ปถวิกสิณนิทฺเทส เสสกสิณนิทฺเทส อสุภกมฺมฏฺฐำนินิทฺเทส ฉอนุสฺสตินิทฺเทส 
อนุสฺสติกมฺมฏฺฐำนนิทฺเทส พฺรหมวิหำรนิทฺเทส อรูปนิทฺเทส สมำธินิทฺเทส อิทฺธิวิทฺธิ
นิทฺเทส อภิญฺญำนิทฺเทส ขนฺธนิทฺเทส อำยตนนิทฺเทส อินฺทริยสจฺจนิทฺเทส ภูมนิทฺเทส 
ทิฏฺฐิวิสุทฺธินิทฺเทส กงฺขำวิตรณทสฺสนวิสุ
 
[ko/1] ทฺธินิทฺเทส มคฺคำมคฺคญฺญทสฺสนส�วิสุทฺธนิทฺเทส ปฏิปทำญฺญำณทสฺสน 
วิสุทฺธินิทฺเทส ญำณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส ปญฺญำภำวนำนิทฺเทส || ๒๓ พฺรวิสุทฺธิมคฺค 
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ปรมตฺถมญฺชส-ฏีกำ-พฺระวิสุทฺธิมคฺค คนฺฐีปท-คนฺฐิ-พฺระวิสุทฺธิมคค || พุทฺธำ 
ภินิหำรกถำ อจฺฉริยกถำ ปญฺจอนฺตรธำนกถำ จกฺกวตฺติวิภำวนกถำ มนิโจกฺกวตฺต ิ
โนเจติยกถำ สมฺมชฺชินิยผสกถำ กมฺมจฺฉริยกถำ ส�ฆอจฺฉริยกถำ รตนทฺวยสงฺคหปริ 
วตฺตนกถำ สรณคมนปเภทกถำ สิลำทิปเภทกถำ กมฺมฏฺฐำนกถำ รตนตฺตยอคำรวิภำวน 
กถำ อนนฺตริยกมฺมวิภำวนกถำ อริยุปวำทกมฺมวิภำวนกถำ กุมำรกำทิกถำ มุจฺฉร 
กถำ ติวิปตฺตวิภำวนกถำ ทำนำทิมุญฺญกถำ สตฺตำสสรเภทกถำ โยนิวิภำวนกถำ จุต ฺ
ติปริวตฺตนกถำ ยุวตึสรูปวิภำวนกถำ ปณฺฑกวิภำวนกถำ นำควิภำวนกถำ สุณฺณวิภำวน 
กถำ เปตวิภำวนกถำ อสุรวิภำวนกถำ เทวตำวิภำวนกถำ มหิวฑฺฒนวิภำวนกถำ  
มหิมสนวิภำวนกถำ วุฏฺฐิวำตำนิกถำ ปกิณฺณกกถำ โลกสณฺฐิติกถำ || สำรสงฺคฺรห 
จิตฺตคณฺฐิตถทีปน ี || อุปฺปตฺติกำรณคติ อนุสนฺติคติ เทสนำคติ รตนำวฬคติ นิคม
คติ มำติกำคติ ปทภำชนิยคติ อุทฺเทสคติ นิทฺเทสคติ ปฏินิทฺเทสคติ ปญฺญตฺติคติ อนุ
ปญฺญตฺติคติ ปญฺญตฺตำนุปญฺญตฺติคติ ปกฺกคติ ปรมตฺถคติ สมุติคติ ปำฬิยคติ สำนุมำ 
คติ คหณิยคติ อโยณิยสุคฺคคติ วุตฺตอุทำหรณคติ วจนตฺถคติ นำคโสณฺฑคติ โชตงฺค
ริตคติ อตฺถวิภำชคติ ปุพฺพโชตงฺคริตคติ ปรโชตกคติ อุภยโชตกคติ สงฺขลิกคติ ปโยค
คติ ปโย
 
[ko/2] คนฺตำคติ อำกำรคติ นิทสฺสนคติ ปริสหปนฺนคติ ธำตุคติ วิภตฺติโชตนำคต ิ|| 
คติปฺปกรณ || สวิกรณำขฺยำตวิภำคปริจฺเฉท กิริยำปทมำลำวิภำคปริจฺเฉท ปกิณฺณก 
วินิจฺฉยปริจฺเฉท ติวิธลิงฺคกภำมิก รูปวิภำคปริจฺเฉท โอกำรงฺคปุลฺลิงฺคปกติรูปนำ 
มิกปทมำลำวิภำคปริจฺเฉท อำกำรนฺตปุลฺลิงฺค ปกติรูปนำมิ ฯลฯ ปริจฺเฉท นิคฺคหิตฺต 
อำทิปุลฺลิงฺคปกติ ฯลฯ ปริจฺเฉท อิถิลิงฺคนำมิกปทมำลำวิภำคปริจฺเฉท ลิงฺคตฺตยถิสฺส 
กนำมิก ฯลฯ ปริจฺเฉท วำหภิเธยฺยลิงฺคติปรินิปนนำมิก ฯลฯ ปริจฺเฉท สพฺพนำ
มิกสทิสนำมิก ฯลฯ ปริจฺเฉท วินิจฺฉยส�ขำนำมนำมิกปทปริจฺเฉท อตฺถตฺติกวิภำค 
ปริจฺเฉท สรวคฺคปญฺจญฺคกนำมธำตุกวิภำคปริจฺเฉท ภูวำทิคณปริจฺเฉท รุธำทฉกฺก
ปริจฺเฉท สตฺตรสปริจฺเฉท อฏฺฐำรสปริจฺเฉท วิภำคสนฺธิกปฺปปริจฺเฉท นำมกปฺป 
ปริจฺเฉท กำรกกปฺปปริจฺเฉท สมำสกปฺปปริจฺเฉท ตทฺธิตกปฺปปริจฺเฉท อำขฺยำตกปฺปปริจฺ
เฉท กิตกปฺปปริจฺเฉท วำเหคธปทิวิภตฺตินำมปริจฺเฉท ปำฬินยำทิสงฺคหปริจฺเฉท || สทฺท 
นิตฺต ิ || นิคฺคหิตนฺต สฺยำทฺยนำนฺต อิตฺถิปฺปจฺจยนฺต ณำทิปจฺจยนฺต ตญฺจทฺยนฺต  
ตฺยำทฺยนฺต || ปทสำธน ี|| สตฺถสนฺธ ิ|| สทฺทเภทจินฺตำ อตฺถเภทจินฺตำ สทฺทตฺถเภท
จินฺตำ || สทฺทเภทจินฺตำ | สทฺทเภทจินฺตำวณฺณนำ-ปุรำณฏีกำ-สทฺทตฺถเภท 
สำรตฺถสงฺคห-นวฏิกำ-สทฺทตฺถเภท สทฺทตฺถเภทมุทฺธำรณลกฺขณ-คนฺฐี-
สทฺทตฺถเภท || สทฺทสำรปกิณฺณกกณฺฑ อตฺถสำรปกิณฺณกกณฺฑ สนฺธิกณฺฑ ฯลฯ  
กิตกณฺฑ || สทฺทสำรตฺถชำลินี สำรตฺถมญฺชุสำ-ฏีกำ-สทฺทตฺถชำลิน ี || สนฺธิ 
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กำริกำ ฯลฯ กิตกำริกำ กำริกำ || กำริกตฺถวณฺณนำ-ฏิกำ-กำริกำ || สมฺพนฺธจินฺตำ  
| วุตฺติ-ฏีกำ-สมฺพนฺธจินฺตำ || สนฺธิปริจฺเฉท ฯลฯ กิตปริจฺเฉท || สุทฺธพินฺธุวณฺณนำ 
-ฏีกำ-สทฺทจินฺตำ
 
[kaw/1] || นิรุตฺตินิทำน || สญฺญำวิธำนสนฺธิสำรนิทฺเทส สรสนฺธิสำรนิทฺเทส ปกติ 
สนฺธิสำรนิทฺเทส พฺยญฺชนสนฺธิสำรนิทฺเทส นิอิคฺคหิตสนฺธิสำรนิทฺเทส ปุลฺลิงฺคสำร 
นิทฺเทส อิตฺถิลิงฺคสำรนิทฺเทส นปุงฺสกลิงฺคสำรนิทฺเทส ติลิงฺคสำรนิทฺเทส อลิงฺคสำร 
นิทฺเทส กถำทำนำทิสำรนิทฺเทส วิภตฺยตฺถสำรนิทฺเทส อำขฺยำตำทิวุตฺตตฺถสำร 
นิทฺเทส อพฺยยิภำคำทิสรูปสำรนิทฺเทส สมญฺญสมำสยุตฺตถสำรนิทฺเทส สุกตมำนุ
รุปวณฺณนำสำรนิทฺเทส เอกุณสฏฺฐิปจฺจยปฺปเภทสำรนิทฺเทส ตทฺทิตปฺปจฺจยนฺตสำร 
นิทฺเทส ฉนฺนวุตฺตำทิกำสรูปสำรนิทฺเทส สตฺตคณภูสำรนิทฺเทส ธำตุปฺปจฺจยนฺตสำร 
นิทฺเทส กิตำทิสรูปสำรกิจฺจปฺปจฺจยนฺตสำรนิทฺเทส อติตกำลิกปฺปจฺจยนฺตสำรนิทฺเทส 
วตฺตมำนน�กำลิกปฺปจฺจยนฺตลำมำนนฺตปจฺจยนฺตสำรนิทฺเทส อนำคตกำลิกปฺปจฺจยนฺต
สำรนิทฺเทส เตกำลิกปฺปจฺจยนฺตสำรนิทฺเทส จตุหทิกปฺปจฺจยนฺตกสำรนิทฺเทส สณฺฐำ
ทิปจฺจยกสำรนิทฺเทส || สำรนิทฺเทส || สนฺธวิธำน ฯลฯ กิตวิธำน || จูลนิรุตฺต ิ ||  
อปำทำนวินิจฺฉยกถำ สปฺปทำนวินิจฺฉยกถำ โอกำสวินิจฺฉยกถำ กรณวินิจฺฉยกถำ กตฺตุ 
วินิจฺฉยกถำ กมฺมวินิจฺฉยกถำ สำมิวินิจฺฉยกถำ อำลปนวินิจฺฉยกถำ || โชตนนิรุตฺต ิ
|| ลิงฺคตฺถวิวร || ลิงฺควิวรวณฺณนำ-ปูรำณฏิกำ-ลิงฺคตฺถวิวรปกำสก คนฺฐิ-ลิงฺ
ควิวร || สทฺทวุตฺติปฺปกำส || สทฺทวุตฺติปฺปกำสวณฺณนำ-ฏีกำ-สทฺทวุตฺติ ปริ
ภำสชฺฌำสย || อกฺขรวินิจฺฉย สรวินิจฺฉย รสฺสทิฆวินิจฺฉย พฺยญฺชนำทิฆำวทำนวินิจฺฉย  
ปำกำรูปเทส || สิทฺธิสทฺทปฺปกรณ || ปถมชฺฌำย ทุติยชฺฌำย ตติยชฺฌำย  
จตุตฺถชฺฌำย ปญฺจมชฺฌำย ฉฏฺฐชฺฌำย สตฺตมชฺฌำย อฏฺฐมชฺฌำย || 
 
[kaw/2] ฉชฺฌำย || นิรุตฺติแล || สภฺภกณฺฑ ภูมิกณฺฑ สำมญฺญกณฺฑ อภิธำน 
วิคฺคห || จตุตฺถชฺฌำย อภิธำนทิปิกำ จตุรงฺคปำลอภิธำนปฺปทิปิกส�วณฺณนำ- 
ฏิกำ อภิธำน || สรณคมนสงฺคหปริจฺเฉท สิสสงฺคหปริจฺเฉท อำชิวสงฺคหปริจฺเฉท ธุตงฺค 
สงฺคหปริจฺเฉท สมถำภิญฺญำณสงฺคหปริจฺเฉท ปญฺญำสงฺคหปริจฺเฉท || ปฏิปตฺติสงฺคห  
|| ปุเรภตฺตกิจฺจ ปจฺฉำภตฺตกิจฺจ ปุริมยำมกิจฺจ ปจฺฉิมชฺฌิมยำมกิจฺจ ปจฺฉิยำมกิจฺจ 
ปกฺกิณฺณกกิจฺจ || พฺระจตุสมปชญฺญ || พฺรมิลินฺทส�เขป || ปถมวคฺค ทุติยวคฺค ตติย
วคฺค จตุตฺถวคฺค กุกฺกุฏวคฺค ลำจฺจลวคฺค ปถวิยวคฺค สิหวคฺค มณฺฑมกฺกฏิยวคฺค กุมฺภ 
กำรวคฺค ทิปวคฺค พฺยำธิวคฺค จริยวคฺค สำรถิวคฺค || พฺระมิลินฺทปญฺหำวิตฺถำร  
|| สมุทฺทกถำ อริยส�เขปกถำ มนุสฺสโลกกถำ นิริย�กถำ ติรจฺฉำนทิฏฺฐิกถำ เจตกถำ 
มิจฺฉำทิฏฺฐิกถำ ทำนสงฺเขปกถำ อำหำรคำมกถำ สำรตฺถทิปนีสงฺเขป || ครุกมฺม 
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กถำ อำวิณฺณกมฺมกถำ อำสนฺนกมฺมกถำ กิฏคฺคกมฺมกถำ ชนกกมฺมกถำ อุปตฺถมภกมฺม 
กถำ อุปปิฬกมฺมกถำ อุปฆำฏกกมฺมกถำ กมฺมเภทกถำ ธรณุปฺปตฺติกถำ ปฏิสนฺธิกถำ 
วิวิจิตฺติปฺปกถำ นิทฺธำยกถำ สุปินนกถำ จตุสจฺจกถำ นิพฺพำนกถำ ปรมตฺถสำร || เนตฺติ 
ปกรณ อฏฺฐกถำ-เนตฺติ เปฏโกปเทสตกฺกสำต-ฏิกำ-เนตฺติปกรณ || ปถมมหำ
สงฺคิติวณฺณนำ ทุติยสงฺคิติวณฺณนำ ตติยสงฺคิติวณฺณนำ จตุตฺถสงฺคิติวณฺณนำ ปิฏกตฺตย 
ลิกฺขิตวณฺณนำ ปิ[ฏ]กฏฺฐกถำปริวตฺตวณฺณนำ ปิฏกตฺตยฏิกำวณฺณนำ สพฺพปฺปกรณ 
กตเถรณฺณนำ ติปิฏกตฺตยเลขนำนิส�สวณฺณนำ ธมฺมสวนำนิส�สวณฺณนำ เต
ปิฎกลกฺขณปฺปกรณนฺตร แล || สทฺธมฺมสงฺคหคณส�ขำ || สนฺธิกปฺป นำมกปฺป 
กำรก
 
[kaṃ/1] กปฺป สมำสกปฺป ตทฺธิตกปฺป อำขฺยำตกปฺป กิตกปฺป อุณำทิกปฺป ||  
กจฺจำยนสุตฺต || กจฺจำยนวุตฺตินฺยำส-ฏิกำ-กจฺจำยน || สมฺปงฺคนฺยำสทิปนี-อนุ 
ฏิกำ-กจฺจำยน || อนุฏิกำ-กจฺจำยน || คุยฺหตฺถทิปนี-คนฺฐี-กจฺจำยน ||  
กจฺจำยนตฺต || มูลวิหตฺตห | หตฺถสำร | มูลวิตฺถำร | วิปลโพธิ || สนฺธิกณฺฑ ฯลฯ  
กณฺฑ กิตกณฺฑ สนฺธิ ฯลฯ กำรก สนฺธิ ฯลฯ กิต || มุขมูตฺตสำร | สำรตฺถทิปนี-
ฏิกำ-มุขมูตฺตสำร สำรตฺถสงฺคห-ฏิกำ-พำลวตำร | พำลวตำร || วิวรพำล 
วตำร || ปทรูปสิทฺธ ิ | ฏิกำ-ปทรูปสิทฺธิ || สนฺธิกปฺปปริจฺเฉท นำมกปฺปปริจฺ
เฉท กำรกกปฺปปริจฺเฉท สมำสกปฺปปริจฺเฉท ตทฺธิตกปฺปปริจฺเฉท อำขฺยำตกปฺป 
กิตฺตกปฺปปริจฺเฉท || อตฺถพฺยำกลกฺยำน || สนฺธิกปฺป ฯลฯ กิตกณฺฑ || กุมำรสโพธิ 
|| สนฺธิวิธำน ฯลฯ กิตวิธำน || หตธิพฺยำกรณ || สนฺธินิทฺเทสกณฺฑ ฯลฯ อุณำท ิ
นิทฺเทส || ภำสฺกริยำ || สนฺธิฯลฯกิต || มำคธิกำ || ปถมกณฺฑ สมำธิกณฺฑ สมำสกณฺฑ  
ณำทิกณฺฑ ขำทิกณฺฑ ตฺยำทิกณฺฑ || โมคฺคลฺลำนวุตฺต ิ || โมคฺคลฺลำนปญฺจิกำ-ฏิ
กำ || โมคฺคลฺลำนสำรตฺถวิลำสีนี-อฏฺฐ-ฏิกำ-โมคฺคลฺลำนปญฺจิกำ || สนฺธิกณฺฑ 
ฯลฯ ณำทิกณฺฑ ตฺยำทิกณฺฑ ขำทิกณฺฑ || ปโยคสนฺธ ิ|| สนฺธินิสฺสย ฯลฯ กิตนิสฺสย  
|| กจฺจยนนิสฺสย || นำมธิวินิจฺฉย กำรกวิภำควินิจฺฉย สมฺโยควินิจฺฉย กำรสงฺคหวินิจฺฉย  
สมำสวินิจฺฉย ตทฺธิตวินิจฺฉย อำขฺยำตวินิจฺฉย กิตวินิจฺฉย || กจฺจำยนวินิจฺฉย || 
สำมญฺญนิทฺเทส อำขฺยำตนิทฺเทส กิตนิทฺเทส กำรกนิทฺเทส สมำสนิทฺเทส ตทฺธิตนิทฺเทส  
กจฺจำยนสำร กจฺจำยนสำรวณฺณนำ-ฏิกำ-กจฺจำยนสำร || สำมญฺญสนฺธิวิธำร
กณฺฑ สรสนฺธิวิธำนกณฺฑ พฺยญฺชนสนฺธิ
 
[kaṃ/2] วิธำนกณฺฑ นิคฺคหิตสนฺธิวิธำนกณฺฑ สำธำรณสนฺธิวิธำนกณฺฑ วิภตฺติกำริย 
กณฺฑ วิภตฺยำทิกำริยกณฺฑ สพฺพอำทิกวิธำนกณฺฑ เสสวิภตฺติกำริยำวิธำนกณฺฑ วิภตฺติก 
ปฺปพฺพยวิธำนกณฺฑ กำรกกณฺฑ สมำสกณฺฑ ตทฺธิตกณฺฑ อำขฺยำตกณฺฑ กิตกณฺฑ 
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อุณำทิกณฺฑ || สจฺจปญฺจสุตฺตนสมูหสูตฺต || สนฺธิกณฺฑ ฯลฯกิตกณฺฑ || สุตฺตโชติ 
กำสนฺธ ิ || สนฺธิวิโสทน นำมวิภตฺติกถำ || กำรก สมำส ตทฺธิต อำขฺยำต กิตฺต ||  
พำลปฺปโพธิ ฏิกำ-พำลปฺปโพธิ-ปริปุณฺณ || สนฺธิ…ปุณฺณ || นำม ปทมำลำ  
|| กำรก สมำส ตทฺธิต อุณำทิ กิต || มหำนิรุตฺต ิ|| สุญฺญำปุริภำสำนิทฺเทส มตฺตำวุตฺต 
นิทฺเทส สมวุตฺตนิทฺเทส อทฺทสมวุตฺตนิทฺเทส วิสมวุตฺตนิทฺเทส ฉปฺปจฺจยวิภำปริจฺเฉท  
|| วุตฺโตทย || กวิคณฺฐำภำรณ-ฏิกำ-วุตฺโตทย || วุตฺโตทยฏิกำ-อฏฺฐกถำ-วุตฺ
โตทย || วุตฺโตทยวณฺณนำ-คนฺฐิ-วุตฺโตทย || สญฺญำปริภำสำปริจฺเฉท มตฺตำ 
วุตฺตินิทฺเทส สมวุตฺติปริจฺเฉท อทฺทสมวุตฺติปริจฺเฉท วิสมวุตฺติปริจฺเฉท ฉปฺปจฺจยวิภำค 
ปริจฺเฉท || ฉนฺทนิทำน || สญฺญำปริภำคธิชฺฌำย มตฺตำวุตฺตชฺฌำย สมวุตฺติชฺฌำย 
อทฺทสมวุตฺตชฺฌำย มตฺตวุตฺติชฺฌำย ฉปฺปจฺจยชฺฌำย วุตฺติส�ขฺยำชฺฌำย || ฉนฺทวุตฺติปฺป
ทิป || ฉนฺทวุตฺติปฺปทิปตฺคพฺยำส�ขฺยำ-ฏิกำ-ฉนฺทวุตฺติปฺปทิปฺป || สญฺญปริภคนิทฺเทส 
มตฺตวุตฺตินิทฺเทส สมวุตฺติลกฺขณนิทฺเทส อทฺทสมวุตฺติลกฺขณนิทฺเทส วิสมวุตฺติลกฺขณ
นิทฺเทส || ฉนฺทวุตฺติวิคสนี || มตฺตำวุตฺตินิทฺเทส สมวุตฺติปริจฺเฉท อทฺทสมวุตฺติปริจฺเฉท 
|| วุตฺโตทยมำลินี วุตฺติพฺยำขฺยำน โทสำปริหำรำวโพธปริจฺเฉท โทสปริหำรำวโพธ
ปริจฺเฉท คุณำว
 
[kha/1] โพธิปริจฺเฉท อตฺถำลงฺกำรวโพธปริจฺเฉท รสภำวำวโพธปริจฺเฉท || สุโพธำ 
ลงฺกำร || สุโพธำลงฺกำรวณฺณนำ-ฏิกำ-สุโพธำลงฺกำร || ฉนฺโทวิจิตฺต แล ||
 
ต�ำรำไตรปิฎก || รสวเสนเอกวิธ 1//45 
วินยปิฏก ปำฏิโมกฺข 2 ขนฺธก 22 ปริวำร 16 หมดเท่ำนี้
สุตฺตนฺต 5 ทิฆนิกำย 34 มชฺฌิม 142 องฺคุตฺตร 1762 ส�ยุตฺต 9457 ขุทฺทก12
อภิธมฺม 7
ธมฺม, วินย 5 – 2
ปถม, มชฺฌิม, 3
อเนก 1
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Tāṃrā Traipiṭaka

[ka/1] cattāro pārājikādhammā terasa saṅghādisesā-adhammā dve 
anityatādhammā braḥ ādikamma || pathamasāmanta-aṭṭhakathā-
ādikamma sārātthadīpanī-ṭikā-braḥ ādikamma vimattivinodanī-
culagaṇṭhī vajirabuddhi-ṭīkā-majjhimagaṇṭhī guyhatthadipanī-
mahāgaṇṭhī-braḥ ādikamma || tiṃsanissaggiyāpācittiyādhammā 
dvānavutipācittiyādhammā cattāropāaṭinesaniyādhammā sekhiyā-
dhammā sattādhikaraṇasamathādhammā aṭṭaṃpārājikādhammā 
sattarasasaṅghādisesadhammā tiṃsanissaggiyāpācittitādhammā 
chasaṭṭhisatepācittiyādhammā aṭṭhapāṭidesaniyādhammā 
sekhiyādhammā sattādhikaraṇasamathādhammā|| 12 braḥ 
pācittiyabhikkhubhikkhuni vibhaṅga|| dutiyasāmantapāsādikā-
aṭṭhakathā-braḥ pācittiya sārātthadīpanī-ṭīkā-braḥ pācittiya 
vimattivinodanī-cullagaṇṭhī-braḥ pācittiya vajirabuddhi-ṭikā-
majjhimagaṇṭhī-braḥ pācittiya. mahākhandhaka uposathakhandhaka 
vassapanāyigakhandha[ka] pavāraṇākhandhaka dhammakhandhaka 
bhesajjakhandhaka kathinakhandhaka ivarakhandhaka 
campeyyakhandhaka kosāṃgikakhandhaka || 10 || mahāvagga 
tatiyasāmanta-aṭṭhakahā-mahāvagga sāratthadīpanī-ṭikā-mahāvagga 
vimativinodanī-cullagaṇṭhi-mahāvagga vajirabuddhi-ṭikā-majjhima-
gaṇṭhī-mahāvagga guyhatthadīpanī-mahāgaṇṭhī-mahāvagga || 
kammakkhandhaka parivāsakhandhaka samuccayakhandhaka 
samathakhandhaka khuddakakhandhaka senāsanakhandhaka 
saṅghabhedakhandaka vattakhandhaka pāṭimokkhathapanakhandhaka 
bhikkhunīkhandhaka pañcasatikakhandhaka sattatikakhandhaka || 12 
cullavagga|| cat[u]tasāmanta-aṭṭhakathā-cūlavagga sārātthadipanī-
ṭikā-cūlavagga vimativinodanī-culagaṇṭhi-cūlavagga vajirabuddhi-
ṭikā-majjhimaganṭh[ī]-cūlavagga guyhatthadīpanī-mahāganṭhī-cūla-
vagga || paññattivāra āpattivāra
 
[ka/2] vipattivāra saṅgahavāra samuṭṭhanavāra adhikaraṇavāra 
samathavāra samuccayavāra paññattivāra āpattivāra vipattivāra 
saṅgahavāra samuṭṭhānavāra adhikaraṇavāra samathavāra samuccyavāra 
ekanipāta dukkanipāta tikkanipāta catukknipāta pañcakanipāta 
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chakkanipāta sattanipāta aṭṭhanipāta navanipāta dasanipāta eka[dasa]
nipāta || 27 braḥ parivāra || pañcamasāmantapāsādika-aṭṭhakathā-
braḥ parivāra sāratthadīpanī-ṭikā-braḥ parivāra vimativinodanī-
cūlagaṇṭhī-braḥ parivāra vajirabuddhi-ṭikā-majjhimagaṇṭhī-braḥ 
parivāra guyhatthadīpanī-mahāgaṇṭhī-braḥ parivāra pāḷi-aṭṭhakatā-
ṭikā-gaṇṭhī braḥ vinayapiṭaka || sattādhikaraṇasamathādhammā 
sekhiyādhammā aṭṭhapāṭidesaniyādhammā channavuti-
pācittiyādhammā chasaṭṭhīsatapācittiyādhammā tiṃsanissaggiyā-
pācittiyādhammā sattarasasaṅghādisesādhammā aṭṭhapārajikā-dhammā 
sattādhikaraṇasamathādhammā sekhiyādhammā cattāropāṭidesaniyā-
dhammā dvānavutipācittiyādhammā tiṃsanissaggiyāpācittiyadhammā 
dveaniyatādhammā terasasaṃghādisesadhammā cattāropārāṭikā-
dhammā || bhikkhu-bhikkhunī pāṭimokkha || kaṅkhāvitaraṇī-
aṭṭhakatā-bhikkhubhikkhunipāṭimokkha vinayamatthamañjusā-
ṭikā-kaṅkhāvitara || upasampadakhandhaka uposathakhandhaka 
pavāraṇakhandhaka caṃpeyyakhandhaka samuccayakhandhaka 
kammakhandhaka saṅghakhandhaka || vinayakhandhaka niddesaṃ || 
 
[kā/1] divāseyavinicchayakathā bhesajjādhikaraṇavinicchaya-
kathā paññattivinicchayakathā kulasaṅgahavinicchayakathā 
macchamaṅsavinicchayakathā anāmāsavinicchayakathā adhiṭṭhāna-
(vikappa)vinicchayakathā civaravikappavāsa vinicchayakathā bhaṇḍa-
paṭisāmanaviniicchayakathā kayavikkayasamāpattivinicchaya-kathā 
rupiyādipaṭiggahavinicchayakathā dānalakkhaṇāvinicchaya-
kathā pathavikhaṇavinicchayakathā būtagāmavinicchaya-
kathā sahaseyyavinicchayakathā paṭipajjitabbavinicchaya-kathā 
kālikāvinicchayakathā kappiyakuṭivinicchayakathā paṭiggahaṇa-
vinicchayakathā pavāraṇavinicchayakathā pabbajjāvinicchayakathā 
nissayakavinicchayakathā simāvinicchayakathā uposatha-
pavāraṇavinicchayakathā vassūpanāyikāvinicchayakathā 
upaḷāyādivattavinicchayakathā catupaccayabhājaniyavinicchaya-
kathā kathinatthāravinicchayakathā gurubhaṇḍavinicchaya-kathā 
codanādivinicchayakathā garukāpattivuṭṭhanavinicchaya-kathā 
kammākammavinicchayakathā pakiṇṇakavinicchayakathā || 34 
pāḷi muttakavinicchayasaṅgaha || anuttānatthadīpanī-ṭīkā-
pāḷimuttakavinicchayasaṅgaha || pārajikakathā saṃghādisesa-
kathā nissaggiyakathā musāvādavagga bhūtagāmavagga khuda-
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vādavagga bhojanavagga acelakavagga surāmerayavagga 
sappāṇavagga sahadhammikavagga ratanavagga pārājikakathā 
saṅghādisesakathāpārajikakathā saṃghādisesakathā nissaggiyakathā 
musāvādavagga bhūtagāmavagga odadavādavagga bhojanavagga 
surāmerayavagga sappāṇavagga sahadhammikavagga ratanavagga 
pārājikakathā saṃghādisesakathā nissaggiyakathā lasuṇavagga 
rattaṇṭhakāvagga ṇhānavagga tuvajjakavagga ārāmavagga 
gabbhinivagga kumārabhūta chaggupāhanavagga ekakathā dukkakathā 
tikkakathā catukkakathā pañcakakathā chakkakathā sattakathā 
aṭṭhakathā navakakathā dasakakathā ekādasakakathā

[kā/2] sedāmopanakathā || 35 uttaravainicchaya linatthappakāsanā-
ṭīkā-uttaravinicchaya || pārājikākathā saṅghādisesakathā 
aniyatakathā nissaggiyaka[thā] sāmusāvādavagga bhūtagāmavagga 
bhikkhunovādavagga apelakavagga surāpānavagga sappāṇavagga 
samādhammikavagga jarāvagga parimaṇḍalavagga ujjhaggakavagga 
khambhakavagga adighavagga anādaravagga dhanuvagga 
paṇhavagga || 20 vinayavinicchaya vinayatthasārasandipanī-
ṭīkā-vinayavinicchaya || salakhandhakavagga mahāvagga 
pāṭikavagga || dirghanikāya sumaṅgalavilāsinī-aṭṭḥakathā-
dirghanikāya linatthapakāsanā-ṭikā-dirghanikāya || mūlapaṇṇāsa 
majjhimapaṇṇāsa uparipaṇṇāsa || majjhimanikāya pañcasudani-
aṭṭhakathā-majjhimanikāya linatthapakāsanā-ṭikā-majjhimanikāya || 
sagāthāvagga nidānavagga khandhavagga saḷāyatanavagga mahāvagga 
|| saṃyuttanikāyasāratthappakāsinī-aṭṭhakathā-saṃyuttanikāya 
linatthappakāsanā-ṭikā-saṃyuttanikāya || ekanipāta-aṅguttara 
dukkanipāta tikkanipāta catukkanipāta pañcakanipāta chakkanipāta 
sattanipāta aṭṭhakanipāta navanipāta dasanipāta ekādasanipāta 
|| aṅguttaranikāya manorathapūraṇī-aṭṭḥakathā-aṅguttaranikāya 
linatthappakāsanā-ṭikā-aṅguttaranikāya anuttānatthadīpanā-
ganṭhi-aṅguttaranikāya || saraṇagamana sikkhāpada dvattiṃsākāra 
kumārakapaṇha maṅgalasūtta ratanasūtta tirokuḍa nidhikaṇḍa 
mettasūtta || 9 khuddakapātha paramajotikā-aṭṭhakathā-khuddakapātha 
linatthappakāsanā-ṭikā-khuddakapātha || yamakavagga pamādavagga 
cittavagga pupphavagga bālavagga paṇḍitavagga arahantavagga 
sahassavagga pāpavagga daṇḍavagga jarāvagga chattavagga 
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[ki/1] lokavagga buddhavagga sukhavagga piyavagga kodhavagga 
malavagga dhammavagga maggavagga pakiṇṇakavagga niriyavagga 
nāgavagga taṇhāvagga bhikkhuvagga brahmavagga || 26 braḥ 
dhammapada dhammapadaṭṭhakathā-aṭṭhakathā-braḥ dhammapada 
|| sādhāraṇāsādhāraṇakathā cattāropāṭirākā navagarukā cīvara rajana 
patta cālikā pavāraṇā kālikā paṭiggaha masesuakappiya nissaggiya 
pācittiya samaṇakappa bhūma upajjhāpariyavagga vaccassācathānika 
apucchakaraṇa nagga ṇhānakappa va avanda dhamma upāhana 
anolokiya añjinī akappiyasayana samānāsaniyaka aṅsavāsaka kamma 
micchājivavijjena vatta vakappana nissaggiya kāyabandhana pathavi 
parikkhāra bhesajja uggāha dūsana vassapanāyika bheṅaṅivegeṅgiya 
pakiṇṇaka desanā chanddāna uposatha pavāraṇā saṃvara suddhika 
santosa caturārakhā vipassanā || 51 khuddasikkhā pārājikaniddesa 
garukāpattiniddesa nisaggiyaniddesa pācittiyaniddesa || mūlasikkhā 
mūlasikkhatthavaṇṇanā-purāṇa-ṭikā-mūlasikkhā vimatticchedanī-
nava-ṭikā-mūlasikkhā || vinayalakkhaṇapakaraṇantara sāṭṭhakathā-
ṭikā- dau-nī-lae || bodhivagga muccalindhavagga nandavagga 
meghiyavagga sonattheravagga jaccandhavagga culavagga || braḥ udāna 
paramatthadipanī-aṭṭhakathā-braḥ udāna || pāṭibhogavagga dutiyavagga 
tatiyavagga pathamavagga dutiyavagga tatiyavagga catutthavagga 
pañcamavagga chaṭṭhavagga || itivuttaka paramatthadipanī-
aṭṭhakathā-itivuttaka || uragavagga culavagga mahāvagga 
aṭṭhavagga || sūtanipāta paramatthajotikā-aṭṭhakathā-sūtanipāta || 
itthivimānavagga itthivimānavagga itthivimānapāricchattakavagga 
sunikkhitavimānavagga mahāvimānavagga || 2 vimānavatthu || 
vimānavatthu paramatthadipanī-aṭṭhaka

[ki/2] thā-vimānavatthu || uragavagga uccarivagga cūlavagga 
pathamavagga || petavatthu paramatthadipanī-aṭṭhakathāpetavatthu || 
pathamavagga dutiyavagga tatiyavagga catutthavagga pañcamavagga 
chaṭṭhamavagga sattamavagga aṭṭhamavagga navamavagga 
dasamavagga ekādasamavagga dvādasamavagga pathamavagga 
dutiyavagga tatiyavagga catutthavagga ekanipāta dukkanipāta 
tikkanipāta catukkanipāta pañcakanipāta chakkanipāta sattakanipāta 
aṭṭhakanipāta navanipāta dasanipāta ekādasanipāta dvādasanipāta 
terasanipāta cuddasanipāta pañcadasanipāta soḷasanipāta mahānipāta 
|| 33 theragāthā paramatthadīpanī-aṭṭhakathā-theragāthā || 
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pathamavagga ekanipāta dukkanipāta tikkanipāta catukkanipāta 
pañcakanipāta chakkanipāta sattanipāta aṭṭhakanipāta navanipāta 
dasanipāta ekadasanipāta dvādasanipāta terasanipāta cuddasanipāta 
pañcadasanipāta soḷasanipāta visatinipāta tiṃsanipāta mahānipāta 
|| 21 therīgāthā paramatthadīpanī-aṭṭhakathā-therīgāthā || ekanipāta 
dukkanipāta tikkanipāta catukkanipāta pañcakanipāta chakkanipāta 
sattakanipāta aṭṭhanipāta navanipāta dasanipāta ekādasanipāta 
dvādasanipāta terasanipāta pakiṇṇakanipāta visatinipāta tiṃsanipāta 
cattālisanipāta paññāsanipāta saṭṭhinipāta sattatinipāta asītinipāta 
dasajātaka || 22 braḥ jātaka jātakaṭṭhakathā-aṭṭhakathā-braḥ jātaka 
duranidānā linatthapakāsīnī-ṭikā-braḥ jātaka | ganḍī-braḥ jātaka 
vivara braḥ dasajāta || mahāniddesa-aṭṭhakavagga cūlaniddesa-
pārāyaniddesakavagga || niddesa-saddammappajotikā-aṭṭhakathā-
niddesa 14 || pathamavagga dutiyavagga tatiyavagga ñāṇakathā 
diṭṭhikathā assakakathā indriyakathā vimokkhakathā tatikathā 
kammakathā vipallāsakathā maggakathā pandanakathā yuganandakathā 
saccakathā bojjhaṅgakathā mettākathā virā

[kī/1]gakathā paṭisambhidākathā dhammacakkathā lokuttarakathā 
balakathā suññapaññākathā mahāpaññākathā iddhikathā 
abhisamayakathā vivekakathā cariyākathāgakathā pāṭihiriyaka[thā] 
samasīsikathā satipaṭṭhānakathā vipassanākathā mātikākathā 
|| 33 [43?] braḥ paṭisambhidāmagga saddhammapakāsini-
aṭṭhakathā-braḥ paṭisambhidāmagga ganṭhīpadatthanicchaya-
ganṭhī braḥ paṭisambhidāmagga || baddhavagga sitāsinīvagga 
maṇḍalavagga ravajjanīvagga sakamittavagga nāgasamālavagga 
sudhāvagga bhikkhudāyavagga mahāparivāravagga soreyavagga 
sobhivitavagga chattavagga bandajivakavagga kumudavagga 
kudaṭapupphiyavagga bhikkhuvagga hatthivagga ālambanadāyavagga 
udakāyanadāyavagga guvaranāgavagga thomavagga 
padumakesaravagga ārakkhādāyakavagga gandodakavagga 
ekapadumavagga saddhasaññāvagga mandārapupphavagga 
bodhipandavagga ambanāsavagga pilindavagga metteyyavagga 
addhālivagga sakisamaniṭanīvagga ekavihārivagga vibhegikavagga 
sālapupphikavagga pasukulavagga kaṇṇakāravagga kaccāyanavagga 
sumedhavagga ekudosathavagga kuṇḍalakesavagga || 46 apadāna 
viṭṭhasuddhajanavilāsinī-aṭṭhakathā-apadāna duranidānāni || 
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dipaṅkarabuddhavaṃsa koṇḍaññabuddhavaṃsa maṅgalabuddhavaṃsa 
samanabuddhavaṃsa [r]evattabuddhavaṃsa sonitabuddhavaṃsa 
anomadassibuddhavaṃsa padumabuddhavaṃsa nāradabuddhavaṃsa 
padumuttarabuddhavaṃsa sumedhabuddhavaṃsa sujātabuddhavaṃsa 
piyadassībuddhavaṃsa dhammasassībuddhavaṃsa sidattha-
buddhavaṃsa tissabuddhavaṃsa pussabuddhavaṃsa 
vimalabuddhavaṃsa sikhibuddhavaṃsa vessabhūtabuddhavaṃsa 
kukkusandhabuddhavaṃsa konāgamanabuddhavaṃsa kassapa-
buddhavaṃsa gotamabuddhavaṃsa || 23 buddhavaṃsa | 
madhuratthavilāsinī-aṭṭhakathā-buddhavaṃsa duranidānāni || 
mettyyabuddhavaṃsa anāgatabuddhavaṃsa amattarasadhārā 

[kī/2]-aṭṭhakathā-anāgatabuddhavaṃsa samantabhaddikā-ṭikā-
anāgatabuddhavaṃsa || pathamavagga dutiyavagga tatiyavagga 
|| cariyāpiṭaka | paramatthadīpanī-aṭṭhakathā-cariyāpiṭaka-
duranidānādi pāḷī-aṭṭhakathā-ṭikā-ganṭhī-braḥ sūttantapiṭaka lae 
|| asaṅkheyyakathā kappakathā paṇidhānakathā mahānidānakathā 
bāhiranidānaka[thā] atidūrenidānakathā dūrenidānakathā 
atidūrenidānakathā santikenidānakathā || 9 sodattakī || 
sumedhakathā dūrenidāna avidūrenidāna santikenidāna || 4 
dūrenidāna linatthappakāsinī-ṭīkā-dūrenidāna sampiṇdamahānidāna 
samūhanidāna || pāramibhūmiparivatta tusitaparivatta 
gabbhokkanataparivatta gabbānikkhamaparivatta lakkhaṇaparivatta 
haṇaparivatta rājābhisekaparivatta rajjaparipattaparivatta 
bodhipallaṅkaparivatt māravijayaparivatta sabbaññutañāṇaparivatta 
sattasaptāhaprivatta || pathamasambodhikathā || tusitaparivatta 
gabbānikkhamanīparivatta lakkhaṇapariggāhaparivatta 
rājābhisekaparivatta mahābhikkhamanaparivatta dukkarakiriyā[pari]
vatta māravijayaparivatta pathamasambodhiparivatta || 
pathamasaṃbodhisaṅkhepa || gabbhābhinikkhamanaparivatta 
rājābhitsekaparivatta lakkhaṇapariggāhakaparivatta 
rājābhisekaparivatta mahābhinikkhamanaparivatta dukkara-
cariyāparivatta māravijayaparivatta abhisambodhiparivatta 
bodhisabbaññubuddhaparivatta brahmajjhesanaparivatta 
dhammacakkaparivatta pañcasatasākyapabbajāparivatta 
parinibbānaparivatta || pathamasambodhivitthāra || 
tusitāvatāraparivatta gabbhabhinikkhamanaparivatta 
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lakkhaṇapariggāhaṇaparivatta rājābhisekaparivatta mahābhi-
nikkhamanaparivatta dukkaraca[ri]yāparivatta māravijayaparivatta 
abhisambodhiparivatta brahmajjhesanaparivatta dhamma

[ku/1] cakkaparivatta tiṃsabhaddiyaparivatta sāriputtamoggallāna-
parivatta kāludāyinimantanaparivatta anuruddha-
parivatta pañcasatasākiyaparivatta nandapabbajjāparivatta 
dakkhiṇāvibhaṅgaparivatta || 17 mahāpathamasambodhi 
tusitāvatāraparivatta gabbhābhinikkhamanaparivatta lakkhaṇa-
paraggāhaparivatta rājābhisekaparivatta mahābhinikkhamanaparivatta 
dukkaracariyāparivatta māravijayaparivatta abhisambodhiparivatta 
brahmajjhesanaparivatta dhammacakkaparivatta pañcasatasākiya-
pabbajjāparivatta || 11 buddhata|| dukkhasaccakathā 
samusayasaccakathā nirodhasaccakathā maggasaccakathā || 
dhammacakkasūtta | dhammacakkapavattan-aṭṭhakathā-
dhammacakka || paṇāmakathā yovaparaniddesa vatthavisodhanakathā 
tividhabuddhakhettakathā padīpanīkathā asādhāraṇañāṇakathā 
abhinihāragāthā byākaraṇagāthā bodhisambhāragāthā 
gabbhokkantagāthā vijjātamaṅgalagāthā āgārikasampattigāthā 
nekkhamajhāyagāthā mahāpadhānagāthā māraparājayagāthā 
abhisambodhigāthā desanāñāṇagāthā pāṭihāriyagāthā 
buddhagūṇagāthā buddhapūjāvidhānagāthā || 20 jinālaṅkāra 
jinālaṅkāravaṇṇanā-ṭikā-jinālaṅkāra || mahānibbānasūtta sagāravatāra 
jinakaṇḍaratanāvuddijinaparitta || buddhaguṇa dhammaguṇa 
saṅghaguṇa || buddhādhiguṇa | buddhādhiguṇavaṇṇanā-aṭṭhakathā-
buddhādhiguṇa || yakkhadamana nāgadamana mahārājavaṅsa 
mahākassapattherasaṅgaha ācariyavāda saddhammasaṅgaha navamāli 
cetiyapabbatapaṭiggaha pavāhagamana || culavaṃsa-saṃkhepa || 
sattarājaka dasarājaka dvayadipana aṭṭharājaka tirājaka pañcarājaka 
tirājaka ekarājaka caurājaka pañcarājaka ekarājaka dvayadipana 

[ku/2] cūlavaṃsa-vitthāra || abhisambodhikathā ānandabodhikathā 
dasabalaparinibbatikathā pathamasaṅgitikathā dutiyasaṅgitikathā 
tataiyasaṅgiti laṅkāvataṇekathā natarappavesanakathā 
mahāvihārapaṭiggahaṇakathā cetiyagirivihārapatiggahaṇa-kathā 
dumindhāgamanakathā || bodhivaṃsa bodhivaṃsavaṇṇanā-
tīkā-bodhivaṃsa || yakkhadamanaga nāgadamana 
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mahārājavaṃsa mahākassapattheravaṃsa ācariyavāda 
saddhammasaṅgahanavamāli cetiyapabbapatiggahaṇa savāhagamaṇa 
8 dīpavaṃsa || dhammacakkappavattananiddesa pātihāriyaniddesa 
dhātuvisaṃsaniddesa laṅkāvatāraniddesa pūjāvidhiniddesa || 5 
dāṭhādhātuvaṃsa dāṭhādhātuvaṃsavaṇṇanā-ṭikā-dāṭhadhātuvaṃsa 
|| bodhiparidipana parinibbānaparidipana cetiyaparidipana 
dhātuparidipana dhātunibbānaparidipana || 5 dhātuvaṃsa 
dhātuvinicchaya || parivaravaṇṇanā pamāṇavaṇṇanā saṇthānavaṇṇanā 
mahācetiyavaṇṇanā mahābodhivaṇṇanā thūpārāmavaṇṇanā 
cetiyagirivaṇṇanā mariccacetiyavaṇṇanā abhayagirijetavaṇṇanā 
anurādhapurivaṇṇanā mahiyaṅgavaṇṇanā siripādavaṇṇanā 
sumanakuṭavaṇṇa[nā] dighavāvivaṇṇanā tissamahāvihāravaṇṇanā 
|| 15 thūpavaṇṇanā || sampasādaniyavagga piyaṅkaramātuvagga 
dhammaṭapaṭisaṇthāravagga cittasaṃyamavagga durakkhitavagga 
pubbulakaṭṭhānavagga simbalittheravagga tissamahārājavagga || 
sotabbamālinī || akkosakavagga buddhapariyavagga bimbisāravagga 
kalyāṇamittavagga saddhātissavagga || dhammasambodhinā || 
alaṅgasuttavaṇṇanā gulissānisuttavaṇṇanā sārāṇiyadhammavaṇṇanā

[kū/1] sampasādnayavatthu dānasatthari silasatthari || 
akkhalādīpanagāthā petadukkhaṃvaṇṇanā tiracchānadukkhaṃvaṇṇanā 
puññaphaladdesa dānāvisaṃsagathā bhāvanānisaṃsagāthā 
paṭidānānisaṃsagāthā anumodanānisaṃsagāthā desanānisaṃsagāthā 
veyyāvaccāpisaṃsagāthā saṃpahaadānisaṃsagāthā saraṇānisaṃsa-
gāthā anussatānisaṃsagāthā maraṇasaññānisaṃsagāthā || 
saddhammopāyana narakakaṇḍa tiracchānakaṇḍa petākaṇḍa 
manussakaṇda devakaṇḍa || gatidipanī gatidīpanīvaṇṇanā - 
ṭikā – gatidipanī || saṅkhāralokaniddesa niriyakagatiniddesa 
petāgatiniddessa tiracchānagatiniddesa manussagatiniddesa 
sattalokaniddesa okāsalokaniddesa pakiṇṇakanayasāraniddesa 
pathavihalākhaṇḍa jambukhaṇḍa janapadakhaṇḍa yakkhakhaṇḍa 
girināgandha catudipakhaṇḍa nāgakhaṇḍa devalokakhaṇḍa || 
lokadīpasāra suriyodigaṇakhaṇḍa uppattikhaṇḍa antarakappakhaṇḍa 
tiracchānasakalakhaṇḍa arivibhāgakhaṇḍa rukkhakāranakhaṇḍa || 
lokapaññatti || [cittavibhattikaṇḍa rūpavibhattikaṇḍa nikkhamakaṇḍa 
vatuddhārakaṇḍa || braḥ dhammasaṅgiṇī aṭṭhakathāsālinī-aṭṭhakathā-
braḥ dammasaṅgiṇīdhammasaṅgiṇikathā-mūla-ṭikā-braḥ
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[kū/2] dhammasaṅgiṇi linatthavaṇṇanā-ṭikā-braḥ dhammasaṅgiṇi 
guyhatthadipanī-ganṭhī-braḥ dhammasaṅgiṇi vibhusīnī-braḥ 
dhammasaṅgini khandhavibhaṅga āyatanavibhaṅga dhātuvibhaṅga 
saccavibhaṅga indriyavibhaṅga paccayākāravibhaṅga 
satipaṭṭhānavibhaṅga sammappadhānavibhaṅga iddhippādavibhaṅga 
sambojjhaṅgavibhaṅga maggavibhaṅga jhānavibhaṅga 
appamaññānavibhaṅga sikkhāpadavibhaṅga paṭisambhidhānavibhaṅga 
ñāṇavibhaṅga khuddhakavibhaṅga dhammahadayavibhaṅga || braḥ 
vibhaṅga samohavinodanī-aṭṭhakathā-braḥ vibhaṅga vibhagakathā-
mūla-ṭikā-braḥ vibhaṅga linatthavaṇṇanā-anuṭīkā-braḥ vibhaṅga 
guyhatthadīpanī-braḥ vibhaṅga braḥ dhātukathā || paramatthadipanī-
aṭṭhakathā-braḥ dhātukathā dhātukathā-mūlaṭikā-braḥ dhātukathā 
linatthavaṇṇanā-anuṭikā-braḥ dhātukathā guyhatthadipanī-
ganṭhī-braḥ dhātukathā || khandhapaññatti āyatanapaññatti 
dhātupaññatti saccapaññatti indriyapaññatti puggalapaññatti || braḥ 
puggalapaññati paramatthadipanī-aṭṭhakathā-puggalapaññatti 
puggalapaññattikathā-mūlaṭīkā-puggalapaññatti linatthavaṇṇanā-
anuṭikā-puggalapaññatti guyhatthadipani-ganṭhi-braḥ puggalapaññatti 
|| mahāvaggo dutiyavaggo tatiyovaggo catutthovaggo pañcamovaggo 
|| chaṭṭhovaggo sattamovaggo aṭṭhamovaggo navamovaggo 
dasamovaggo dutiyapaṇṇāsa [||] ekādasamovaggo dvādasamovaggo 
terasamovaggo cuddasamovaggo paṇṇarasamovaggo soḷasamovaggo 
sattarasamovaggo aṭṭhārasamovaggo ekunavisatimovaggo 
visatimovaggo ekavisatimovaggo dvāvisatimovaggo tatiyapaṇṇāsa 
catutthapaṇṇāsa || braḥ kathāvatthu paramatthadipani-braḥ 
aṭṭhakathā-braḥ kathāvattu kathāvatthukathā-mūlaṭikā-braḥ kathāvatthu 
linatthavaṇṇanā-anuṭikā-braḥ kathāvatthu guyhatthadipanī-ganṭhī-
braḥ kathāvatthu || mūlayamaka khandhayamaka āyatanayamaka 
dhātuyamaka saccayamaka saṃharayamaka anusayayamaka 
cittayamaka dhammayamaka indriyayamaka || braḥ yamaka 
paramatthadipani-aṭṭhakathā-braḥ yamaka linatthavaṇṇanā-anuṭīkā-
braḥ yamaka guyhatthadipani-ganṭhī-braḥ yamaka || tikapaṭṭhāna 
dukapaṭṭhāna dukatikapaṭṭhāna tikadukapaṭṭhāna tikatikapaṭṭhāna 
dukadukapaṭṭhāna || braḥ paṭṭhāna paramatthadipani-aṭṭḥakathā-braḥ 

[ke/1] paṭṭḥāna linatthavaṇṇanā-anuṭīkā-braḥ paṭṭhāna || 
guyhattha-dīpanī-ganṭhi-braḥ paṭṭhāna || ganthīvibhūsinī-
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sattappakaraṇābhidhamma lae || abhidhammasaṇginimātikā 
vibhaṅgamātikā dhātukathāmātikā puggalapaññattimātikā 
kathāvatthumātikā yamakamātikā paṭṭhānamātikā || 
abhidhammamātikā || cittakaṇḍa cetasikakaṇḍa rūpakaṇḍa 
nibbānakaṇḍa linatthanidassana abhidhammavatāra || 
sarūpasaṅgahakathā pakiṇṇakakathā vithisaṅgahakathā 
vithikammakathā bhūmipuggalakathā bhūmipuggalacittappavattikathā 
bhūmipuggalasambhakathā cetasikasampayogakathā cetasikakathā 
cetasikapabhedakathā rāsisarūpakathā rāsinivinicchayakathā 
rāsikathā rāsisambhakathā rāsisaṅgahakathā cittappādabhedakathā 
diṭṭhisaṅgahakathā sarūpakalāpakathā upattikathā pakiṇṇakakathā 
mūlaviddhikathā pariggahakathā vipassanāvisuddhikathā 
vuṭṭhānavisuddhikathā paññattibhedakathā aṭṭhapaññattikathā 
|| paramatthavinicchaya paramatthavinicchayavaṇṇanā-
ṭikā-paramatthavinicchaya || cittasaṅgahavibhāga 
cetasikasaṅgahavibhāga pakiṇṇakasaṅgahavibhāga 
vithisaṅgahavibhāga vithimuttasaṅgahavibhāga rūpasaṅgahavibhāga 
samuccayasaṅgahavibhāga paccayasaṅgahavibhāga 
kammaṭṭhānasaṅgahavibhāga || abhidhammavibhāvinī-ṭīkā-
abhidhammatthasaṅgaha | abhidhammatthasaṅgaha paramattha-
sāramañjusā-anuṭikā-abhidhammasaṅgaha | nissayamatthaka-ganṭh-
abhidhammasaṅgaha || cittaniddesa cetasikaniddesa cetasikaniddesa 
ekavihaniddesa cittuppattiniddesa ārammaṇavibhāganiddesa 
vipākacittappattiniddesa pakiṇṇakaniddesa puññapuññāvipākanapacc
ayaniddesa rūpavibhāganiddesa nibbānaniddesa paññattiniddesaka 
 
[ke/2] rakapaṭisedhaniddesa abhiññāniddesa abhiññārammaṇaniddesa 
diṭṭhivisuddhiniddesa kaṃkhāvitaraṇadassanavisuddhiniddesa ma
ggāmaggañāṇadassanavisuddhiniddesa paṭipadāñāṇadassana-
visuddhiniddesa ñāṇadassanavisuddhiniddesa paccayaniddesa || 
abhidhammavatāra abhidhammavibhāvini-ṭikā-abhidhammavatāra 
|| rūpasamkhepa khandhattayasaṃgaha cittappavattiparidipana 
pakiṇṇakanayasaṃgaha nibbānapaññattiparidipana || sāratthajālini-ṭikā-
saccasaṃkhepa saccasaṃkhepa navaṭikā-saccasaṃkhepa || gaṇasamāsa 
cittakathā kāmāvacarakusalacetanā rūpāvacarakusalacetanā 
akusalacetanā kusalacetanā kusalavipākacetanā cittacetasikakathā 
nāmarūpasamāsa || braḥ khema ṭikā-braḥ khema nāṃattayapariccheda 
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lakkhaṇassampaṭṭhānapariccheda saṅgahabhedapariccheda 
pakiṇṇakapariccheda kammavipākapariccheda rūpapariccheda sacca-
saṅgahikapariccheda kasiṇasubhapariccheda dasānussatipariccheda 
kammaṭṭhānapariccheda vipassanāpariccheda dasavatthupariccheda 
nissandhaphalapariccheda || nāmarūpapariccheda ṭikā-
nāmarūpapariccheda || tathāgatādhigamana mahāsammatavaṃsa 
pathamasaṅgiti dutiyasaṅgiti tatiyasaṅgiti vijayāgamana 
vijayābhiseka pañḍuvāyadevābhiseka abhayābhiseka 
paṇḍukābhayābhiseka devānapiyatissābhiseka nānādesapasāda 
mahindāgamana nagarappavesana mahāvihārapaṭiggahaṇa cetiya-
pabbatavihārapaṭiggahaṇa dhātuāgamana mahābodhigamana 
mahābodhigamana mahātheraparinibbāna pañcarājaka 
gāminikumārappasūti yodhāladdhiṃ dvebhātikayuddhaka 
mariccavihāra mahālohapāsādapaha mahāthūpappasādaladdha 
mahāthūpārambha dhātugabbhavidha tusitapura

[kai/1] gamana dasarājaka ekādasarājaka dvedasarājaka tidasarājaka 
mahāsenarājaka || 35 mahāvaṃśasaṃkhepa padyapadoruvatavaṇṇanā-
ṭikā-mahāvaṃsa || dipaṅkarathūpa maṅgalathūpa anomadassithūpa 
padumattarathūpa vipassithūpa kassapathūpa gotamathūpa || 
thūpavaṃsasaṅkhepa thūpavaṃsavitthāra || kakukasandhādhigamana 
konāgamanādhigamana kassapāddhigamana gotamādhigamana 
vijayādhigamana mahindādhigamana nagarappavesana 
cetiyapabbatavihārapaṭiggahaṇa dakkhiṇakkhadhātuāgama 
mahāpuññabhāgineyya gāmaṇikumārappatti nalāṭadhātuāgamana 
dantadhātupaṭiṭṭhāpetvākatacetiya tissahāṃmahāthūpapaṭiṭṭhāna 
lohapāsādapaṭiṭṭhāna mahāthūpārambha dhātubbhavapana 
doṇappamāṇadhātuāgamna suvaṇṇamālikamahāthūpa catuthūpakathā 
damtadhātunayanāvatāra pāsādhātuāgamana || 22 laṃkāvatāra || 
abhisaṃbodhika vilepanadānakathā seyyāppadānakathā gamana 
kalyaṇidesagamana || 4 samantuṭavaṇṇanā || anudānakathā 
pānadānakathā vatthadānakathā yānadānakathā mālādānakathā 
dhūpadānakathā vilepanadānakathā seyyappadānakathā āvāsadānakthā 
dipadānakathā | 10 dasavatthu || dhammasoṇḍavagga vessāmittāyavagga 
duggassavagga sumanadevavagga ariyatāyalamahātissattheravagga 
ḷesumanavagga muruttabrāhmaṇavagga || 7 sahassavatthu || 
maggacotakavagga uttaroḷiyavagg yoddhigga dutiyopavagga 



siluttavagga cūlavagga || rasavāhinisilāḷatthupākavagga 
jambūdipavatthusivagga gananamibapaṃ || lakkhaṇattayakkathā 
asubhalakkhaṇagāthā kammaphalānisasaṃgāthā pañcakāmaguṇagāthā

[kai/2] pañcasilagāthā dussānissaṃgāthā caturārakkhā 
puñakiriyāvatthu paṭiccasamuppāda catusaccagāthā || dhammagāthā 
|| dukkhalakkhaṇavagga aniccalakkhaṇavagga anattalakkhaṇavagga 
asubhalakkhaṇavagga vatthukāmalakkhaṇavagga 
kilesakāmalakkhaṇavagga dosalakkhaṇavagga avijjālakkhaṇavagga 
kathāmissalakkhaṇavagga dānasilalakkhaṇavagga 
paribhettappalakkhaṇavagga saccādikathālakkhaṇavagga || 
bālacittappabodhibhavavirati || buddhānussati mettānussati 
asubhānussati maraṇānussati || caturārakkhā ṭikācaturārakkhā 
|| kāmāvacarasaṅgaha rūpāvacarasaṅgaha arūpāvacarasaṅgaha 
lokuttarasaṅgaha catulasaṅgaha lokasaṇṭhānapaññatti 
lokuppatti || bhūmatthadipanakaṇḍa candimasuriyaparivattadi
panakaṇḍa candimasuriyavithidipanakaṅḍa ālokadipanakaṇḍa 
bhūmatthaparicchedadipanakaṇḍa || okāsalokadipani 
suttantalakkhaṇapakaraṇantara lae. pathavidhātuvisati-
koṭṭhāsaṃvaṇṇanā bhūtattayavinicchaya cutipaṭisandhiggahaṇa 
dhammanidassana abhidhammalakkhaṇappakaraṇantara lae 
|| sāririkavinicchaya || maṅgalasūtta rattanasūtta tirokuḍasūtta 
mahāsudassanasūtta kammaṭṭhāna nibbānasūtta kammakamāvitaraṇī 
abhidhammatthasaṅgaha || nissayadhamma || silaniddesa 
dhutaṅganiddesa kammaṭṭhānagahaṇaniddesa pathavikasiṇaniddesa 
sesakasiṇaniddesa asubhakammaṭṭhāniniddesa chaanussatiniddesa 
anussatikammaṭṭhānaniddesa brahmavihāraniddesa arūpaniddesa 
samādhiniddesa iddhividhiniddesa abhññāniddesa khandhaniddesa 
āyatananiddesa indriyasaccaniddesa bhūmaniddesa 
diṭṭhivisuddhiniddesa kaṅkhāvitaraṇadassanavisu 

[ko/1] ddhiniddesa maggāmaggaññāṇadassanasaṃvisuddhiniddesa 
paṭipadāññāṇadasanavisuddhiniddesa ñāṇadassanavisuddhiniddesa 
paññābhāvanāniddesa || 23 braḥ visuddhimagga paramatthamañjasa-
ṭīkā-braḥ visuddhimagga ganthīpada-ganṭhi-braḥ visuddhimagga 
|| buddhābhinihārakathā acchiriyakathā pañcaantaradhānakathā 
cakkavattivibhāvanakathā maninocakkavattinocetiyakathā 
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sammajjiniyaphasakathā kammaacchiriyakathā saṃghaacchiriyakathā 
ratanadvayasaṅgahaparivattanakathā saraṇagamanapabhedakathā 
silādipabhedakathā kammaṭṭhānakathā ratanattayaagāravibhāvanakathā 
anantariyakammavibhāvanakathā ariyupavādakammavibhāvanakathā 
kumārakādikathā muccharakathā tivipattivibhāvanakathā 
dānādimuññakathā sattāsasarabhedakathā yonivibhāvanakathā 
cuttiparivattanakathā yuvatiṃsarūpavibhāvanakathā 
paṇḍakavibhāvanakathā nāgavibhāvanakathā suṇṇavibhāvanakathā 
petavibhāvanakathā asuravibhāvanakathā devatāvibhāvanakathā 
mahivaḍḍhanavibhāvanakathā mahimasanavibhāvanakathā 
viṭṭhivātānikathā pakiṇṇakakathā lokasaṇṭhitikathā || sārasaṅgraha 
cittaganṭhitthadīpanī || uppattikāraṇagati anusantigati desanāgati 
ratanāvaḷagati nigamagati mātikāgati padabhājaniyagati 
uddesagati niddesagati paṭiniddesagati paññattigati anupaññattigati 
paññattānupaññattigati pakkagati paramatthagati samutigati pāḷiyagati 
sānumāgati gahaṇiyagati ayoṇiyasuggatigati vattaudāharaṇagati 
vacanatthagati nāgasoṇḍagati jotaṅgavnitagati atthavibhājagati 
pabbajotaṅgaritagati parajotakagati ubhayajotakagati saṅkhalikagati 
payogagati payo 

[ko/2] gantāgati ākāragati nidassanagati parisahapannagati 
dhātugati vibhattijotanāgati || gatippakaraṇa || savikaraṇākhyāta-
vibhāgapariccheda kiriyāpadamālāvibhāgapariccheda 
pakiṇṇakavinicchayapariccheda tividhaliṅgakabhāmika-
rūpavibhāgapariccheda okāraṅgapulliṅgapakatirūpanāmika 
padamālāvibhāgapariccheda ākārantapulliṅgapakatirūpanāmi || la || 
pariccheda niggahittaādipulliṅgapakati || la || pariccheda ithiliṅga-
nāmikapadamālāvibhāgapariccheda liṅgattayathissakanāmika || la || 
pariccheda vāhabhidheyyaliṅgatiparinipananāmika || la || pariccheda 
sabbanāmikasadisanāmika || la || pariccheda vinicchayasaṅkhā-
nāmanāmikapadapariccheda atthattikavibhāgapariccheda saravagga-
pañcañgakanāmadhātukavibhāgapariccheda bhūvādigaṇapariccheda 
rudhādachakkapariccheda sattarasapariccheda aṭṭhārasapariccheda 
vibhāgasandhikappapariccheda nāmakappapariccheda 
kārakakappapariccheda samāsakappapariccheda taddhita-
kappapariccheda ākhyātakappapariccheda kitakappapariccheda vāhe-
gadhapadivibhattināmapariccheda pāḷinayādisaṅgahapariccheda || 
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saddanitti || niggahitanta syādyanānta itthippaccayanta ṇādipaccayanta 
tañcadyanta tyādyanta || padasādhanī || satthasandhi || saddabhedacintā 
atthabhedacintā saddatthabhedacintā || saddabhedacintā | 
saddabhedacintāvaṇṇanā-purāṇaṭīkā-saddatthabheda sāratthasaṅgaha-
navaṭikā-saddatthabheda saddatthabhedamuddhāraṇalakkhaṇa-ganṭḥī-
saddatthabheda saddasārapakiṇṇakakaṇḍa atthasārapakiṇṇakakaṇḍa | 
sandhikaṇḍa || la || kitakaṇḍa || saddasāratthajālinī sāratthamañjasā-
ṭikā-saddasāratatthajālinī || sandhikārikā || la|| kitakārikā || kārikā 
| kārikatthavaṇṇanā-ṭika-kārikā || sambandhacintā | vutti-ṭīkā-
sambandhacintā || sandhipariccheda || la || kitapariccheda || 
suddhabindhuvaṇṇnā-ṭīkā-saddacintā

[kaw/1] || niruttinidāna || saññāvidhānasandhisāraniddesa 
sarasandhisāraniddesa pakatisandhisāraniddesa 
byañjanasandhisāraniddesa niggahitasandhisāraniddesa 
pulliṅgasāraniddesa titthiliṅgasāraniddesa napuṅsakaliṅgasāraniddesa 
tiliṅgasāraniddesa aliṅgasāraniddesa tathādānādisarūpasāraniddesa 
vibhatyatthasāraniddesa ākyātādivuttatthasāraniddesa 
abyayibhāgādisarūpasāraniddesa samaññasamāsayuttatha-
sāraniddesa sukatamānurupavaṇṇanāsāraniddesa ekuṇasaṭṭhi-
paccayappabhedasāraniddesa taddhitappaccayanatasāraniddesa 
channavuttādikāsarūpa-sāraniddesa sattagaṇabhūsāraniddesa 
dhātuppaccayantasāraniddesa kitādisarūpasāra-kiccappaccayanta-
sāraniddesa atitakālokappaccayantasāraniddesa vattamānanaṃkālika-
ppaccayantalāmānantapaccayantasāraniddesa anāgatakālika-
ppaccayantasāraniddesa tekālikappaccayantasāraniddesa 
catuhadikppaccayantaka-sāraniddesa saṇṭhādipaccayakasāraniddesa 
|| sāraniddesa || sandhividhāna || la || kitavidhāna || cūlanirutti 
|| apādānavinicchayakathā sappadānavinicchayakathā 
okāsavinicchayakathā karaṇavinicchayakathā kattuvinicchayakathā 
kammavinicchayakathā sāmivinicchayakathā ālapanavinicchayakathā 
|| jotananirutti || liṅgatthavivara || liṅgavivaravaṇṇanā-
pūrāṇaṭikā-liṅgatthavivarapakāsaka ganṭhi-liṅgavivara || 
saddavuttippakāsa || saddavuttippakāsavaṇṇanā-ṭīkā-saddavutti 
paribhāsajjhāsaya || akkharavinicchaya saravinicchaya 
rassadighavinicchaya byañjanādighāvadānavinicchaya pākārūpadesa 
|| siddhisaddappakaraṇa || pathamajjhāya dutiyajjhāya tatiyajjhāya 
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catutthajjhāya pañcamajjhāya chaṭṭhajjhāya sattamajjhāya 
aṭṭhamajjhāya ||

[kaw/2] chajjhāya || nirutti lae || sabhbhakaṇḍa bhūmikaṇḍa 
sāmaññakaṇḍa abhidhānavaiggaha || catutthajjhāya abhidhānadipikā 
caturaṅgapālaabhidhānappadipikasaṃvaṇṇanā-ṭikā abhidhāna || 
saraṇagamanasaṅgahapariccheda sisasaṅgaha-pariccheda ājiva-
saṅgahapariccheda dhutaṅgasaṅgahapariccheda samathābhiññāṇa
saṅgahapariccheda paññāsaṅgahapariccheda || paṭipattisaṅgaha 
|| purebhattakicca pacchābhattakicca purimayāmakicca 
pacchimajjhimayāmakicca pacchiyāmakicca pakkiṇṇakakicca || braḥ 
catusampajañña || braḥ milindasaṃkhepa || pathamavagga dutiyavagga 
tatiyavagga catutthavagga kukkuṭavagga lāccalavagga pathaviyavagga 
sihavagga maṇḍamakkaṭiyavagga kumbhakāravagga dipavagga 
byādhivagga cariyavagga sārathivagga || braḥ milindapañhāvitthāra 
|| samuddakathā ariyasaṃkhepakathā manussalokakathā 
niriyaṃkathā tiracchānadiṭṭhikathā cetakathā micchādiṭṭhikathā 
dānasaṅkhepakathā āhāragāmakathā sāratthadipanīsaṅkhepa 
|| garukammakathā āviṇṇakammakathā āsannakammakathā 
kiṭaggakammakathā janakakammakathā upatthambhakammakathā 
upapiḷakammakathā upaghāṭakakammakathā kammabhedakathā 
dharaṇuppattikathā paṭisandhikathā vivicittappakathā niddhāyakathā 
supinnakathā catusaccakathā nibbānakathā paramatthasāra 
|| nettipakaraṇa aṭṭhakathā-netti peṭakopadesatakkasāta-
ṭikā-nettipakaraṇa || pathamamahāsaṅgitivaṇṇanā 
dutiyasaṅgitivaṇṇanā tatiyasaṅgitivaṇṇanā catutthasaṅgitivaṇṇanā 
piṭakattayalikkhitavaṇṇanā pi[ṭa]kaṭṭhakathāparivattavaṇṇanā 
piṭakattayaṭikāvaṇṇanā sabbappakaraṇakatathovaṇṇanā tipiṭaka-
ttayalekhanānisaṃsavaṇṇanā dhammasavanānisaṃsavaṇṇanā 
tepiṭakalakkhaṇappakaraṇantara lae || 
saddhammasaṅgahagaṇasaṃkhā || sandhikappa nāmakappa kāraka 

[kaṃ/1] kappa samāsakappa taddhitakappa ākhyātakappa kitakappa 
uṇādikappa || kaccāyanasutta || kaccāyanavuttinyāsa-ṭikā-kaccāyana 
|| sampaṅganyāsadipanī-anuṭikā-kaccāyana || anuṭikā-kaccaya || 
guyhatthadīpanī-ganṭhī-kaccāyana || kaccāyanatta || mūlavihattaha 
| hatthasāra | mūlavitthāra | vipalabodhi || sandhikaṇḍa || la || kaṇḍa 
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kitakaṇḍa sandhi || la || kāraka sandhi || la || kita || mukhamūttasāra | 
sāratthadipanī-ṭikā-mukhamūttasāra || saratthasaṅgaha-ṭikā-bālavatāra | 
bālavatāra || vivarabālavatāra || padarūpasiddhi | ṭikā-padasrūpasiddhi || 
sandhikappapariccheda nāmakappapariccheda kārakakappapariccheda 
samāsakappapariccheda taddhitakappapariccheda ākhyātapakka 
[pariccheda] kittakappapariccheda || atthabyakalakyāna || 
sandhikappa || la || kitakaṇḍa || kumārasabodhi || sandhividhāna 
|| la || kitavidhāna || hatadhibyākaraṇa || sandhiniddesakaṇḍa || 
la || uṇādiniddesa || bhāskariya || sandhi || la || kita || māgadhikā 
|| pathamakaṇḍa samādhikaṇḍa samāsakaṇḍa ṇādikaṇḍa 
khādikaṇḍa tyādikaṇḍa || moggallānavutti || moggallānapañcikā-
ṭikā || moggallānasāratthavilāsīnī-aṭṭha-ṭikā-moggallānapañcikā 
|| sandhikaṇḍa || la || ṇādikaṇḍa tyādikaṅḍa khādikaṇḍa || 
payogasandhi || sandhinissaya || la || kitanissaya || kaccāyananissaya 
|| nāmavinicchaya kārakavibhāgavinicchaya saṃyogavinicchaya 
kārasaṅgahavinicchaya samāsavinicchaya taddhitavinicchaya 
ākhyātavinicchaya kitavinicchaya || kaccāyanavinicchaya 
sāmaññaniddesa ākhyātaniddesa kitaniddesa kārakaniddesa 
samāsaniddesa tadhitaniddesa kaccāyanasāra kaccāyanasāravaṇṇanā-
ṭikā-kaccāyanasāra || sāmaññasandhividhānakaṇḍa sarasandhividhāna
kaṇḍabyañjanasandhi 
 
[kaṃ/2] vidhānakaṇḍa niggahitasandhividhānakaṇḍa 
sādhāraṇasandhividhānakaṇḍa vimattikāriyakaṇḍa 
vibhatyādikāriyakaṇḍa sabbaādikavidhānakaṇḍa 
sesavibhattikāriyāvidhānakaṇḍa vibhattikappabbayavidhānakaṇḍa 
kārakakaṇḍa samāsakaṇḍa taddhitakaṇḍa ākhyātakaṇḍa kitakaṇḍa 
uṇādikaṇḍa…[saccapañcasutta samūhasūtta] sandhikaṇḍa || la || 
kitakaṇḍasuttajotikā || sandhi sandhivisodana nāmavibhattikathā 
|| karaka samāsa taddhita ākhāta kitta || bālappabodhi ṭikā-
bālappabodhi-paripuṇṇa || sandhipuṇṇa || nāma… padasāmālā || karaka 
samāsa taddhita uṇādi kita || mahānirutti || suññāpuribhāsāniddesa 
mattāvuttaniddesa samavuttaniddesa addasamavuttaniddesa 
visamavuttaniddesa chappaccayavibhāpariccheda || vuttodaya 
|| kavigaṇṭhābharaṇa..ṭikā-vuttodaya || vuttodayaṭikā-
aṭṭhakathā-vuttodaya || vuttodayavaṇṇanā-ganṭhivuttodaya || 
sāññāparibhāsāpariccheda mattāvuttiniddesa samavuttipariccheda 
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addasamavuttipariccheda visamavuttipariccheda chappaccaya
vibhāgapariccheda||chandanidāna || saññāparibhāgadhijjhāya 
mattāvuttajjhāya samavuttijjhāya addasamavuttajjhāya mattavuttijjhāya 
chappaccayajjhāya vuttisaṅkyājjhāya chandavuttimpadipa || 
chanda-vuttippadipatgbyāsaṃkhyāṭīkāchamdavuttippadipa || 
saññaparibhaganiddesa mattavuttiniddesa samavuttilakkhaṇaniddesa 
addasamavuttilakkhaṇaniddesa visamavuttilakkhaṇaniddesa 
chamdavutti vigasanī || matāvutti niddesa samavutti paniccheda adda-
sama vuttipric cheda samavuttilakkhaṇaniddesa… …vuttivibhāga… 
vuttodayamālini vutti-byākhyāna || dosāparihārāvabodhapariccheda 
dosaparihārāvabodhapariccheda guṇāva
 
[kha/1]bodhiparicceda atthālaṅkārāvabhodhapariccheda 
rasabhāvāvabodhapariccheda || subodhālaṅkāra || 
subodhālaṅkāravaṇṇanā-ṭikā-subodhālaṅkāra || chandovicitta lae 
|| tāṃrā trai piṭaka || rasavasenaekavidha 1 || 45 vinayapiṭaka 
pāṭimokkha 2khandhaka 22 parivāra 16 complete.

suttanta 5 dighanikāya 34 majjhima 142 aṅguttara 1762 saṃyutta 
9457 khuddaka 12

abhidhamma 7 
dhamma, vinaya [5] 2 pathama, majjhima, …. 3 aneka 1
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ต�ำรำไตรปิฎก
Tāṃrā Traipiṭaka

[1. วินย/ Vinaya]

[1.1 พระอำทิกมฺม/ braḥ ādikamma] 
 1.1.1 (ka/1) จตฺตำโร ปำรำชิกำธมฺมำ
  cattāro pārājikādhammā 
 1.1.2 เตรส สงฺฆำทิเสสำอธิกมฺมำ
  terasa saṅghādisesā-adhammā 
 1.1.3 เทฺวอนิตฺยตำธมฺมำ
  dve anityatādhammā
 1-4 พฺระอำทิกมฺม 
 1-4 braḥ ādikamma||
 PLCS § 1.4
 PVL § 1.1

1.2 ปถมสำมนฺต-อฏฺฐกถำ-อำทิกมฺม
 pathamasāmanta-aṭṭhakathā-ādikamma
 PLCS § 1.44
 PVL § 1.2

1.3 สำรำตฺถทีปนี-ฏิกำ-พฺระอำทิกมฺม
 sārātthadīpanī-ṭikā-braḥ ādikamma
 PLCS § 1.45
 PVL § 1.3
  
1.4 วิมตฺติวิโนทนี-จุลคณฺฐี
 vimattivinodanī-culagaṇṭhī 
 PLCS § 1.42
 PVL § 1.22, 1.23
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1.5 วชิรพุทฺธิ-ฏิกำ-มชฺฌิมคณฺฐี
 vajirabuddhi-ṭikā-majjhimagaṇṭhī 
 PLCS § 1.32
 PVL § 1.24

1.6 คุยหตฺถทิปนี-มหำคณฺฐี-พฺระอำมทิกมฺม
 guyhatthadipanī-mahāgaṇṭhī-braḥ ādikamma ||

[1.7 พระปำจิตฺติย/ braḥ pācittiya] 
 1.7.1 ตึสนิสฺคฺคิยำปำจิตฺติยำธมฺมำ
  tiṃsanissaggiyāpācittiyādhammā 
 1.7.2 ทฺวำนวุติปำจิตฺติยำธมฺมำ
  dvānavutipācittiyādhammā
 1.7.3 จตฺตำโรปำฏิเทสนิยำธมฺมำ
  cattāropāṭidesaniyādhammā
 1.7.4 เสขิยำธมฺมำ
  sekhiyādhammā
 1.7.5 สตฺตำธิกรณสมถำธมฺมำ
  sattādhikaraṇasamathādhammā
 1.7.6 อฏฺฏ�ปำรำชิกำธมฺมำ
  aṭṭaṃpārājikadhammā
 1.7.7 สตฺตรสสงฺฆำทิเสสธมฺมำ
  sattarasasaṅghādisesadhammā
 1.7.8 ตึสนิสคฺคิยำปำจิตฺติตำธมฺมำ
  tiṃsanissaggiyāpācittitādhammā
 1.7.9 ฉสฏฺฐิสเตปำจิตฺติยำธมฺมำ
  chasaṭṭhisatepācittiyādhammā
 1.7.10 อฏฺฐปำฏิเทสนิยำธมฺมำ
  aṭṭhapāṭidesaniyādhammā
 1.7.11 เสขิยำธมฺมำ
  sekhiyādhammā
 1.7.12 สตฺตำธิกรณสมถำธมฺมำ 
  sattādhikaraṇasamathādhammā||
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 12 พฺระปำจิตฺติยภิกฺขุภิกฺขุนิวิภงฺค 
 12 braḥ pācittiyabhikkhubhikkhuni vibhaṅga||
 PLCS § 1.19
 PVL § 1.6

1.8 ทุติยสำมนฺตปำสำทิกำ-อฏฺฐกถำ-พฺระปำจิตฺติย
 dutiyasāmantapāsādikā-aṭṭhakathā-braḥ pācittiya
 PLCS § 1.44
 PVL § 1.7

1.9 สำรำตฺถทีปนี-ฏีกำ-พฺระปำจิตฺติย
 sārātthadīpanī-ṭīkā-braḥ pācittiya
 PLCS § 1.45
 PVL § 1.8

1.10 วิมตฺติวิโนทนี-จุลฺลคณฺฐี-พฺระปำจิตฺติย
 vimattivinodanī-cullagaṇṭhī-braḥ pācittiya
 PLCS § 1.42
 PVL § 1.22, 1.23

1.11 วชิรพุทฺธิ-ฏีกำ-มชฺฌิมคณฺฐี-พฺระปำจิตฺติย
 vajirabuddhi-ṭikā-majjhimagaṇṭhī-braḥ pācittiya.
 PLCS § 1.32
 PVL § 1.24

[1.12 มหำวคฺค/ Mahāvagga] 
 1.12.1 มหำขนฺธก
  mahā-khandhaka
 1.12.2 อุโปสถขนฺธก
  uposatha-khandhaka
 1.12.3 วสฺสปนำยิคขนฺธ[ก]
  vassapanāyiga-khandha[ka]
 1.12.4 ปวำรณำขนฺธก
  pavāraṇā-khandhaka
 1.12.5 ธมฺมขนฺธก
  dhamma-khandhaka
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 1.12.6 เภสชฺชขนฺธก
  bhesajja-khandhaka
 1.12.7 กถินขนฺธก
  kathina-khandhaka
 1.12.8 จิวรขนฺธก
  civara-khandhaka
 1.12.9 จมฺเปยฺยขนฺธก
  campeyya-khandhaka
 1.12.10 โกสำมฺคิกขนฺธก
  kosāmgika-khandhaka
 10 มหำวคฺค
 || 10 || mahāvagga
 PLCS § 1.25
 PVL § 1.10

1.13 ตติยสำมนฺต-อฏฺฐกถำ-มหำวคฺค
 tatiyasāmanta[sic]-aṭṭhakathā-mahāvagga
 PLCS § 1.44
 PVL § 1.11

1.14 สำรตฺถทีปนี-ฏิกำ-มหำวคฺค
 sāratthadīpanī-ṭikā-mahāvagga
 PLCS § 1.45
 PVL § 1.12

1.15 วิมติวิโนทนี-จุลฺลคณฺฐี-มหำวคฺค
 vimativinodanī-cullagaṇṭhi-mahāvagga
 PLCS § 1.42
 PVL § 1.22, 1.23

1.16 วชิรพุทฺธิ-ฏิกำ-มชฺฌิมคณฺฐี-มหำวคฺค
 vajirabuddhi-ṭikā-majjhimagaṇṭhī-mahāvagga
 PLCS § 1.32
 PVL § 1.24
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1.17 คุยฺหตฺถทีปนี-มหำคณฺฐี-มหำวคฺค
 guyhatthadīpanī-mahāgaṇṭhī-mahāvagga ||
 PVL § 1.26,1.27

[1.18 จุลฺลวคฺค/ Cullavagga] 
 1.18.1 กมฺมกฺขนฺธก
  kammakkhandhaka
 1.18.2 ปริวำสขนฺธก
  parivāsa-khandhaka
 1.18.3 สมุจฺจยขนฺธก
  samuccaya-khandhaka
 1.18.4 สมถขนฺธก
  samatha-khandhaka
 1.18.5 ขุทฺทกขนฺธก
  khuddaka-khandhaka
 1.18.6 เสนำสนขนฺธก
  senāsana-khandhaka
 1.18.7 ส�ฆเภทขนฺธก
  saṅghabheda-khandaka
 1.18.8 วตฺตขนฺธก
  vatta-khandhaka
 1.18.9 ปำฏิโมกฺขถปนขนฺธก
  pāṭimokkhathapana-khandhaka
 1.18.10 ภิกฺขุนีขนฺธก
  bhikkhunī-khandhaka
 1.18.11 ปญฺจสติกขนฺธก
  pañcasatika-khandhaka
 1.18.12 สตฺตติกขนฺธก
  sattatika-khandhaka
 12 จุลฺลวคฺค
 || 12 cullavagga||
 PLCS § 1.13
 PVL § 1.14
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1.19 จตุตสำมนฺต-อฏฺฐกำ-จูลวคฺชฺค
 catut[th]asāmanta-aṭṭhakathā-cūlavagga
 PLCS § 1.44
 PVL § 1.15

1.20 สำรำตฺถทีปนี-ฏีกำ-จูลวคฺค
 sārātthadipanī-ṭīkā-cūlavagga
 PLCS § 1.45
 PVL § 1.16

1.21 วิมติวิโนทนี-จุลคนฐี-จูลวคฺค
 vimativinodanī-culaganṭhi-cūlavagga
 PLCS § 1.42
 PVL § 1.22, 1.23

1.22 วชิรพุทฺธิ-ฏีกำ-มชฺฌิมคนฐี-จูลวคฺค
 vajirabuddhi-ṭīkā-majjhimaganṭhī-cūlavagga
 PLCS § 1.32
 PVL § 1.24

1.23 คุยหตฺถทีปนี-มหำคนฐี-จูลวคฺค
 guyhatthadīpanī-mahāganṭhī-cūlavagga ||

[1.24 ปริวำร/ Parivāra] 
 1.24.1 ปญฺญตฺติวำร
  paññattivāra
 1.24.2 อำปตฺติวำร
  āpattivāra
 1.24.3 [ka/2] วิปตฺติวำร
  vipattivāra
 1.24.4 สงฺคหวำร
  saṅgahavāra
 1.24.5 สมุฏฐำนวำร
  samuṭṭhānavāra
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 1.24.6 อธิกรณวำร
  adhikaraṇavāra
 1.24.7 สมถวำร
  samathavāra
 1.24.8 สมุจฺจยวำร
  samuccayavāra
 1.24.9 ปญฺญตฺติวำร
  paññattivāra
 1.24.10 อำปตฺติวำร
  āpattivāra
 1.24.11 วิปตฺติวำร
  vipattivāra
 1.24.12 สงฺคหวำร
  saṅgahavāra
 1.24.13 สมุฏฺฐำนวำร
  samuṭṭhānavāra
 1.24.14 อธิกรณวำร
  adhikaraṇavāra
 1.24.15 สมถวำร
  samathavāra
 1.24.16 สมุจฺจยวำร
  samuccyavāra
 1.24.17 เอกนิปำต 
  ekanipāta
 1.24.18 ทุกฺกนิปำต
  dukkanipāta
 1.24.19 ติกฺกนิปำต
  tikkanipāta
 1.24.20 จตุกฺกนิปำต
  catukknipāta
 1.24.21 ปญฺจกนิปำต
  pañcakanipāta
 1.24.22 ฉกฺกนิปำต
  chakkanipāta
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 1.24.23 สตฺตนิปำต
  sattanipāta
 1.24.24 อฏฺฐนิปำต
  aṭṭhanipāta
 1.24.25 นวนิปำต
  navanipāta
 1.24.26 ทสนิปำต
  dasanipāta
 1.24.27 เอก[ทส]นิปำต
  eka[dasa]nipāta
 27 พฺระปริวำร
 || 27 braḥ parivāra ||
 PLCS § 1.18
 PVL § 1.18

1.25 ปญฺจมสำมนฺตปำสำทิก-อฏฺฐกถำ-พฺระปริวำร
 pañcamasāmantapāsādika-aṭṭhakathā-braḥ parivāra
 PLCS § 1.44
 PVL § 1.19

1.26 สำรตฺถทีปนี-ฏิกำ-พฺระปริวำร
 sāratthadīpanī-ṭikā-braḥ parivāra 
 PLCS § 1.45
 PVL § 1.20

1.27 วิมตฺติวิโนทนี-จูลคนฐี-พฺระปริวำร
 vimattivinodanī-cūlaganṭhī-braḥ parivāra
 PLCS § 1.42
 PVL § 1.22, 1.23

1.28 วชิรพุทฺธิ-ฏีกำ-มชฺฌิมคนฐี-พฺระปริวำร
 vajirabuddhi-ṭikā-majjhimaganṭhī-braḥ parivāra
 PLCS § 1.32
 PVL § 1.24
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1.29 คุยฺหตฺถทีปนี-มหำคณฺฐี-พฺระปริวำร
 guyhatthadīpanī-mahāgaṇṭhī-braḥ parivāra

 ปำฬี-อฏฺฐกถำ-ฏีกำ-คนฐี-พฺระวินยปิฏก
 pāḷi-aṭṭhakatā-ṭikā-ganṭhī braḥ vinayapiṭaka ||

[1.30 ภิกฺขุ-ภิกฺขุนี ปำฏิโมกฺข/ bhikkhu-bhikkhunī pāṭimokkha]
 1.30.1 สตฺตำธิกรณสมถำธมฺมำ
  sattādhikaraṇasamathādhammā
 1.30.2 เสขิยำธมฺมำ
  sekhiyādhammā
 1.30.3 อฏฺฐปำฏิเทสนิยำธมฺมำ
  aṭṭhapāṭidesaniyādhammā
 1.30.4 ฉนฺนวุติปำจิตฺติยำธมฺมำ
  channavutipācittiyādhammā
 1.30.5 ฉสฏฺฐีสตปำจิตฺติยำธมฺมำ
  chasaṭṭhīsatapācittiyādhammā
 1.30.6 ตึสนิสคฺคิยำปำจิตฺติยำธมฺมำ
  tiṃsanissaggiyāpācittiyādhammā
 1.30.7 สตฺตรสส�ฆำทิเสสำธมฺมำ
  sattarasasaṃghādisesādhammā
 1.30.8 อฏฺฐปำรชิกำธมฺมำ
  aṭṭhapārajikādhammā
 1.30.9 สตฺตำธิกรณสมถำธมฺมำ
  sattādhikaraṇasamathādhammā
 1.30.10 เสขิยำธมฺมำ
  sekhiyādhammā
 1.30.11 จตฺตำโรปำฏิเทสนิยำธมฺมำ
  cattāropāṭidesaniyādhammā
 1.30.12 ทฺวำนวุติปำจิตฺติยำธมฺมำ
  dvānavutipācittiyādhammā
 1.30.13 ตึสนิสฺสคฺคิยำปำจิตฺติยธมฺมำ
  tiṃsanissaggiyāpācittiyadhammā
 1.30.14 เทฺวนิยตำธมฺมำ
  dveaniyatādhammā
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 1.30.15 เตรสสงฺฆำทิเสสธมฺมำ
  terasasaṅghādisesadhammā
 1.30.16 จตฺตำโรปำรำชิกำธมฺมำ
  cattāropārājikādhammā | 
 ภิกฺขุ-ภิกฺขุนีปำฏิโมกฺข
 || bhikkhu-bhikkhunī pāṭimokkha ||
 PLCS § 1.24, 1.22
 PVL § 1.31, 1.35

1.31 ก�ขำวิตรณี-อฏฺฐกถำ-ภิกฺขุภิกฺขุนีปำฏิโมกฺข
 kaṅkhāvitaraṇī-aṭṭhakatā-bhikkhubhikkhunipāṭimokkha
 PLCS § 1.6
 PVL § 1.32, 1.36

1.32 วินยมตฺถมญฺชุสำ-ฏีกำ-ก�ขำวิตรณี
 vinaya[ma]tthamañjusā-ṭīkā-kaṅkhāvitara || 
 PLCS § 1.35
 PVL § 1.33

[1.33 วินยขนฺธกนิทฺเทส�/ vinayakhandhaka-niddesaṃ]
 1.33.1 อุปสมปทขนฺธก
  upasampadakhandhaka
 1.33.2 อุโปสถขนฺธก
  uposathakhandhaka
 1.33.3 ปวำรณขนฺธก
  pavāraṇakhandhaka
 1.33.4 จมฺเปยฺยขนฺธก
  caṃpeyyakhandhaka
 1.33.5 สมุจฺจยขนฺธก
  samuccayakhandhaka
 1.33.6 กมฺมขนฺธก
  kammakhandhaka
 1.33.7 ส�ฆเภทขนฺธก
  saṅghabhedakhandhaka 
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 วินยขนฺกนิทฺเทส�
 || vinayakhandhaka niddesaṃ ||
 PLCS § 1.34
 PVL § 1.61

[1.34 ปำฬิ-มุตฺตกวินิจฺฉยกสงฺคห/ pāḷi-muttakavinicchayasaṅgaha]
 1.34.1 ทิวำเสยวินิจฺฉยกถำ [kā/1]
  divāseyavinicchayakathā 
 1.34.2 เภสชฺชำธิกรณวินิจฺฉยกถำ
  bhesajjādhikaraṇavinicchayakathā
 1.34.3 ปญฺญตฺติวินิจฺฉยกถำ
  paññattivinicchayakathā
 1.34.5 กุสลสงฺคหวินิจฺฉยกถำ
  kulasaṅgahavinicchayakathā
 1.34.6 มจฺฉม�สวินิจฺฉยกถำ
  macchamaṅsavinicchayakathā
 1.34.7 อนำมำสวินิจฺฉยกถำ
  anāmāsavinicchayakathā
 1.34.8 อธิฏฺฐำน(วิกปฺป)วินิจฺฉยกถำ
  adhiṭṭhāna(vikappa)vinicchayakathā
 1.34.9 จิวรวิกปฺปวำสวินิจฺฉยกถำ
  civaravikappavāsavinicchayakathā
 1.34.10 ภณฺฑปฏิสำมนวินิจฺฉยกถำ
  bhaṇḍapaṭisāmanaviniicchayakathā
 1.34.11 กยวิกฺกยสมำปตฺติวินิจฺฉยกถำ
  kayavikkayasamāpattivinicchayakathā
 1.34.12 รุปิยำทิปฏิคฺคหวินิจฺฉยกถำ
  rupiyādipaṭiggahavinicchayakathā
 1.34.13 ทำนลกฺขณำวินิจฺฉยกถำ
  dānalakkhaṇāvinicchayakathā
 1.34.14 ปถวิขณวินิจฺฉยกถำ
  pathavikhaṇavinicchayakathā
 1.34.15 ภูตคำมวินิจฺฉยกถำ
  būtagāmavinicchayakathā
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 1.34.16 สหเสยฺยวินิจฺฉยกถำ
  sahaseyyavinicchayakathā
 1.34.17 ปฏิปชฺชิตพฺพวินิจฺฉยกถำ
  paṭipajjitabbavinicchayakathā
 1.34.18 กำลิกำวินิจฺฉยกถำ
  kālikāvinicchayakathā
 1.34.19 กปฺปิยกุฏิวินิจฺฉยกถำ
  kappiyakuṭivinicchayakathā
 1.34.20 ปฏิคฺคหณวินิจฺฉยกถำ
  paṭiggahaṇavinicchayakathā
 1.34.21 ปวำรณวินิจฺฉยกถำ
  pavāraṇavinicchayakathā
 1.34.22 ปพฺพชฺชำวินิจฺฉยกถำ
  pabbajjāvinicchayakathā
 1.34.23 นิสฺสยกวินิจฺฉยกถำ
  nissayakavinicchayakathā
 1.34.24 สิมำวินิจฺฉยกถำ
  simāvinicchayakathā
 1.34.25 อุโปสถปวำรณวินิจฺฉยกถำ
  uposathapavāraṇavinicchayakathā
 1.34.26 วสฺสูปนำยิกวินิจฺฉยกถำ
  vassūpanāyikavinicchayakathā
 1.34.27 อุปชฺฌำยำทิวตฺตวินิจฺฉยกถำ
  upajjhāyādivattavinicchayakathā
 1.34.28 จตุปจฺจยภำชนิยวินิจฺฉยกถำ
  catupaccayabhājaniyavinicchayakathā
 1.34.29 กถินตฺถำรวินิจฺฉยกถำ
  kathinatthāravinicchayakathā
 1.34.30 คุรุภณฺฑวินิจฺฉยกถำ
  gurubhaṇḍavinicchayakathā
 1.34.31 โจทนำทิวินิจฺฉยกถำ
  codanādivinicchayakathā
 1.34.32 ครุกำปตฺติวุฏฺฐำนวินิจฺฉยกถำ
  garukāpattivuṭṭhānavinicchayakathā
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 1.34.33 กมฺมำกมฺมวินิจฺฉยกถำ
  kammākammavinicchayakathā
 1.34.34 ปกิณฺณกวินิจฺฉยกถำ 
  pakiṇṇakavinicchayakathā ||
 34 ปำฬิ มุตฺตกวินิจฺฉยสงฺคห ||
 34 pāḷi muttakavinicchayasaṅgaha ||
 PLCS § 1.21
 PVL § 1.51, 1.52

1.35 อนุตฺตำนตฺถทีปนี-ฏีกำ-ปำฬิมุตฺตกวินิจฺฉยสงฺคห
 anuttānatthadīpanī-ṭīkā-pāḷimuttakavinicchayasaṅgaha ||
 PLCS § 1.3

[1.36 อุตฺตรวินิจฉย/ uttaravinicchaya] 
 1.36.1 ปำรำชิกกถำ
  pārajikakathā
 1.36.2 ส�ฆำทิเสสกถำ
  samghādisesakathā
 1.36.3 นิสฺสคฺคิยกถำ
  nissaggiyakathā
 1.36.4 มุสำวำทวคฺค
  musāvādavagga
 1.36.5 ภูตคำมวคฺค
  bhūtagāmavagga
 1.36.6 โอทวำทวคฺค
  odavādavagga
 1.36.7 โภชนวคฺค
  bhojanavagga
 1.36.8 อเจลกวคฺค
  acelakavagga
 1.36.9 สุรำเมรยวคฺค
  surāmerayavagga
 1.36.10 สปฺปำณวคฺค
  sappāṇavagga
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 1.36.11 สหธมฺมิกวคฺค
  sahadhammikavagga
 1.36.12 รตนวคฺค
  ratanavagga
 1.36.13 ปำรำชิกกถำ
  pārājikakathā
 1.36.14 ส�ฆำทิเสสกถำ
  saṃghādisesakathā
 1.36.15 นิสคฺคิยกถำ
  nissaggiyakathā
 1.36.16 ลสุณวคฺค
  lasuṇavagga
 1.36.17 รตฺตณฺฐกำวคฺค
  rattaṇṭhakāvagga
 1.36.18 ณฺหำนวคฺค
  ṇhānavagga
 1.36.19 ตุวชฺชกวคฺค
  tuvajjakavagga
 1.36.20 อำรำมวคฺค
  ārāmavagga
 1.36.21 คพฺภินิวคฺค
  gabbhinivagga
 1.36.22 กุมำรภูต
  kumārabhūta
 1.36.23 ฉคฺคุปำหนวคฺค
  chaggupāhanavagga
 1.36.24 เอกกถำ
  ekakathā
 1.36.25 ทุกฺกกถำ
  dukkakathā
 1.36.26 ติกฺกกถำ
  tikkakathā
 1.36.27 จตุกฺกกถำ
  catukkakathā
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 1.36.28 ปญฺจกกถำ
  pañcakakathā
 1.36.29 ฉกฺกกถำ
  chakkakathā
 1.36.30 สตฺตกถำ
  sattakathā
 1.36.31 อฏฺฐกถำ
  aṭṭhakathā
 1.36.32 นวกกถำ
  navakakathā
 1.36.33 ทสกกถำ
  dasakakathā
 1.36.34 เอกำทสกกถำ
  ekādasakakathā
 1.36.35 เสตโมปนกถำ
  [kā/2] seddāmopanakathā ||
 35 อุตฺตรวินิจฺฉย
 35 uttaravainicchaya
 PLCS § 1.5
 PVL § 1.55

1.37 ลินตฺถปฺปกำสนำ-ฏีกำ-อุตฺตรวินิจฺฉย
 linatthappakāsanā-ṭīkā-uttaravinicchaya ||
 PLCS § 1.31

[1.38 วินยวินิจฺฉย/ vinayavinicchaya] 
 1.38.1 ปำรำชิกำกถำ
  pārājikākathā
 1.38.2 ส�ฆำทิเสสกถำ
  saṃghādisesakathā
 1.38.3 อนิยตกถำ
  aniyatakathā
 1.38.4 นิสคฺคิยก[ถำ]
  nissaggiyaka[thā]
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 1.38.5 สำมุสำวำทวคฺค
  sāmusāvādavagga
 1.38.6 ภูตคำมวคฺค
  bhūtagāmavagga
 1.38.7 ภิกฺขุโนวำทวคฺค
  bhikkhunovādavagga
 1.38.8 โภชนำวคฺค
  bhojanāvagga 
 1.38.9 อเปลกวคฺค
  apelakavagga [sic]
 1.38.10 สุรำปำนวคฺค
  surāpānavagga 
 1.38.11 สปฺปำณวคฺค
  sappāṇavagga
 1.38.12 สมำธมฺมิกวคฺค
  samādhammikavagga [sic]
 1.38.13 ชภวคฺค
  jarāvagga
 1.38.14 ปริมณฺฑลวคฺค
  parimaṇḍalavagga
 1.38.15 อุชฺฌคฺคกวคฺค
  ujjhaggakavagga 
 1.38.16 ขมฺภกวคฺค
  khambhakavagga
 1.38.17 อทิฆวคฺค
  adighavagga 
 1.38.18 อนำทรวคฺค
  anādaravagga
 1.38.19 ธนุวคฺค
  dhanuvagga 
 1.38.20 ปณฺหวคฺค
  paṇhavagga ||
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 20 วินยวินิจฺฉย
 20 vinayavinicchaya 
 PLCS § 1.38
 PVL § 1.46

1.39 วิยนตฺถสำรสนฺทิปนี-ฏีกำ-วินยวินิจฺฉย
 vinayatthasārasandipanī-ṭīkā-vinayavinicchaya ||
 PLCS § 1.36
 PVL § 1.47, 1.48
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2. สุตฺตนฺตปิฎก
Suttantapiṭaka

[2.1 ทีฆนิกำย/ dīghanikāya]
 2.1.1 สลขนฺธวคฺค
  salakhandhakavagga [sic]
  PLCS § 2.81
  PVL § 2.1

 2.1.2 มหำวคฺค
  mahāvagga
  PLCS § 2.81
  PVL § 2.7

 2.1.3 ปำฏิกวคฺค
  pāṭikavagga ||
  PLCS § 2.81
  PVL § 2.4

 ทิรฺฆนิกำย
 dirghanikāya
 PLCS § 2.81

2.2 สุมงฺคลวิลำสินี-อฏฺฐกถำ-ทิรฺฆนิกำย
 sumaṅgalavilāsinī-aṭṭḥakathā-dīrghanikāya
 PLCS § 2.248
 PVL § 2.2

2.3 ลินตฺถปกำสนำ-ฏิกำ-ทิรฺฆนิกำย
 linatthapakāsanā-ṭikā-dirghanikāya ||
 PLCS § 2.186
 PVL § 2.3
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[2.4 มชฺฌิมนิกำย/ majjhimanikāya]
 2.4.1 มูลปณฺณำส
  mūlapaṇṇāsa
  PLCS § 2.150
  PVL § 2.10

 2.4.2 มชฺฌิมปณฺณำส
  majjhimapaṇṇāsa
  PLCS § 2.150
  PVL § 2.14

 2.4.3 อุปริปณฺณำส
  uparipaṇṇāsa ||
  PLCS § 2.150
  PVL § 2.17

 มชฺฌิมนิกำย
 majjhimanikāya
 PLCS § 2.150

2.5 ปญฺจสุทนิ-อฏฺฐกถำ-มชฺฌิมนิกำย
 pañcasudani-aṭṭhakathā-majjhimanikāya
 PLCS § 2.109
 PVL § 2.11, 2.12, 2.15, 2.18

2.6 ลินตฺถปกำสนำ-ฏิกำ-มชฺฌิมนิกำย
 linatthapakāsanā-ṭikā-majjhimanikāya ||
 PLCS § 2.187
 PVL § 2.13, 2.16, 2.19

[2.7 ส�ยุตฺตนิกำย/ saṃyuttanikāya]
 2.7.1 สคำถำวคฺค
  sagāthāvagga
  PLCS § 2.253
  PVL § 2.20
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 2.7.2 นิทำนวคฺค
  nidānavagga
  PLCS § 2.253
  PVL § 2.23

 2.7.3 ขนฺธวคฺค
  khandhavagga
  PLCS § 2.253
  PVL § 2.26

 2.7.4 สฬำยตนวคฺค
  saḷāyatanavagga
  PLCS § 2.253
  PVL § 2.29

 2.7.5 มหำวคฺค
  mahāvagga ||
  PLCS § 2.253
  PVL § 2.32

 ส�ยุตฺตนิกำย
 saṃyuttanikāya
 PLCS § 2.253

2.8 สำรตฺถปฺปกำสินี-อฏฺฐกถำ-ส�ยุตฺตนิกำย
 sāratthappakāsinī-aṭṭhakathā-saṃyuttanikāya
 PLCS § 2.231
 PVL § 2.21, 2.24, 2.27, 2.30, 2.33

2.9 ลินตฺถปฺปกำสนำ-ฏิกำ-ส�ยุตฺตนิกำย
 linatthappakāsanā-ṭikā-saṃyuttanikāya ||
 PLCS § 2.188
 PVL § 2.22, 2.25, 2.28, 2.31, 2.34
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[2.10 องฺคุตฺตรนิกำย/ aṅguttaranikāya]
 2.10.1 เอกนิปำต-องฺคุตฺตร
  ekanipāta-aṅguttara
  PLCS § 2.1
  PVL § 2.35

 2.10.2 ทุกฺกนิปำต
  dukkanipāta
  PLCS § 2.1
  PVL § 2.37

 2.10.3 ติกฺกนิปำต
  tikkanipāta
  PLCS § 2.1
  PVL § 2.39

 2.10.4 จตุกฺกนิปำต
  catukkanipāta
  PLCS § 2.1
  PVL § 2.41

 2.10.5 ปญฺจกนิปำต
  pañcakanipāta
  PLCS § 2.1
  PVL § 2.43

 2.10.6 ฉกฺกนิปำต
  chakkanipāta
  PLCS § 2.1
  PVL § 2.45

 2.10.7 สตฺตนิปำต
  sattanipāta
  PLCS § 2.1
  PVL § 2.47
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 2.10.8 อฏฺฐกนิปำต
  aṭṭhakanipāta
  PLCS § 2.1
  PVL § 2.49

 2.10.9 นวนิปำต
  navanipāta
  PLCS § 2.1
  PVL § 2.51

 2.10.10 ทสนิปำต
  dasanipāta
  PLCS § 2.1
  PVL § 2.53

 2.10.11 เอกำทสนิปำต
  ekādasanipāta ||
  PLCS § 2.1
  PVL § 2.55

 องฺคุตฺตรนิกำย
 aṅguttaranikāya
 PLCS § 2.1

2.11 มโนรถปูรนี-อฏฺฐกถำ-องฺคุตฺตรนิกำย
 manorathapūraṇī-aṭṭḥakathā-aṅguttaranikāya
 PLCS § 2.155
 PVL § 2.36, 2.38, 2.40, 2.42, 2.44, 2.46, 2.48, 2.50, 2.52, 2.54, 2.56 

2.12 ลินตฺถปฺปกำสนำ-ฏิกำ-องฺคุตฺตรนิกำย
 linatthappakāsanā-ṭikā-aṅguttaranikāya

2.13 อนุตฺตำนตฺถทีปนำ-คนฺฐี-องฺคุตฺตรนิกำย
 anuttānatthadīpanā-ganṭhi-aṅguttaranikāya ||
 PLCS § 2.3
 PVL § 2.57, 2.58
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[2.14 ขุทฺทกปำฐ/ khuddakapātha]
 2.14.1 สรณคมน
  saraṇagamana
 2.14.2 สิกฺขำปท
  sikkhāpada
 2.14.3 ทฺวตฺตึสำกำร
  dvattiṃsākāra
 2.14.4 กุมำรกปณฺหำ
  kumārakapaṇha
 2.14.5 มงฺคลสูตฺต
  maṅgalasūtta
 2.14.6 รตนสูตฺต
  ratanasūtta
 2.14.7 ติโรกุฑ
  tirokuḍa
 2.14.8 นิธิกณฺฑ
  nidhikaṇḍa
 2.14.9 เมตฺตสูตฺต
  mettasūtta ||
 9 ขุทฺทกปำฐ
 9 khuddakapātha
 PLCS § 2.35
 PVL § 2.59

2.15 ปรมโชติกำ-อฏฺฐกถำ-ขุทฺทกปำฐ
 paramajotikā-aṭṭhakathā-khuddakapātha
 PLCS § 2.110
 PVL § 2.60

2.16 ลินตฺถปฺปกำสนำ-ฏีกำ-ขุทฺทกปำฐ
 linatthappakāsanā-ṭikā-khuddakapātha ||

[2.17 ธมฺมปท/ dhammapada]
 2.17.1 ยมกวคฺค
  yamakavagga
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 2.17.2 ปมำทวคฺค
  pamādavagga
 2.17.3 จิตฺตวคฺค
  cittavagga
 2.17.4 ปุปฺผวคฺค
  pupphavagga
 2.17.5 พำลวคฺค
  bālavagga
 2.17.6 ปณฺฑิตวคฺค
  paṇḍitavagga
 2.17.7 อรหนฺตวคฺค
  arahantavagga
 2.17.8 สหสฺสวคฺค
  sahassavagga
 2.17.9 ปำปวคฺค
  pāpavagga
 2.17.10 ทณฺฑวคฺค
  daṇḍavagga
 2.17.11 ชรำวคฺค
  jarāvagga
 2.17.12 ฉตฺตวคฺค
  chattavagga
 2.17.13 โลกวคฺค 
  [ki/1] lokavagga
 2.17.14 พุทฺธวคฺค
  buddhavagga
 2.17.15 สุขวคฺค
  sukhavagga
 2.17.16 ปิยวคฺค
  piyavagga
 2.17.17 โกธวคฺค
  kodhavagga
 2.17.18 มลวคฺค
  malavagga
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 2.17.19 ธมฺมวคฺค
  dhammavagga
 2.17.20 มคฺควคฺค
  maggavagga
 2.17.21 ปกิณฺณกวคฺค
  pakiṇṇakavagga
 2.17.22 นิริยวคฺค
  niriyavagga
 2.17.23 นำควคฺค
  nāgavagga
 2.17.24 ตณฺหำวคฺค
  taṇhāvagga
 2.17.25 ภิกฺขุวคฺค
  bhikkhuvagga
 2.17.26 พฺรหฺมวคฺค
  brahmavagga [sic] ||
 26 พฺระธมฺมปท
 26 braḥ dhammapada
 PLCS § 2.89
 PVL § 2.61,

2.18 ธมฺมปทฏฺฐกถำ-อฏฺฐกถำ-พฺระธมฺมปท
 dhammapadaṭṭhakathā-aṭṭhakathā-braḥ dhammapada ||
 PLCS § 2.90
 PVL § 2.61, 2.62

[2.19 ขุทฺทสิกฺขำ/ khuddasikkhā]
 2.19.1 สำธำรณำสำธำรณกถำ
  sādhāraṇāsādhāraṇakathā
 2.19.2 จตฺตำโรปำฏิรำกำ
  cattāropāṭirākā
 2.19.3 นวครุกำ
  navagarukā
 2.19.4 จีวร
  cīvara
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 2.19.5 รชน
  rajana
 2.19.6 ปตฺต
  patta
 2.19.7 จำลิกำ
  cālikā
 2.19.8 ปวำรณำ
  pavāraṇā
 2.19.9 กำลิกำ
  kālikā
 2.19.10 ปฏิคฺคห
  paṭiggaha
 2.19.11 มเสสุอกปฺปิย
  masesuakappiya
 2.19.12 นิสฺสคฺคิย
  nissaggiya 
 2.19.13 ปำจิตฺติย
  pācittiya
 2.19.14 สมณกปฺป
  samaṇakappa
 2.19.15 ภูม
  bhūma
 2.19.16 อุปชฺฌำปริยวคฺค
  upajjhāpariyavagga
 2.19.17 วจฺจสฺสำจถำนิก
  vaccassācathānika
 2.19.18 อปุจฺฉกรณ
  apucchakaraṇa
 2.19.19 นคฺค
  nagga
 2.19.20 ณฺหำนกปฺปว
  ṇhānakappava
 2.19.21 อวนฺท
  avanda
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 2.19.22 ธมฺม
  dhamma
 2.19.23 อุปำหน
  upāhana
 2.19.24 อโนโลกิย
  anolokiya
 2.19.25 อญฺชนี
  añjanī
 2.19.26 อกปฺปิยสยน
  akappiyasayana
 2.19.27 สมำทำสนิยก
  samādāsaniyaka
 2.19.28 อ�สวำสก
  aṃsavāsaka
 2.19.29 กมฺม
  kamma
 2.19.30 มิจฺฉำชิววิชฺเชน
  micchājivavijjena 
 2.19.31 วตฺต
  vatta
 2.19.32 วกปฺปน
  vakappana
 2.19.33 นิสคฺคิย
  nissaggiya
 2.19.34 กำยพนฺธน
  kāyabandhana
 2.19.35 ปถวิ
  pathavi 
 2.19.36 ปริกฺขำร
  parikkhāra 
 2.19.37 เภสชฺช
  bhesajja
 2.19.38 อุคฺคำห
  uggāha 
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 2.19.39 ทูสน
  dūsana 
 2.19.40 วสฺสปนำยิก
  vassapanāyika
 2.19.41 เภงงิเวเภงคิย
  bheṅaṅivebheṅgiya
 2.19.42 ปกิณฺณก
  pakiṇṇaka
 2.19.43 เทสนำ
  desanā
 2.19.44 ฉนฺททำน
  chandadāna
 2.19.45 อุโปสถ
  uposatha
 2.19.46 ปวำรณำ
  pavāraṇā
 2.19.47 ส�วร
  saṃvara
 2.19.48 สุทฺธิก
  suddhika
 2.19.49 สนฺโตส
  santosa
 2.19.50 จตุรำรขำ
  caturārakhā
 2.19.51 วิปสฺสนำ
  vipassanā ||
 51 ขุทฺทสิกฺขำ
 51 khuddasikkhā
 PLCS § 1.9
 PVL § 1.39

[2.20 มูลสิกฺขำ/ mūlasikkhā]
 2.20.1 ปำรำชิกนิทฺเทส
  pārājikaniddesa
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 2.20.2 ครุกำปตฺตินิทฺเทส
  garukāpattiniddesa
 2.20.3 นิสคฺคิยนิทฺเทส
  nisaggiyaniddesa
 2.20.4 ปำจิตฺติยนิทฺเทส
  pācittiyaniddesa ||
 มูลสิกฺขำ
 mūlasikkhā
 PLCS § 1.27
 PVL § 1.43

2.21 มูลสิกฺขตฺถวณฺณนำ-ปุรำณ-ฏิกำ-มูลสิกฺขำ
 mūlasikkhatthavaṇṇanā-purāṇa-ṭikā-mūlasikkhā

2.22 วิมตฺติจฺเฉทนี-นว-ฏิกำ-มูลสิกฺขำ
 vimatticchedanī-nava-ṭikā-mūlasikkhā ||
 PLCS § 1.39
 PVL § 1.44

วินยลกฺขณปกรณตรสำฏฺฐกถำ-ฏิกำ เท่ำนี้แล
vinayalakkhaṇapakaraṇantarasāṭṭhakathā-ṭikā-dau-nī-lae ||

[2.23 อุทำน/ udāna]
 2.23.1 โพธิวคฺค
  bodhivagga
 2.23.2 มุจฺจลินฺทวคฺค
  muccalindhavagga
 2.23.3 นนฺทวคฺค
  nandavagga
 2.23.4 เมฆิยวคฺค
  meghiyavagga
 2.23.5 โสนตฺเถรวคฺค
  sonattheravagga 
 2.23.6 ชจฺจนฺธวคฺค
  jaccandhavagga
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 2.23.7 จุลวคฺค
  culavagga ||
 พฺระอุทำน
 braḥ udāna
 PLCS § 2.26
 PVL § 2.64

2.24 ปรมตฺถทีปนี-อฏฺฐกถำ-พฺระอุทำน
 paramatthadipanī-aṭṭhakathā-braḥ udāna ||
 PLCS § 2.114
 PVL § 2.65

[2.25 อิตฺติวุตฺตก/ ittivuttaka (sic)]
 2.25.1 ปำฏิโภควคฺค
  pāṭibhogavagga
 2.25.2 ทุติยวคฺค
  dutiyavagga
 2.25.3 ตติยวคฺค
  tatiyavagga
 2.25.4 ปถมวคฺค
  pathamavagga
 2.25.5 ทุติยวคฺค
  dutiyavagga
 2.25.6 ตติยวคฺค
  tatiyavagga
 2.25.7 จตุตฺถวคฺค
  catutthavagga
 2.25.8 ปญฺจมวคฺค
  pañcamavagga
 2.25.9 ฉฏฺฐวคฺค
  chaṭṭhavagga ||
 อิตฺติวุตฺตก
 itivuttaka
 PLCS § 2.24
 PVL § 2.66
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2.26 ปรมตฺถทิปนี-อฏฺฐกถำ-อิติวุตฺตก
 paramatthadipanī-aṭṭhakathā-itivuttaka ||
 PLCS § 2.112
 PVL § 2.67

[2.27 สูตนิปำต/ sūtanipāta]
 2.27.1 อุรควคฺค
  uragavagga
 2.27.2 จุลวคฺค
  culavagga
 2.27.3 มหำวคฺค
  mahāvagga
 2.27.4 อฏฺฐวคฺค
  aṭṭhavagga ||
 สูตนิปำต
 sūtanipāta
 PLCS § 2.245
 PVL § 2.68

2.28 ปรมตฺถโชติกำ-อฏฺฐกถำ-สูตนิปำต
 paramatthajotikā-aṭṭhakathā-sūtanipāta ||
 PLCS § 2.111
 PVL § 2.69

[2.29 วิมำนวตฺถุ/ vimānavatthu]
 2.29.1 อิตถิวิมำนวคฺค
  itthivimānavagga
 2.29.2 อิตฺถิวิมำนวคฺค
  itthivimānavagga
 2.29.3 อิตฺถิวิมำนปำริจฺฉตฺตกวคฺค
  itthivimānapāricchattakavagga
 2.29.4 สุนิกฺขิตวิมำนวคฺค
  sunikkhitavimānavagga
 2.29.5 มหำวิมำนวคฺค
  mahāvimānavagga ||
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 2 วิมำนวตฺถุ
 2 vimānavatthu ||
 PLCS § 2.198
 PVL § 2.70

2.30 วิมำนวตฺถุ ปรมตฺถทิปนี-อฏฺฐกถำ-วิมำนวตฺถุ
 vimānavatthu paramatthadipanī-aṭṭhaka [ki/2] thā-vimānavatthu ||
 PLCS § 2.118
 PVL § 2.71

[2.31 เปตวตฺถุ/ petavatthu]
 2.31.1 อุรควคฺค
  uragavagga
 2.31.2 อุจฺจริวคฺค
  uccarivagga
 2.31.3 จูลวคฺค
  cūlavagga
 2.31.4 ปถมวคฺค
  pathamavagga ||
 เปตวตฺถุ
 petavatthu
 PLCS § 2.132

2.32 ปรมตฺถทิปนี-อฏฺฐกถำ-เปตวตฺถุ
 paramatthadipanī-aṭṭhakathāpetavatthu ||
 PLCS § 2.117
 PVL § 2.72

[2.33 เถรคำถำ/ theragāthā]
 2.33.1 ปถมวคฺค
  pathamavagga
 2.33.2 ทุติยวคฺค
  dutiyavagg
 2.33.3 ตติยวคฺค
  tatiyavagga
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 2.33.4 จตุตฺถวคฺค
  catutthavagga
 2.33.5 ปญฺจมวคฺค
  pañcamavagga
 2.33.6 ฉฏฺฐมวคฺค
  chaṭṭhamavagga
 2.33.7 สตฺตมวคฺค
  sattamavagga
 2.33.8 อฏฺฐมวคฺค
  aṭṭhamavagga
 2.33.9 นวมวคฺค
  navamavagga
 2.33.10 ทสมวคฺค
  dasamavagga
 2.33.11 เอกำทสมวคฺค
  ekādasamavagga
 2.33.12 ทฺวำทสมวคฺค
  dvādasamavagga
 2.33.13 ปถมวคฺค
  pathamavagga
 2.33.14 ทุติยวคฺค
  dutiyavagga
 2.33.15 ตติยวคฺค
  tatiyavagga
 2.33.16 จตุตฺถวคฺค
  catutthavagga
 2.33.17 เอกนิปำต
  ekanipāta
 2.33.18 ทุกฺกนิปำต
  dukkanipāta
 2.33.19 ติกฺกนิปำต
  tikkanipāta
 2.33.20 จตุกฺกนิปำต
  catukkanipāta
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 2.33.21 ปญฺจกนิปำต
  pañcakanipāta
 2.33.22 ฉกฺกนิปำต
  chakkanipāta
 2.33.23 สตฺตกนิปำต
  sattakanipāta
 2.33.24 อฏฺฐกนิปำต
  aṭṭhakanipāta
 2.33.25 นวนิปำต
  navanipāta
 2.33.26 ทสนิปำต
  dasanipāta
 2.33.27 เอกำทสนิปำต
  ekādasanipāta
 2.33.28 ทฺวำทสนิปำต
  dvādasanipāta
 2.33.29 เตรสนิปำต
  terasanipāta
 2.33.30 จุทฺทสนิปำต
  cuddasanipāta
 2.33.31 ปญฺจทสนิปำต
  pañcadasanipāta
 2.33.32 โสฬสนิปำต
  soḷasanipāta
 2.33.33 มหำนิปำต
  mahānipāta ||
 33 เถรคำถำ
 33 theragāthā
 PLCS § 2.74
 PVL § 2.73

2.34 ปรมตฺถทีปนี-อฏฺฐกถำ-เถรคำถำ
 paramatthadīpanī-aṭṭhakathā-theragāthā ||
 PLCS § 2.115
 PVL § 2.74
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[2.35 เถรีคำถำ/ therīgāthā]
 2.35.1 ปถมวคฺค
  pathamavagga
 2.35.2 เอกนิปำต
  ekanipāta
 2.35.3 ทุกฺกนิปำต
  dukkanipāta
 2.35.4 ติกฺกนิปำต
  tikkanipāta
 2.35.5 จตุกฺกนิปำต
  catukkanipāta
 2.35.6 ปญฺจกนิปำต
  pañcakanipāta
 2.35.7 ฉกฺกนิปำต
  chakkanipāta
 2.35.8 สตฺตนิปำต
  sattanipāta
 2.35.9 อฏฺฐกนิปำต
  aṭṭhakanipāta
 2.35.10 นวนิปำต
  navanipāta
 2.35.11 ทสนิปำต
  dasanipāta
 2.35.12 เอกำทสนิปำต
  ekādasanipāta
 2.35.13 ทฺวำทสนิปำต
  dvādasanipāta
 2.35.14 เตรสฺสนิปำต
  terasanipāta
 2.35.15 จุทฺทสนิปำต
  cuddasanipāta
 2.35.16 ปญฺจทสนิปำต
  pañcadasanipāta
 2.35.17 โสฬสนิปำต
  soḷasanipāta
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 2.35.18 วิสตินิปำต
  visatinipāta
 2.35.19 ตึสนิปำต
  tiṃsanipāta 
 2.35.20 มหำนิปำต
  mahānipāta ||
 21 เถรีคำถำ
 21 therīgāthā
 PLCS § 2.75
 PVL § 2.75

2.36 ปรมตฺถทีปนี-อฏฺฐกถำ-เถรีคำถำ
 paramatthadīpanī-aṭṭhakathā-therīgāthā ||
 PLCS § 2.116
 PVL § 2.76

[2.37 ชำตก/ jātaka]
 2.37.1 เอกนิปำต
  ekanipāta
  PLCS § 2.53
  PVL § 2.77, 78

 2.37.2 ทุกฺกนิปำต 
  dukkanipāta
  PLCS § 2.53
  PVL § 2.79

 2.37.3 ติกฺกนิปำต 
  tikkanipāta
  PLCS § 2.53
  PVL § 2.80

 2.37.4 จตุกฺกนิปำต 
  catukkanipāta
  PLCS § 2.53
  PVL § 2.81
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 2.37.5 ปญฺจกนิปำต
  pañcakanipāta
  PLCS § 2.53
  PVL § 2.82

 2.37.6 ฉกฺกนิปำต
  chakkanipāta
  PLCS § 2.53
  PVL § 2.83

 2.37.7 สตฺตกนิปำต
  sattakanipāta
  PLCS § 2.53
  PVL § 2.84

 2.37.8 อฏฺฐนิปำต
  aṭṭhanipāta
  PLCS § 2.53
  PVL § 2.85

 2.37.9 นวนิปำต
  navanipāta
  PLCS § 2.53
  PVL § 2.86

 2.37.10 ทสนิปำต 
  dasanipāta
  PLCS § 2.53
  PVL § 2.87

 2.37.11 เอกำทสนิปำต 
  ekādasanipāta
  PLCS § 2.53
  PVL § 2.88
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 2.37.12 ทวำทสนิปำต 
  dvādasanipāta
  PLCS § 2.53
  PVL § 2.89

 2.37.13 เตรสนิปำต 
  terasanipāta
  PLCS § 2.53
  PVL § 2.90

 2.37.14 ปกิณฺณกนิปำต
  pakiṇṇakanipāta
  PLCS § 2.53
  PVL § 2.91

 2.37.15 วิสตินิปำต
  visatinipāta
  PLCS § 2.53
  PVL § 2.92

 2.37.16 ตึสนิปำต 
  tiṃsanipāta
  PLCS § 2.53
  PVL § 2.93

 2.37.17 จตฺตำลิสนิปำต
  cattālisanipāta
  PLCS § 2.53
  PVL § 2.94

 2.37.18 ปญฺญำสนิปำต
  paññāsanipāta
  PLCS § 2.53
  PVL § 2.95
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 2.37.20 สฏฺฐินิปำต
  saṭṭhinipāta
  PLCS § 2.53
  PVL § 2.96

 2.37.21 สตฺตตินิปำต
  sattatinipāta
  PLCS § 2.53
  PVL § 2.97

 2.37.22 อสีตินิปำต 
  asītinipāta
  PLCS § 2.53
  PVL § 2.98

 2.37.23 ทสชำตก
  dasajātaka ||
  PLCS § 2.53.22
  PVL § 2.100

 22 พฺระชำตก
 22 braḥ jātaka
 PLCS § 2.53

2.38 ชำตกฏฺฐกถำ-อฏฺฐกถำ-พฺระชำตก ทุรนิทำน
 jātakaṭṭhakathā-aṭṭhakathā-braḥ jātaka duranidānā
 PLCS § 2.53

2.39 ลินตฺถปกำสีนี-ฏิกำ-พฺระชำตก
 linatthapakāsīnī-ṭikā-braḥ jātaka |
 PLCS § 2.189
 PVL § 2.99

2.40 คนฺฑี-พฺระชำตก
 ganḍī-braḥ jātaka
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2.41 วิวรพฺระชำตก
 vivara braḥ dasajāta ||

2.42 มหำนิทฺเทส-อฏฺฐกวคฺค 
 mahāniddesa-aṭṭhakavagga
 PLCS § 2.162
 PVL § 2.113

2.43 จูลนิทฺเทส-ปำรำยนิทฺเทสกวคฺค
 cūlaniddesa-pārāyaniddesakavagga ||
 PLCS § 2.49
 PVL § 2.116

2.44 นิทฺเทสสทฺทมฺมปฺปโชติกำ-อฏฺฐกถำ-นิทฺเทส 
 niddesa-saddammappajotikā-aṭṭhakathā-niddesa 14 ||
 PLCS § 2.216
 PVL § 2.114, 2.115

[2.45 ปฏิสมฺภิทำมคฺค/ paṭisambhidāmagga]
 2.45.1 ปถมวคฺค
  pathama-vagga
 2.45.2 ทุติยวคฺค
  dutiya-vagga
 2.45.3 ตติยวคฺค
  tatiya-vagga
 2.45.4 ญำณกถำ
  ñāṇa-kathā
 2.45.5 ทิฏฺฐิกถำ
  diṭṭhi-kathā
 2.45.6 อสฺสกกถำ
  assaka-kathā
 2.45.7 อินฺทริยกถำ
  indriya-kathā
 2.45.8 วิโมกฺขกถำ
  vimokkha-kathā
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 2.45.9 ตติกถำ
  tati-kathā
 2.45.10 กมฺมกถำ
  kamma-kathā
 2.45.11 วิปลฺลสกถำ
  vipallāsa-kathā
 2.45.12 มคฺคกถำ
  magga-kathā
 2.45.13 ปนฺทนกถำ
  pandana-kathā
 2.45.14 ยุคนนฺทกถำ
  yugananda-kathā
 2.45.15 สจฺจกถำ
  sacca-kathā
 2.45.16 โพชฺชงฺคกถำ
  bojjhaṅga-kathā
 2.45.17 เมตฺตำกถำ
  mettā-kathā 
 2.45.18 วิรำคกถำ
  virā[kī/1]ga-kathā
 2.45.19 ปฏิสมฺภิทำกถำ
  paṭisambhidā-kathā
 2.45.20 ธมฺมจกฺกกถำ
  dhammacakka-kathā
 2.45.21 โลกุตฺตรกถำ
  lokuttara-kathā
 2.45.22 พลกถำ
  bala-kathā
 2.45.23 สุญฺญปญฺญำกถำ
  suññapaññā-kathā
 2.45.24 มหำปญฺญำกถำ
  mahāpaññā-kathā
 2.45.25 อิทฺธิกถำ
  iddhi-kathā
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 2.45.26 อภิสมยกถำ
  abhisamaya-kathā
 2.45.27 วิเวกกถำ
  viveka-kathā
 2.45.28 จริยำกถำคกถำ
  cariyākathāga-kathā
 2.45.29 ปำฏิหิริยก(ถำ)
  pāṭihiriya-ka[thā]
 2.45.30 สมสีสิกถำ
  samasīsi-kathā
 2.45.31 สติปฏฺฐำนกถำ
  satipaṭṭhāna-kathā
 2.45.32 วิปสฺสนำกถำ
  vipassanā-kathā
 2.45.33 มำติกำกถำ
  mātikā-kathā ||
 33 พฺระปฏิสมฺภิทำมคฺค
 33 braḥ paṭisambhidāmagga
 PLCS § 2.104
 PVL § 2.118, 2.119

2.46 สทฺธมฺมปกำสินิ-อฏฺฐกถำ-พระปฏิสมฺภิทำมคฺค
 saddhammapakāsini-aṭṭhakathā-braḥ paṭisambhidāmagga
 PLCS § 2.217
 PVL § 2.120

2.47 คนฺฐีปทตฺถวินิจฺฉย-คนฺฐีพระปฏิสมฺภิทำมคฺค
 ganṭhīpadatthavinicchaya-ganṭhī braḥ paṭisambhidāmagga ||
 PLCS § 2.39

[2.48 อปทำน/ apadāna]
 2.48.1 พทฺธวคฺค 
  baddha-vagga
 2.48.2 สิตำสินีวคฺค
  sitāsinī-vagga
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 2.48.3 มณฺฑล-วคฺค
  maṇḍala-vagga
 2.48.4 รวชฺชนี-วคฺค 
  ravajjanī-vagga
 2.48.5 สกมิตฺตวคฺค 
  sakamitta-vagga
 2.48.6 นำคสมำลวคฺค 
  nāgasamāla-vagga
 2.48.7 สุธำวคฺค
  sudhā-vagga
 2.48.8 ภิกฺขุทำยวคฺค
  bhikkhudāya-vagga
 2.48.9 มหำปริวำรวคฺค 
  mahāparivāra-vagga
 2.48.10 โสเรยวคฺค
  soreya-vagga
 2.48.11 โสภิวตวคฺค
  sobhivta-vagga
 2.48.12 ฉตฺตวคฺค
  chatta-vagga
 2.48.13 พนฺทชิวกวคฺค
  bandajivaka-vagga
 2.48.14 กุมุทวคฺค
  kumuda-vagga
 2.48.15 กุทฏปุปฺผิยวคฺค
  kudaṭapupphiya-vagga
 2.48.16 ภิกฺขุวคฺค
  bhikkhu-vagga
 2.48.17 หตถิวคฺค
  hatthi-vagga
 2.48.18 อำลมฺพนทำยวคฺค
  ālambanadāya-vagga
 2.48.19 อุทกำยนทำยวคฺค
  udakāyanadāya-vagga
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 2.48.20 คุวรนำควคฺค
  guvaranāga-vagga
 2.48.21 โถมวคฺค
  thoma-vagga
 2.48.22 ปทุมเกสรวคฺค
  padumakesara-vagga
 2.48.23 อำรกฺขำทำยกวคฺค
  ārakkhādāyaka-vagga
 2.48.24 คนฺโททกวคฺค
  gandodaka-vagga
 2.48.25 เอกปทุมวคฺค
  ekapaduma-vagga
 2.48.26 สทฺธสญฺญำวคฺค
  saddhasaññā-vagga
 2.48.27 มนฺทำรปุปฺผวคฺค
  mandārapuppha-vagga
 2.48.28 โพธิปนฺทวคฺค
  bodhipanda-vagga
 2.48.29 อมฺพนำสวคฺค
  ambanāsa-vagga
 2.48.30 ปิลินฺทวคฺค
  pilinda-vagga
 2.48.31 เมตฺเตยฺยวคฺค
  metteyya-vagga
 2.48.32 อทฺธำลิวคฺค
  addhāli-vagga
 2.48.33 สกิสมนิฏนีวคฺค
  sakisamaniṭanī-vagga
 2.48.34 เอกวิหำริวคฺค
  ekavihāri-vagga
 2.48.35 วิเภคิกวคฺค
  vibhegika-vagga
 2.48.36 สำลปุปฺผิกวคฺค
  sālapupphika-vagga
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 2.48.37 ปํสุกุลวคฺค
  paṃsukula-vagga
 2.48.38 กณฺณกำรวคฺค
  kaṇṇakāra-vagga
 2.48.39 กจฺจำยนวคฺค
  kaccāyana-vagga
 2.48.40 สุเมธวคฺค
  sumedha-vagga
 2.48.41 เอกุโทสถวคฺค
  ekudosatha-vagga
 2.48.42 กุณฺฑลเกสวคฺค
  kuṇḍalakesa-vagga || 
 46 อปทำน
 46 apadāna 
 PLCS § 2.13
 PVL § 2.121

2.49 วิฏฺฐสุทฺธชนวิลำสินี-อฏฺฐกถำ-อปทำนทุรนิทำนำนิ
 viṭṭhasuddhajanavilāsinī-aṭṭhakathā-apadāna duranidānāni ||
 PLCS § 2.201
 PVL § 2.122, 2.123

[2.50 พุทฺธว�ส/ buddhavaṃsa]
 2.50.1 ทิปงฺกรพุทฺธว�ส
  dipaṅkara-buddhavaṃsa
 2.50.2 โกณฺฑญฺญพุทฺธว�ส
  koṇḍañña-buddhavaṃsa
 2.50.3 มงฺคลพุทฺธว�ส
  maṅgala-buddhavaṃsa
 2.50.4 สมนพุทฺธว�ส
  samana[sic]-buddhavaṃsa
 2.50.5 เรวตฺตพุทฺธว�ส
  revatta-buddhavaṃsa
 2.50.6 โสนิตพุทฺธว�ส
  sonita-buddhavaṃsa
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 2.50.7 อโนมทสฺสิพุทฺธว�ส
  anomadassi-buddhavaṃsa
 2.50.8 ปทุมพุทฺธว�ส
  paduma-buddhavaṃsa
 2.50.9 นำรทพุทฺธว�ส
  nārada-buddhavaṃsa
 2.50.10 ปทุมุตฺตรพุทฺธว�ส
  padumuttara-buddhavaṃsa
 2.50.11 สุเมธพุทฺธว�ส
  sumedha-buddhavaṃsa
 2.50.12 สุชำตพุทฺธว�ส
  sujāta-buddhavaṃsa
 2.50.13 ปิยทสฺสีพุทฺธว�ส
  piyadassī-buddhavaṃsa
 2.50.14 ธมฺมทฺสฺสีพุทฺธว�ส
  dhammadassī-buddhavaṃsa
 2.50.15 สิทตฺถพุทฺธว�ส
  sidattha-buddhavaṃsa
 2.50.16 ติสฺสพุทฺธว�ส
  tissa-buddhavaṃsa
 2.50.17 ปุสฺสพุทฺธว�ส
  pussa-buddhavaṃsa
 2.50.18 วิมลพุทฺธว�ส
  vimala-buddhavaṃsa
 2.50.19 สิขิพุทฺธว�ส
  sikhi-buddhavaṃsa
 2.50.20 เวสฺสภูตพุทฺธว�ส
  vessa-bhūtabuddhavaṃsa
 2.50.21 กุกฺกุสนฺธพุทฺธว�ส
  kukkusandha-buddhavaṃsa
 2.50.22 โกนำคมนพุทฺธว�ส
  konāgamana-buddhavaṃsa
 2.50.23 กสฺสปพุทฺธว�ส
  kassapa-buddhavaṃsa
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 2.50.24 โคตมพุทฺธว�ส
  gotama-buddhavaṃsa ||
 23 พุทฺธว�ส
 23 buddhavaṃsa |
 PLCS § 2.142
 PVL § 2.124

2.51 มธุรตฺถวิลำสินี-อฏฺฐกถำ-พุทฺธว�สทุรนิทำนำนิ 
 madhuratthavilāsinī-aṭṭhakathā-buddhavaṃsa-duranidānāni ||
 PLCS § 2.152
 PVL § 2.125

2.52 เมตฺตยฺยพุทฺธว�ส
 mettyya-buddhavaṃsa

2.53 อนำคตพุทฺธว�ส
 anāgata-buddhavaṃsa
 PLCS § 2.14
 PVL § 2.149

2.54 อมตฺตรธำรำ-อฏฺฐกถำ-อนำคตพุทฺธว�ส
 amattarasadhārā [kī/2]-aṭṭhakathā-anāgata-buddhavaṃsa
 PLCS § 2.60
 PVL § 2.152

2.55 สมนฺตภทฺทิกำ-ฏีกำ-อนำคตพุทฺธว�ส
 samantabhaddikā-ṭikā-anāgata-buddhavaṃsa ||
 PLCS § 2.222
 PVL § 2.151

[2.56 จริยำปิฏก/ cariyāpiṭaka] 
 2.56.1 ปถมวคฺค
  pathama-vagga
 2.56.2 ทุติยวคฺค
  dutiya-vagga
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 2.56.3 ตติยวคฺค
  tatiya-vagga || 
 จริยำปิฏก
 cariyāpiṭaka |
 PLCS § 2.46
 PVL § 2.126

2.57 ปรมตฺถทีปนี-อฏฺฐกถำ-จริยำปิฏก-ทุรนิทำนำทิ
 paramatthadīpanī-aṭṭhakathā-cariyāpiṭaka-duranidānādi
 PLCS § 2.113
 PVL § 2.127

ปำฬี-อฏฺฐกถำ-ฏีกำ-คนฺฐี-พฺระสุตฺตนฺตปิฏก แล
pāḷī-aṭṭhakathā-ṭikā-ganṭhī-braḥ sūttantapiṭaka [lae] ||

[2.58 โสทตฺตกี-มหำนิทำน/ sodattakī-mahānidāna]
 2.58.1 อสงฺเขยฺยกถำ
  asaṅkheyya-kathā
 2.58.2 กปฺปกถำ
  kappa-kathā
 2.58.3 ปณิธำนกถำ
  paṇidhāna-kathā
 2.58.4 มหำนิทำนกถำ
  mahānidāna-kathā 
 2.58.5 พำหิรนิทำนกถำ
  bāhiranidāna-kathā
 2.58.6 อติทูเรนิทำนกถำ
  atidūrenidāna-kathā
 2.58.7 ทูเรนิทำนกถำ
  dūrenidāna-kathā
 2.58.8 อติทูเรนิทำนกถำ
  atidūrenidāna-kathā
 2.58.9 สนฺติเกนิทำนกถำ
  santikenidāna-kathā ||
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 9 โสทตฺตกี
 9 sodattakī ||
 PLCS § 2.252
 PVL § 2.244

[2.59 ทูเรนิทำน/ dūrenidāna]
 2.59.1 สุเมธกถำ
  sumedhakathā
 2.59.2 ทูเรนิทำน
  dūrenidāna
 2.59.3 อวิทูเรนิทำน
  avidūrenidāna
 2.59.4 สนฺติเกนิทำน
  santikenidāna ||
 4 ทูเรนิทำน
 4 dūrenidāna 
 PLCS § 2.87
 PVL § 3.29

2.60 ลินตฺถปกำสินี-ฏีกำ-ทูเรนิทำน
 linatthappakāsinī-ṭīkā-dūrenidāna

2.61 สมฺปิณฺฑมหำนิทำน
 sampiṇdamahānidāna
 PLCS § 2.223
 PVL § 2.242

2.62 สมูหนิทำน
 samūhanidāna ||
 PLCS § 2.225
 PVL § 2.245

[2.63 ปถมสมฺโพธิกถำ/ pathamasambodhikathā]
 2.63.1 ปำรมิภูมิปริวตฺต
  pāramibhūmi-parivatta
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 2.63.2 ตุสิตปริวตฺต
  tusita-parivatta
 2.63.3 คพฺโภกฺกนตปริวตฺต
  gabbhokkanata-parivatta
 2.63.4 คพฺพำนิกฺขมปริวตฺต
  gabbānikkhama-parivatta
 2.63.5 ลกฺขณปริวตฺต
  lakkhaṇa-parivatta
 2.63.6 หณปริวตฺต
  haṇa-parivatta [sic]
 2.63.7 รำชำภิเสกปริวตฺต
  rājābhiseka-parivatta
 2.63.8 รชฺชปริปตฺตปริวตฺต
  rajjaparipatta-parivatta
 2.63.9 โพธิปลฺลงฺกปริวตฺต
  bodhipallaṅka-parivatta
 2.63.10 มำรวิชยปริวตฺต
  māravijaya-parivatta
 2.63.11 สพฺพญฺญุตญำณปริวตฺต
  sabbaññutañāṇa-parivatta
 2.63.12 สตฺตสปฺตำหปริวตฺต
  sattasaptāha-parivatta ||
 ปถมสมฺโพธิกถำ
 pathamasambodhikathā ||

[2.64 ปถมสมฺโพธิสงฺเขป/ pathamasaṃbodhisaṅkhepa]
 2.64.1 ตุสิตปริวตฺต
  tusita-parivatta
 2.64.2 คพฺพำนิกฺขมนีปริวตฺต
  gabbānikkhamanī-parivatta
 2.64.3 ลกฺขณปริคฺคำหปริวตฺต
  lakkhaṇapariggāha-parivatta
 2.64.4 รำชำภิเสกปริวตฺต
  rājābhiseka-parivatta
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 2.64.5 มหำภิกฺขมนปริวตฺต
  mahābhikkhamana-parivatta
 2.64.6 ทุกฺกรกิริยำปริวตฺต
  dukkarakiriyā-parivatta
 2.64.7 มำรวิชยปริวตฺต
  māravijaya-parivatta
 2.64.8 ปถมสมฺโพธิปริวตฺต
  pathamasambodhi-parivatta ||
 ปถมสมฺโพธิสงฺเขป
 pathamasaṃbodhisaṅkhepa ||
 PLCS § 2.107
 PVL § 3.1

[2.65 ปถมสมฺโพธิวิตฺถำร/ pathamasambodhivitthāra]
 2.65.1 คพฺภำภินิกฺขมนปริวตฺต
  gabbhābhinikkhamana-parivatta
 2.65.2 รำชำภิเสกปริวตฺต
  rājābhitseka-parivatta
 2.65.3 ลกฺขณปริคฺคำหกปริวตฺต
  lakkhaṇapariggāhaka-parivatta
 2.65.4 รำชำภิเสกปริวตฺต
  rājābhiseka-parivatta
 2.65.5 มหำภินิกฺขมนปริวตฺต
  mahābhinikkhamana-parivatta
 2.65.6 ทุกฺกรจริยำปริวตฺต
  dukkaracariyā-parivatta
 2.65.7 มำรวิชยปริวตฺต
  māravijaya-parivatta
 2.65.8 อภิสมฺโพธิปริวตฺต
  abhisambodhi-parivatta
 2.65.9 โพธิสพฺพญฺญุพุทฺธปริวตฺต
  bodhisabbaññubuddha-parivatta
 2.65.10 พฺรหฺมชฺเชสนปริวตฺต
  brahmajjhesana-parivatta
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 2.65.11 ธมฺมจกฺกปริวตฺต
  dhammacakka-parivatta
 2.65.12 ปญฺจสตสำกฺยปพฺพชำปริวตฺต
  pañcasatasākyapabbajā-parivatta
 2.65.13 ปรินิพฺพำนปริวตฺต
  parinibbāna-parivatta ||
 ปถมสมฺโพธิวิตฺถำร
 pathamasambodhivitthāra ||
 PLCS § 2.106
 PVL § 3.2

[2.66 มหำปถมสมฺโพธิ/ mahāpathamasambodhi]
 2.66.1 ตุสิตำวตำรปริวตฺต
  tusitāvatāra-parivatta
 2.66.2 คพฺภำภินิกฺขมนปริวตฺต
  gabbhābhinikkhamana-parivatta
 2.66.3 ลกฺขณปริคฺคำหณปริวตฺต
  lakkhaṇapariggāhaṇa-parivatta
 2.66.4 รำชำภิเสกปริวตฺต
  rājābhiseka-parivatta
 2.66.5 มหำภินิกฺขมนปริวตฺต
  mahābhinikkhamana-parivatta
 2.66.6 ทุกฺกรจริยำปริวตฺต
  dukkaracariyā-parivatta
 2.66.7 มำรวิชยปริวตฺต
  māravijaya-parivatta
 2.66.8 อภิสมฺโพธิปริวตฺต
  abhisambodhi-parivatta
 2.66.9 พฺรหฺมชฺเฌสนปริวตฺต
  brahmajjhesana-parivatta
 2.66.10 ธมฺมจกฺกปริวตฺต
  dhamma[ku/1] cakka-parivatta
 2.66.11 ตึสภทฺทิยปริวตฺต
  tiṃsabhaddiya-parivatta
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 2.66.12 สำริปุตฺตโมคฺคลฺลำนปริวตฺต
  sāriputtamoggallāna-parivatta
 2.66.13 กำลุทำยินิมนฺตนปริวตฺต
  kāludāyinimantana-parivatta
 2.66.14 อนุรุทฺธปริวตฺต
  anuruddha-parivatta
 2.66.15 ปญฺจสตสำกิยปริวตฺต
  pañcasatasākiya-parivatta
 2.66.16 นนฺทปพฺพชฺชำปริวตฺต
  nandapabbajjā-parivatta
 2.66.17 ทกฺขิณำวิภงฺคปริวตฺต
  dakkhiṇāvibhaṅga-parivatta ||
 17 มหำปถมสมฺโพธิ
 17 mahāpathamasambodhi

[2.67 พุทฺธต/ buddhata]
 2.67.1 ตุสิตำวตำรปริวตฺต
  tusitāvatāra-parivatta
 2.67.2 คพฺภำภินิกฺขมนปริวตฺต
  gabbhābhinikkhamana-parivatta
 2.67.3 ลกฺขณปริคฺคำหปริวตฺต
  lakkhaṇapariggāha-parivatta
 2.67.4 รำชำภิเสกปริวตฺต
  rājābhiseka-parivatta
 2.67.5 มหำภินิกฺขมนปริวตฺต
  mahābhinikkhamana-parivatta
 2.67.6 ทุกฺกรจริยำปริวตฺต
  dukkaracariyā-parivatta
 2.67.7 มำรวิชยปริวตฺต
  māravijaya-parivatta
 2.67.8 อภิสมฺโพธิปริวตฺต
  abhisambodhi-parivatta
 2.67.9 พฺรหฺมชฺเฌสนปริวตฺต
  brahmajjhesana-parivatta
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 2.67.10 ธมฺมจกฺกปริวตฺต
  dhammacakka-parivatta
 2.67.11 ปญฺจสตสำกิยปพฺพชฺชำปริวตฺต
  pañcasatasākiyapabbajjā-parivatta ||
 11 พุทฺธต
 11 buddhata||

[2.68 ธมฺมจกฺกสูตฺต/ dhammacakkasūtta]
 2.68.1 ทุกฺขสจฺจกถำ
  dukkhasaccakathā
 2.68.2 สมุทยสจฺจกถำ
  samusayasaccakathā
 2.68.3 นิโรธสจฺจกถำ
  nirodhasaccakathā
 2.68.4 มคฺคสจฺจกถำ
  maggasaccakathā ||
 ธมฺมจกฺกสูตฺต
 dhammacakkasūtta |
 PVL § 7.96, 7.97, 7.98, 9.4, 16.23, 16.24, 18.58

2.69 ธมฺมจกฺกปวตฺตน-อฏฺฐกถำ-ธมฺมจกฺก
 dhammacakkapavattana-aṭṭhakathā-dhammacakka ||
 PLCS § 2.218

[2.70 ชินำลงฺกำร/ jinālaṅkāra] 
 2.70.1 ปณำมกถำ
  paṇāma-kathā
 2.70.2 โยวปรนิทฺเทส
  yovaparaniddesa
 2.70.3 วตฺถวิโสธนกถำ
  vatthavisodhana-kathā
 2.70.4 ติวิธพุทฺธเขตฺตกถำ
  tividhabuddhakhetta-kathā
 2.70.5 ทีปนีกถำ
  dīpani-kathā
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 2.70.6 อสำธำรณญำณกถำ
  asādhāraṇañāṇa-kathā
 2.70.7 อภินิหำรคำถำ
  abhinihāra-gāthā
 2.70.8 พฺยำกรณคำถำ
  byākaraṇa-gāthā
 2.70.9 โพธิสมฺภำรคำถำ
  bodhisambhāra-gāthā
 2.70.10 คพฺโภกฺกนฺตคำถำ
  gabbhokkanta-gāthā
 2.70.11 วิชฺชำตมงฺคลคำถำ
  vijjātamaṅgala-gāthā
 2.70.12 อำคำริกสมฺปตฺติคำถำ
  āgārikasampatti-gāthā
 2.70.13 เนกฺขมชฺฌำยคำถำ
  nekkhamajjhāya-gāthā
 2.70.14 มหำปธำนคำถำ
  mahāpadhāna-gāthā
 2.70.15 มำรปรำชยคำถำ
  māraparājaya-gāthā
 2.70.16 อภิสมฺโพธิคำถำ
  abhisambodhi-gāthā
 2.70.17 เทสนำญำณคำถำ
  desanāñāṇa-gāthā
 2.70.18 ปำฏิหำริยคำถำ
  pāṭihāriya-gāthā
 2.70.19 พุทฺธคุณคำถำ
  buddhagūṇa-gāthā
 2.70.20 พุทฺธปูชำวิธำนคำถำ
  buddhapūjāvidhāna-gāthā ||
 20 ชินำลงฺกำร
 20 jinālaṅkāra
 PLCS § 2.59
 PVL § 2.186
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2.71 ชินำลงฺกำรวณฺณนำ-ฏีกำ-ชินำลงฺกำร
 jinālaṅkāravaṇṇanā-ṭikā-jinālaṅkāra ||
 PLCS § 2.61
 PVL § 2.187

2.72 มหำนิพฺพำนสูตฺต
 mahānibbānasūtta
 DN § 2.16
 PVL § 7.196, 18.98

2.73 สคำรวตำร
 sagāravatāra
 PVL § 7.202, 8.240

2.74 ชินกณฺฑรตนำวุทฺทิชินปริตฺต
 jinakaṇḍaratanāvuddijinaparitta ||

[2.75 พุทฺธำธิคุณ/ buddhādhiguṇa]
 2.75.1 พุทฺธคุณ
  buddha-guṇa
 2.75.2 ธมฺมคุณ
  dhamma-guṇa
 2.75.3 ส�ฆคุณ
  saṃgha-guṇa ||
 พุทฺธำธิคุณ
 buddhādhiguṇa |
 PLCS § 2.164
 PVL § 2.182

2.76 พุทฺธำธิคุณวณฺณนำ-อฏฺฐกถำ-พุทฺธำธิคุณ
 buddhādhiguṇavaṇṇanā-aṭṭhakathā-buddhādhiguṇa ||
 PLCS § 2.164
 PVL § 2.182
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[2.77 จุลว�สส�เขป/ culavaṃsasaṃkhepa]
 2.77.1 ยกฺขทมน
  yakkhadamana
 2.77.2 นำคทมน
  nāgadamana
 2.77.3 มหำรำชวงฺส
  mahārājavaṅsa
 2.77.4 มหำกสฺสปตฺเถรสงฺคห
  mahākassapattherasaṅgaha
 2.77.5 อำจำริยวำท
  ācariyavāda
 2.77.6 สทฺธมฺมสงฺคห
  saddhammasaṅgaha
 2.77.7 นวมำลิ
  navamāli
 2.77.8 เจติยปพฺพตปฏิคฺคห
  cetiyapabbatapaṭiggaha
 2.77.9 ปวำหคมน
  pavāhagamana ||
 จุลวงฺส-สงฺเขป
 culavaṅsa-saṅkhepa ||

[2.78 จูลวงฺสวิตฺถำร/ cūlavaṃsavitthāra]
 2.78.1 สตฺตรำชก
  sattarājaka
 2.78.2 ทสรำชก
  dasarājaka
 2.78.3 ทฺวยทิปน
  dvayadipana
 2.78.4 อฏฺฐรำชก
  aṭṭharājaka
 2.78.5 ติรำชก
  tirājaka
 2.78.6 ปญฺจรำชก
  pañcarājaka
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 2.78.7 ติรำชก
  tirājaka
 2.78.8 เอกรำชก
  ekarājaka
 2.78.9 จตุรำชก
  caturājaka
 2.78.10 ปญฺจรำชก
  pañcarājaka
 2.78.11 เอกรำชก
  ekarājaka
 2.78.12 ทฺวยทิปน
  dvayadipana [ku/2]
 จูลวงฺส-วิตฺถำร 
 cūlavaṃsa-vitthāra ||

[2.79 โพธิว�ส/ bodhivaṃsa]
 2.79.1 อภิสมฺโพธิกถำ
  abhisambodhi-kathā
 2.79.2 อำนนฺทโพธิกถำ
  ānandabodhi-kathā
 2.79.3 ทสพลปรินิพฺพติกถำ
  dasabalaparinibbati-kathā
 2.79.4 ปถมสงฺคิติกถำ
  pathamasaṅgiti-kathā
 2.79.5 ทุติยสงฺคิติกถำ
  dutiyasaṅgiti-kathā
 2.79.6 ตติยสงฺคิติ
  tatiyasaṅgiti
 2.79.7 ลงฺกำวตเณกถำ
  laṅkāvataṇe-kathā
 2.79.8 นตรปฺปเวสนกถำ
  natarappavesana-kathā
 2.79.9 มหำวิหำรปฏิคฺคหณกถำ
  mahāvihārapaṭiggahaṇa-kathā
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 2.79.10 เปยติยคิริวิหำรปฏิคฺคหณกถำ
  peyatiyagirivihārapatiggahaṇa-kathā
 2.79.11 ทุมนฺธำคมนกถำ
  dumindhāgamana-kathā ||
 10 โพธิว�ส
 10 bodhivaṃsa
 PLCS § 2.145
 PVL § 3.15

2.80 โพธิว�สวณฺณนำ-ฏีกำ-โพธิว�ส
 bodhivaṃsavaṇṇanā-tīkā-bodhivaṃsa ||

[2.81 ทีปว�ส/ dīpavaṃsa] 
 2.81.1 ยกฺขทมน
  yakkhadamana
 2.81.2 นำคทมน
  nāgadamana
 2.81.3 มหำรำชว�ส
  mahārājavaṃsa
 2.81.4 มหำกสฺสปตฺเถรว�ส
  mahākassapattheravaṃsa
 2.81.5 อำจำริยวำท
  ācariyavāda
 2.81.6 สทฺธมฺมสงฺคหนวมำลิ
  saddhammasaṅgahanavamāli
 2.81.7 เจติยปพฺพปติคฺคหณ
  cetiyapabbapatiggahaṇa
 2.81.8 ปวำหคมณ
  pavāhagamaṇa
 8 ทีปว�ส
 8 dīpavaṃsa ||
 PLCS § 2.85
 PVL § 3.18
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[2.82 ทำฐำธำตุว�ส/ dāṭhādhātuvaṃsa]
 2.82.1 ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนนิทฺเทส
  dhammacakkappavattana-niddesa
 2.82.2 ปำติหำริยนิทฺเทส
  pātihāriya-niddesa
 2.82.3 ธำตุวิส�สนิทฺเทส
  dhātuvisaṃsa-niddesa
 2.82.4 ลงฺกำวตำรนิทฺเทส
  laṅkāvatāra-niddesa
 2.82.5 ปูชำวิธินิทฺเทส
  pūjāvidhi-niddesa ||
 5 ทำฐำธำตุว�ส
 5 dāṭhādhātuvaṃsa
 PLCS § 2.79
 PVL § 3.35

2.83 ทำฐำธำตุว�สวณฺณนำ-ฏีกำ-ทำฐำธำตุว�ส
 dāṭhādhātuvaṃsavaṇṇanā-ṭikā-dāṭhadhātuvaṃsa ||

[2.84 ธำตุว�ส/ dhātuvaṃsa] 
 2.84.1 โพธิปริทิปน
  bodhi-paridipana
 2.84.2 ปรินิพฺพำนปริทิปน
  parinibbāna-paridipana
 2.84.3 เจติยปริทิปน
  cetiya-paridipana
 2.84.4 ธำตุปริทิปน 
  dhātu-paridipana
 2.84.5 ธำตุนิพฺพำนปริทิปน
  dhātunibbāna-paridipana ||
 5 ธำตุว�ส 
 5 dhātuvaṃsa

2.85 ธำตุวินิจฺฉย
 dhātuvinicchaya ||
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[2.86 ถูปวณฺณนำ/ thūpavaṇṇanā]
 2.86.1 ปริวรวณฺณนำ
  parivara-vaṇṇanā
 2.86.2 ปมำณวณฺณนำ
  pamāṇa-vaṇṇanā
 2.86.3 สณฺฐำนวณฺณนำ
  saṇthāna-vaṇṇanā
 2.86.4 มหำเจติยวณฺณนำ
  mahācetiya-vaṇṇanā
 2.86.5 มหำโพธิวณฺณนำ
  mahābodhi-vaṇṇanā
 2.86.6 ถูปำรำมวณฺณนำ
  thūpārāma-vaṇṇanā
 2.86.7 เจติยคิริวณฺณนำ
  cetiyagiri-vaṇṇanā
 2.86.8 มริจฺจเจติยวณฺณนำ
  mariccacetiya-vaṇṇanā
 2.86.9 อภยคิริเชตวณฺณนำ
  abhayagirijeta-vaṇṇanā
 2.86.10 อนุรำธปุริวณฺณนำ
  anurādhapuri-vaṇṇanā
 2.86.11 มหิยงฺควณฺณนำ
  mahiyaṅga-vaṇṇanā
 2.86.12 สิริปำทวณฺณนำ
  siripāda-vaṇṇanā
 2.86.13 สุมนกุฏวณฺณนำ
  sumanakuṭavaṇṇa[nā]
 2.86.14 ทิฆวำวิวณฺณนำ
  dighavāvi-vaṇṇanā
 2.86.15 ติสฺสมหำวิหำรวณฺณนำ
  tissamahāvihāra-vaṇṇanā ||
 15 ถูปวณฺณนำ 
 15 thūpa-vaṇṇanā ||
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[2.87 โสตพฺพมำลินี/ sotabbamālinī]
 2.87.1 สมฺปสำทนิยวคฺค
  sampasādaniya-vagga
 2.87.2 ปิยงฺกรมำตุวคฺค
 piyaṅkaramātu-vagga
 2.87.3 ธมฺมปฏิสนฺถำรวคฺค
  dhammapaṭisanthāra-vagga
 2.87.4 จิตฺตส�ยมวคฺค
  cittasaṃyama-vagga
 2.87.5 ทุรกฺขิตวคฺค
  durakkhita-vagga
 2.87.6 ปุพฺพุลกฏฺฐำนวคฺค
  pubbulakaṭṭhāna-vagga
 2.87.7 สิมฺพลิตฺเถรวคฺค
  simbalitthera-vagga
 2.87.8 ติสฺสมหำรำชวคฺค
  tissamahārāja-vagga ||
 โสตพฺพมำลินี
 sotabbamālinī ||
 PLCS § 2.251
 PVL § 2.235

[2.88 ธมฺมสมฺโพธินำ/ dhammasambodhinā] 
 2.88.1 อกฺโกสกวคฺค
  akkosaka-vagga
 2.88.2 พุทฺธปริยำวคฺค
  buddhapariyā-vagga
 2.88.3 พิมฺพิสำรวคฺค
  bimbisāra-vagga
 2.88.4 กลฺยำณมิตฺตวคฺค
  kalyāṇamitta-vagga
 2.88.5 สทฺธำติสฺสวคฺค
  saddhātissa-vagga ||
 ธมฺมสมฺโพธินำ 
 dhammasambodhinā ||
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[2.89 อกฺขลำทีปนคำถำ/ akkhalādīpanagāthā]
 2.89.1 อลงฺคสุตฺตวณฺณนำ
  alaṅgasutta-vaṇṇanā
 2.89.2 คุลิสฺสำนิสุตฺตวณฺณนำ
  gulissānisutta-vaṇṇanā
 2.89.3 สำรำณิยธมฺมวณฺณนำ
  sārāṇiyadhamma-vaṇṇanā
 2.88.4 สมฺปสำทนยวตฺถุ
  sampasādanayavatthu
 2.89.5 ทำนสตฺถริ
  dānasatthari
 2.89.6 สิลสตฺถริ
  silasatthari ||
 อกฺขลำทีปนคำถำ
 akkhalādīpanagāthā 

[2.90 สทฺธมฺโมปำยน/ saddhammopāyana]
 2.90.1 เปตทุกฺข�วณฺณนำ
  petadukkhaṃ-vaṇṇanā
 2.90.2 ติรจฺฉำนทุกฺข�วณฺณนำ
  tiracchānadukkhaṃ-vaṇṇanā
 2.90.3 ปุญฺญผลทฺเทส
  puññaphaladdesa
 2.90.4 ทำนำนิส�สคำถำ
  dānāvisaṃsa-gāthā
 2.90.5 ภำวนำนิส�สคำถำ
  bhāvanānisaṃsa-gāthā
 2.90.6 ปฏิทำนำนิส�สคำถำ
  paṭidānānisaṃsa-gāthā
 2.90.7 อนุโมทนำนิส�สคำถำ
  anumodanānisaṃsa-gāthā
 2.90.8 เทสนำนิส�สคำถำ
  desanānisaṃsa-gāthā
 2.90.9 เวยฺยำวจฺจำนิส�สคำถำ
  veyyāvaccānisaṃsa-gāthā
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 2.90.10 ส�ปหสทำนิส�สคำถำ
  saṃpahasadānisaṃsa-gāthā
 2.90.11 สรณำนิส�สคำถำ
  saraṇānisaṃsa-gāthā
 2.90.12 อนุสฺสตำนิส�สคำถำ
  anussatānisaṃsa-gāthā
 2.90.13 มรณสญฺญำนิส�สคำถำ
  maraṇasaññānisaṃsa-gāthā ||
 สทฺธมฺโมปำยน
 saddhammopāyana
 PLCS § 2.220
 PVL § 2.200

[2.91 คติทิปนี/ gatidipanī]
 2.91.1 นรกกณฺฑ
  naraka-kaṇḍa
 2.91.2 ติรจฺฉำนกณฺฑ
  tiracchāna-kaṇḍa
 2.91.3 เปตำกณฺฑ
  petā-kaṇḍa
 2.91.4 มนุสฺสกณฺฑ
  manussakaṇda
 2.91.5 เทวกณฺฑ
  deva-kaṇḍa ||
 คติทิปนี
 gatidipanī
 PLCS § 2.99
 PVL § 2.203

2.92 คติทีปนีวณฺณนำ-ฏิกำ-คติทิปนี
 gatidīpanīvaṇṇanā - ṭikā – gatidipanī ||
 PLCS § 2.64
 PVL § 2.204
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[2.93 โลกทีปสำร/ lokadīpasāra]
 2.93.1 ส�ขำรโลกนิทฺเทส
  saṅkhāraloka-niddesa
 2.93.2 นิริยกคตินิทฺเทส
  niriyakagati-niddesa
 2.93.3 เปตำคตินิทฺเทส 
  petāgati-niddessa
 2.93.4 ติรจฺฉำนคตินิทฺเทส
  tiracchānagati-niddesa
 2.93.5 มนุสฺสคตินิทฺเทส
  manussagati-niddesa
 2.93.6 สตฺตโลกนิทฺเทส
  sattaloka-niddesa
 2.93.7 โอกำสโลกนิทฺเทส
  okāsaloka-niddesa
 2.93.8 ปกิณฺณกนยสำรนิทฺเทส
  pakiṇṇakanayasāra-niddesa
 2.93.9 ปถวิหลำขณฺฑ
  pathavihalā-khaṇḍa
 2.93.10 ชมฺพุขณฺฑ
  jambu-khaṇḍa
 2.93.11 ชนปทขณฺฑ
  janapada-khaṇḍa
 2.93.12 ยกฺขขณฺฑ
  yakkha-khaṇḍa
 2.93.13 คิรินำคคนฺธ
  girināgandha [sic]
 2.93.14 จตุทิปขณฺฑ
  catudipa-khaṇḍa
 2.93.15 นำคขณฺฑ
  nāga-khaṇḍa
 2.93.16 เทวโลกขณฺฑ
  devaloka-khaṇḍa ||
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 โลกทีปสำร
 lokadīpasāra
 PLCS § 2.191
 PVL § 2.238

[2.94 โลกปญฺญตฺติ/ lokapaññatti]
 2.94.1 สุริโยทิคณขณฺฑ
  suriyodigaṇa-khaṇḍa
 2.94.2 กำรณขณฺฑ
  kāraṇa-khaṇaḍa
 2.94.3 อุปฺปตฺติขณฺฑ
  uppatti-khaṇḍa
 2.94.4 อนฺตรกปฺปขณฺฑ
  antarakappa-khaṇḍa
 2.94.5 ติรจฺฉำนสกุลขณฺฑ
  tiracchānasakula-khaṇḍa
 2.94.6 อริวิภำคขณฺฑ
  arivibhāga-khaṇḍa
 2.94.7 รุกฺขกำรณขณฺฑ
  rukkhakāraṇa-khaṇḍa ||
 โลกปญฺญตฺติ
 lokapaññatti ||
 PLCS § 2.194
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3. อภิธมฺมปิฏก

[3.1 พฺระธมฺมสงฺคิณี/ braḥ dhammasaṅgiṇī]
  3.1.1 จิตฺตวิภตฺติกณฺฑ
  cittavibhatti-kaṇḍa
 3.1.2 รูปวิภตฺติกณฺฑ
  rūpavibhatti-kaṇḍa
 3.1.3 นิกฺขมกณฺฑ
  nikkhama-kaṇḍa
 3.1.4 วตุทฺธำรกณฺฑ
  vatuddhāra-kaṇḍa ||
 พฺระธมฺมสงฺคิณี
 braḥ dhammasaṅgiṇī
 PLCS § 3.18
 PVL § 4.1

3.2 อฏฺฐกถำสำลินี-อฏฺฐกถำ-พฺระธมฺมสงฺคิณี
 aṭṭhakathāsālinī-aṭṭhakathā-braḥ dammasaṅgiṇī
 PLCS § 3.1
 PVL § 4.3

3.3 ธมฺมสงฺคิณิกถำ-มูล-ฏีกำ-พฺระธมฺมสงฺคิณี
 dhammasaṅgiṇikathā-mūla-ṭikā-braḥ [ku/2] dhammasaṅgiṇi
 PVL § 4.7

3.4 ลินตฺถวณฺณนำ-ฏีกำ-พฺระธมฺมสงฺคิณิ
 linatthavaṇṇanā-ṭikā-braḥ dhammasaṅgiṇi
 PLCS § 3.70
 PVL § 4.8

3.5 คุยฺหตฺถทิปนี-คนฺฐี-พฺระธมฺมสงฺคิณิ
 guyhatthadipanī-ganṭhī-braḥ dhammasaṅgiṇi
 PLCS § 3.12
 PVL § 4.9
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3.6 วิภุสีนี-พฺระธมฺมสงฺคินิ
 vibhusīnī-braḥ dhammasaṅgini

3.7 [พฺระวิภงฺค/braḥ vibhaṅga]
 3.7.1 ขนฺธวิภงฺค
  khandha-vibhaṅga
 3.7.2 อำยตนวิภงฺค
  āyatana-vibhaṅga
 3.7.3 ธำตุวิภงฺค
  dhātu-vibhaṅga
 3.7.4 สจฺจวิภงฺค
  sacca-vibhaṅga
 3.7.5 อินฺทริยวิภงฺค
  indriya-vibhaṅga
 3.7.6 ปจฺจยำกำรวิภงฺค
  paccayākāra-vibhaṅga
 3.7.7 สติปฏฺฐำนวิภงฺค
  satipaṭṭhāna-vibhaṅga
 3.7.8 สมฺมปฺปธำนวิภงฺค
  sammappadhāna-vibhaṅga
 3.7.9 อิทฺธิปฺปำทวิภงฺค
  iddhippāda-vibhaṅga
 3.7.10 สมฺโพชฺชงฺควิภงฺค
  sambojjhaṅga-vibhaṅga
 3.7.11 มคฺควิภงฺค
  magga-vibhaṅga
 3.7.12 ฌำนวิภงฺค
  jhāna-vibhaṅga
 3.7.13 อปฺปมำญฺญำนวิภงฺค
  appamaññāna-vibhaṅga
 3.7.14 สิกฺขำปทวิภงฺค
  sikkhāpada-vibhaṅga
 3.7.15 ปฏิสมฺภิธำนวิภงฺค
  paṭisambhidhāna-vibhaṅga
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 3.7.16 ญำณวิภงฺค
  ñāṇa-vibhaṅga
 3.7.17 ขุทฺทวิภงฺค
  khuddhaka-vibhaṅga
 3.7.18 ธมฺมหทยวิภงฺค
  dhammahadaya-vibhaṅga ||
 พฺระวิภงฺค
 braḥ vibhaṅga
 PLCS § 3.77
 PVL § 4.10

3.8 สโมหวิโนทนี-อฏฺฐกถำ-พฺระวิภงฺค
 samohavinodanī-aṭṭhakathā-braḥ vibhaṅga
 PLCS § 3.81
 PVL § 4.11

3.9 วิภงฺคกถำ-มูล-ฏีกำ-พฺระวิภงฺค
 vibhagakathā-mūla-ṭikā-braḥ vibhaṅga
 PVL § 4.13

3.10 ลินตฺถวณฺณนำ-อนุฏีกำ-พฺระวิภงฺค
 linatthavaṇṇanā-anuṭīkā-braḥ vibhaṅga
 PLCS § 3.75
 PVL § 4.14

3.11. คุยฺหตฺถทีปนี-พฺระวิภงฺค
 guyhatthadīpanī-braḥ vibhaṅga

3.12 พฺระธำตุกถำ
 braḥ dhātukathā ||
 PLCS § 3.19
 PVL § 4.15
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3.13 ปรมตฺถทิปนี-อฏฺฐกถำ-พฺระธำตุกถำ
 paramatthadipanī-aṭṭhakathā-braḥ dhātukathā
 PLCS § 3.30
 PVL § 4.16

3.14 ธำตุกถำ-มูล-ฏีกำ-พฺระธำตุกถำ
 dhātukathā-mūlaṭikā-braḥ dhātukathā
 PVL § 4.17

3.15 ลินตฺถวณฺณนำ-อนุฏิกำ-พฺระธำตุกถำ
 linatthavaṇṇanā-anuṭikā-braḥ dhātukathā
 PLCS § 3.64

3.16 คุยฺหตฺถทิปนี-คนฺฐี-พฺระธำตุกถำ
 guyhatthadipanī-ganṭhī-braḥ dhātukathā ||
 PLCS § 3.10
 PVL § 4.20

3.17 [ปุคฺคลปญฺญตฺติ/ braḥ puggalapaññati] 
 3.17.1 ขนฺธปญฺญตฺติ
  khandha-paññatti
 3.17.2 อำยตนปญฺญตฺติ
  āyatana-paññatti
 3.17.3 ธำตุปญฺญตฺติ
  dhātu-paññatti
 3.17.4 สจฺจปญฺญตฺติ
  sacca-paññatti
 3.17.5 อินฺทฺริยปญฺญตฺติ
  indriya-paññatti
 3.17.6 ปุคฺคลปญฺญตฺติ
  puggala-paññatti ||
 พฺระปุคฺคลปญฺญตฺติ 
 braḥ puggalapaññati
 PLCS § 3.38
 PVL § 4.21
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3.18 ปรมตฺถทิปนี-อฏฺฐกถำ-ปุคฺคลปญฺญติ
 paramatthadipanī-aṭṭhakathā-puggalapaññatti
 PLCS § 3.32
 PVL § 4.22

3.19 ปุคฺคลปญฺญตฺติกถำ-มูลฏีกำ-ปุคฺคลปญฺญตฺต
 puggalapaññattikathā-mūlaṭīkā-puggalapaññatti
 PLCS § 3.66
 PVL § 4.23

3.20 ลินตฺถวณฺณนำ-อนุฏิกำ-ปุคฺคลปญฺญตฺติ
 linatthavaṇṇanā-anuṭikā-puggalapaññatti
 PLCS § 3.73
 PVL § 4.24

3.21 คุยฺหตฺถทิปนี-คนฺฐี-พฺระปุคฺคลปญฺญตฺติ
 guyhatthadipani-ganṭhi-braḥ puggalapaññatti ||
 PLCS § 3.11
 PVL § 4.26

[3.22 พฺระกถำวตฺถุ/ braḥ kathāvatthu] 
 3.22.1 [มหำปณฺณำส/ mahāpaṇṇāsa] 
  3.22.1.1 มหำวคฺโค 
   mahā-vaggo
  3.22.1.2 ทุติยวคฺโค
   dutiya-vaggo
  3.22.1.3 ตติยวคฺโค
   tatiya-vaggo
  3.22.1.4 จตุตฺถวคฺโค
   catuttha-vaggo
  3.22.1.5 ปญฺจมวคฺโค
   pañcama-vaggo ||
  มหำปณฺณำส
  mahāpaṇṇāsa
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 3.22.2 [ทุติยปณฺณำส/ dutiyapaṇṇāsa] 
  3.22.2.1 ฉฏฺฐวคฺโค
   chaṭṭhavaggo
  3.22.2.2 สตฺตโมวคฺโค
   sattamo-vaggo
  3.22.2.3 อฏฺฐโมวคฺโค
   aṭṭhamo-vaggo
  3.22.2.4 นวโมวคฺโค
   navamo-vaggo
  3.22.2.5 ทสโมวคฺโค
   dasamo-vaggo
  ทุติยปณฺณำส
  dutiyapaṇṇāsa [||]

 3.22.3 [ตติยปณฺณำส/ tatiyapaṇṇāsa] 
  3.22.3.1 เอกำทสโมวคฺโค
   ekādasamo-vaggo
  3.22.3.2 ทวำทสโมวคฺโค
   dvādasamo-vaggo
  3.22.3.3 เตรสโมวคฺโค
   terasamo-vaggo
  3.22.3.4 จุทฺทสโมวคฺโค
   cuddasamo-vaggo
  3.22.3.5 ปณฺณำรสโมวคฺโค
   paṇṇarasamo-vaggo
  3.22.3.6 โสฬสโมวคฺโค
   soḷasamo-vaggo
  3.22.3.7 สตฺตรสโมวคฺโค
   sattarasamo-vaggo
  3.22.3.8 อฏฺฐำรำสโมวคฺโค
   aṭṭhārasamo-vaggo
  3.22.3.9 เอกุนวิสติโมวคฺโค
   ekunavisatimo-vaggo
  3.22.3.10 วิสติโมวคฺโค
   visatimo-vaggo
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  3.22.3.11 เอกวิสติโมวคฺโค
   ekavisatimo-vaggo
  3.22.3.12 ทฺวำทสโมวคฺโค
   dvāvisatimo-vaggo
  ตติยปณฺณำส
  tatiyapaṇṇāsa
 
 3.22.4 จตุตฺถปณฺณำส 
  catutthapaṇṇāsa ||
  
 พฺระกถำวตฺถุ
 braḥ kathāvatthu
 PLCS § 3.8
 PVL § 4.27

3.23 ปรมตฺถทิปนี-พฺระอฏฺฐกถำ-พฺระกถำวตฺถุ
 paramatthadipani-braḥ aṭṭhakathā-braḥ kathāvatthu
 PLCS § 3.29
 PVL § 4.28

3.24 กถำวตฺถุกถำ-มูลฏีกำ-พฺระกถำวตฺถุ
 kathāvatthukathā-mūlaṭikā-braḥ kathāvatthu
 PLCS § 3.62
 PVL § 4.29

3.25 ลินตฺถวณฺณนำ-อนุฏิกำ-พฺระกถำวตฺถุ
 linatthavaṇṇanā-anuṭikā-braḥ kathāvatthu
 PLCS § 3.69
 PVL § 4.30

3.26 คุยฺหตฺถทิปนี-คนฺฐี-พฺระกถำวตฺถุ
 guyhatthadipanī-ganṭhī-braḥ kathāvatthu ||
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3.27 [พฺระยมก/ braḥ yamaka] 
 3.27.1 มูลยมก
  mūla-yamaka
 3.27.2 ขนฺธยมก
  khandha-yamaka
 3.27.3 อำยตนยมก
  āyatana-yamaka
 3.27.4 ธำตุยมก
  dhātu-yamaka
 3.27.5 สจฺจยมก
  sacca-yamaka
 3.27.6 ส�หรยมก
  saṃhara-yamaka
 3.27.7 อนุสยยมก
  anusaya-yamaka
 3.27.8 จิตฺตยมก
  citta-yamaka
 3.27.9 ธมฺมยมก
  dhamma-yamaka
 3.27.10 อินฺทฺริยยมก
  indriya-yamaka ||
 พฺระยมก
 braḥ yamaka
 PLCS § 3.48
 PVL § 4.32, 4.33

3.28 ปรมตฺถทิปนิ-อฏฺฐกถำ-พฺระยมก
 paramatthadipani-aṭṭhakathā-braḥ yamaka
 PLCS § 3.33
 PVL § 4.34

3.29 ลินตฺถวณฺณนำ-อนุฏีกำ-พฺระยมก
 linatthavaṇṇanā-anuṭīkā-braḥ yamaka
 PLCS § 3.74
 PVL § 4.36
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3.30 คุยหตฺถทิปนิ-คนฺฐี-พฺระยมก
 guyhatthadipani-ganṭhī-braḥ yamaka ||

3.31 [พฺระปฏฺฐำน/ braḥ paṭṭhāna] 
 3.31.1 ติกปฏฺฐำน 
  tika-paṭṭhāna
 3.31.2 ทุกปฏฺฐำน
  duka-paṭṭhāna
 3.31.3 ทุกติกปฏฺฐำน
  dukatika-paṭṭhāna
 3.31.4 ติกทุกปฏฺฐำน
  tikaduka-paṭṭhāna
 3.31.5 ติกติกปฏฺฐำน
  tikatika-paṭṭhāna
 3.31.6 ทุกทุกปฏฺฐำน
  dukaduka-paṭṭhāna || 
 พฺระปฏฺฐำน
 braḥ paṭṭhāna
 PLCS § 3.28
 PVL § 4.38

3.32 ปรมตฺถทิปนิ-อฏฺฐกถำ-พฺระปฏฺฐำน
 paramatthadipani-aṭṭḥakathā-braḥ [ke/1] paṭṭḥāna
 PLCS § 3.31
 PVL § 4.40
3.33 ลินัตฺถวณฺณนำ-อนุฏีกำ-พฺระปฏฺฐำน
 linatthavaṇṇanā-anuṭīkā-braḥ paṭṭhāna ||
 PLCS § 3.72
 PVL § 4.42

3.34 คุยฺหตฺถทีปนี-คนฺฐิ-พฺระปฏฺฐำน
 guyhatthadīpanī-ganṭhi-braḥ paṭṭhāna ||

3.35 คนฺถีวิภูสินี-สตฺตปฺปกรณำภิธมฺม แล
 ganthīvibhūsinī-sattappakaraṇābhidhamma lae ||
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3.36 [อภิธมฺมมำติกำ/ abhidhammamātikā] 
 3.36.1 อภิธมฺมสงฺคิณิมำติกำ
  abhidhammasaṅgiṇi-mātikā
 3.36.2 วิภงฺคมำติกำ
  vibhaṅga-mātikā
 3.36.3 ธำตุกถำมำติกำ
  dhātukathā-mātikā
 3.36.4 ปุคฺคลปญฺญตฺติมำติกำ
  puggalapaññatti-mātikā
 3.36.5 กถำวตฺถุมำติกำ
  kathāvatthu-mātikā
 3.36.6 ยมกมำติกำ
  yamaka-mātikā
 3.36.7 ปฏฺฐำนมำติกำ
  paṭṭhāna-mātikā ||
 อภิธมฺมมำติกำ
 abhidhammamātikā ||

3.37 [อภิธมฺมมำวตำร/ abhidhammavatāra] 
 3.37.1 จิตฺตกณฺฑ
  citta-kaṇḍa
 3.37.2 เจตสิกกณฺฑ
  cetasika-kaṇḍa
 3.37.3 รูปกณฺฑ
  rūpa-kaṇḍa
 3.37.4 นิพฺพำนกณฺฑ 
  nibbāna-kaṇḍa
 3.37.5 ลินตฺถนิทสฺสน
  linatthanidassana 
 อภิธมฺมำวตำร
 abhidhammavatāra ||
 PLCS § 3.7
 PVL § 4.64
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3.38 [ปรมตฺถวินิจฉย/ paramatthavinicchaya] 
 3.38.1 สรูปสงฺคหกถำ
  sarūpasaṅgaha-kathā
 3.38.2 ปกิณฺณกกถำ
  pakiṇṇaka-kathā
 3.38.3 วิถิสงฺคหกถำ
  vithisaṅgaha-kathā
 3.38.4 วิถิกมฺมกถำ
  vithikamma-kathā
 3.38.5 ภูมิปุคฺคลกถำ
  bhūmipuggala-kathā
 3.38.6 ภูมิปุคฺคลจิตฺตปฺปวตฺติกถำ
  bhūmipuggalacittappavatti-kathā
 3.38.7 ภูมิปุคฺคลสมฺภกถำ
  bhūmipuggalasambha-kathā
 3.38.8 เจตสิกสมฺปโยคกถำ
  cetasikasampayoga-kathā
 3.38.9 เจตสิกกถำ
  cetasika-kathā
 3.38.10 เจตสิกปเภทกถำ 
  cetasikapabheda-kathā
 3.38.11 รำสิสรูปกถำ
  rāsisarūpa-kathā
 3.38.12 รำสินิวินิจฺฉยกถำ
  rāsinivinicchaya-kathā
 3.38.13 รำสิกถำ
  rāsi-kathā
 3.38.14 รำสิสมฺภวกถำ
  rāsisambhava-kathā
 3.38.15 รำสิสงฺคหกถำ
  rāsisaṅgaha-kathā
 3.38.16 จิตฺตปฺปำทเภทกถำ
  cittappādabheda-kathā
 3.38.17 ทิฏฺฐิสงฺคหกถำ
  diṭṭhisaṅgaha-kathā
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 3.38.18 สรูปกลำปกถำ
  sarūpakalāpa-kathā
 3.38.19 อุปตฺติกถำ
  upatti-kathā
 3.38.20 ปกิณฺณกกถำ
  pakiṇṇaka-kathā
 3.38.21 มูลวิทฺธิกถำ
  mūlaviddhi-kathā
 3.38.22 ปริคฺคหกถำ
  pariggaha-kathā
 3.38.23 วิปสฺสนำวิสุทฺธิกถำ
  vipassanāvisuddhi-kathā
 3.38.24 วุฏฺฐำนวิสุทฺธิกถำ
  vuṭṭhānavisuddhi-kathā
 3.38.25 ปญฺญตฺติเภทกถำ
  paññattibheda-kathā
 3.38.26 อฏฺฐปญฺญตฺติกถำ
  aṭṭhapaññatti-kathā ||
 ปรมตฺถวินิจฺฉย
 paramatthavinicchaya
 PLCS § 3.36
 PVL § 4.90

3.39 ปรมตฺถวินิจฺฉยวณฺณนำ-ฏีกำ-ปรมตฺถวินิจฺฉย
 paramatthavinicchayavaṇṇanā-ṭikā-paramatthavinicchaya ||
 PLCS § 3.15
 PVL § 4.91

3.40 [อภิธมฺมวิภำวินี-ฏีกำ-อภิธมฺมตฺถสงฺคห/ 
 abhidhammavibhāvinī-ṭīkā-abhidhammatthasaṅgaha] 
 3.40.1 จิตฺตสงฺคหวิภำค
  cittasaṅgaha-vibhāga
 3.40.2 เจตสิกสงฺคหวิภำค
  cetasikasaṅgaha-vibhāga
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 3.40.3 ปกิณฺณกหสงฺคหวิภำค
  pakiṇṇakasaṅgaha-vibhāga
 3.40.4 วิถิสงฺคหวิภำค
  vithisaṅgaha-vibhāga
 3.40.5 วิถิมุตฺตสงฺคหวิภำค
  vithimuttasaṅgaha-vibhāga
 3.40.6 รูปสงฺคหวิภำค
  rūpasaṅgaha-vibhāga
 3.40.7 สมุจฺจยสงฺคหวิภำค
  samuccayasaṅgaha-vibhāga
 3.40.8 ปจฺจยสงฺคหวิภำค
  paccayasaṅgaha-vibhāga
 3.40.9 กมฺมฏฺฐำนสงฺคหวิภำค
  kammaṭṭhānasaṅgaha-vibhāga ||
 อภิธมฺมตฺถวิภำววินี-ฏีกำ-อภิธมฺมตฺถสงฺคห
 abhidhammavibhāvinī-ṭīkā-abhidhammatthasaṅgaha |
 PLCS § 3.4
 PVL § 4.68

3.41 อภิธมฺมตฺถสงฺคห
 abhidhammatthasaṅgaha
 PLCS § 3.5
 PVL § 4.67

3.42 ปรมตฺถสำรมญฺชุสำ-อนุฏิกำ-อภิธมฺมตฺถสงฺคห
 paramatthasāramañjusā-anuṭikā-abhidhammasaṅgaha |
 PLCS § 3.35
 PVL § 4.69

3.43 นิสฺสยมตฺถก-คนฺฐิ-อภิธมฺมตฺถสงฺคห
 nissayamatthaka-ganṭhi-abhidhammasaṅgaha ||
 PVL § 4.74
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3.44 [อภิธมฺมวตำร/ abhidhammavatāra]
 3.44.1 จิตฺตนิทฺเทส
  citta-niddesa
 3.44.2 เจตสิกนิทฺเทส
  cetasika-niddesa
 3.44.3 เจตสิกนิทฺเทส
  cetasika-niddesa
 3.44.4 เอกวิหนิทฺเทส 
  ekaviha-niddesa
 3.44.5 จิตฺตุปฺปตฺตินิทฺเทส 
  cittuppatti-niddesa
 3.44.6 อำรมฺมณวิภำคนิทฺเทส
  ārammaṇavibhāga-niddesa
 3.44.7 วิปำกจิตฺตปฺปตฺตินิทฺเทส 
  vipākacittappatti-niddesa
 3.44.8 ปกิณฺณกนิทฺเทส 
  pakiṇṇaka-niddesa
 3.44.9 ปุญฺญปุญฺญำวิปำกนปจฺจยนิทฺเทส 
  puññapuññāvipākanapaccaya-niddesa
 3.44.10 รูปวิภำคนิทฺเทส 
  rūpavibhāga-niddesa
 3.44.11 นิพฺพำนนิทฺเทส 
  nibbāna-niddesa
 3.44.12 ปญฺญตฺตินิทฺเทส 
  paññatti-niddesa 
 3.44.13 กรกปฏิเสธนิเทฺเทส
  ka [ke/2] rakapaṭisedha-niddesa
 3.44.14 อภิญฺญำนิทฺเทส 
  abhiññā-niddesa
 3.44.15 อภิญฺญำรมฺมณนิทฺเทส 
  abhiññārammaṇa-niddesa
 3.44.16 ทิฏฺฐิวิสุทฺธินิทฺเทส 
  diṭṭhivisuddhi-niddesa
 3.44.17 ก�ขำวิตรณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส 
  kaṃkhāvitaraṇadassanavisuddhi-niddesa
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 3.44.18 มคฺคำมคฺคญำณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส 
  maggāmaggañāṇadassanavisuddhi-niddesa
 3.44.19 ปฏิปทำญำณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส
  paṭipadāñāṇadassanavisuddhi-niddesa
 3.44.20 ญำณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส 
  ñāṇadassanavisuddhi-niddesa
 3.44.21 ปจฺจยนิทฺเทส
  paccaya-niddesa ||
 อภิธมฺมวตำร 
 abhidhammavatāra |ง
 PLCS § 3.7
 PVL § 4.64

3.45 อภิธมฺมวิภำวินี-ฏีกำ-อภิธมฺมวตำร
 abhidhammavibhāvini-ṭikā-abhidhammavatāra ||
 PLCS § 3.60
 PVL § 4.65, 4.66

3.46 [สำรตฺถชำลินี-ฏีกำ-สจฺจสงฺเขป/sāratthajālini-ṭikā-saccasaṅkhepa]
 3.46.1 รูปส�เขป
  rūpasaṃkhepa
 3.46.2 ขนฺธตฺตยสงฺเขป
  khandhattayasaṅgaha
 3.46.3 จิตฺตปฺปวตฺติปริทิปน
  cittappavattiparidipana
 3.46.4 ปกิณฺณกนยสงฺคห
  pakiṇṇakanayasaṅgaha
 3.46.5 นิพฺพำนปญฺญตฺติปริทิปน
  nibbānapaññattiparidipana ||
 สำรตฺถชำลินี-ฏีกำ-สจฺจสงฺเขป
 sāratthajālini-ṭikā-saccasaṅkhepa
 PLCS § 2.71
 PVL § 2.156
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3.47 สจฺจสงฺเขป
 saccasaṅkhepa
 PLCS § 2.207
 PVL § 2.155

3.48 นวฏีกำ-สจฺจสงฺเขป
 navaṭikā-saccasaṅkhepa ||

3.49 [พฺระเขม/ braḥ khema]
 3.49.1 คณสมำส
  gaṇasamāsa
 3.49.2 จิตฺตกถำ 
  cittakathā
 3.49.3 กำมำวจรกุสลเจตนำ
  kāmāvacarakusalacetanā
 3.49.4 รูปำวจรกุสลเจตนำ
  rūpāvacarakusalacetanā
 3.49.5 อกุสลเจตนำ
  akusalacetanā
 3.49.6 กุสลเจตนำ
  kusalacetanā
 3.49.7 กุสลวิปำกเจตนำ
  kusalavipākacetanā
 3.49.8 จิตฺตเจตสิกกถำ
  cittacetasikakathā 
 3.49.9 นำมรูปสมำส
  nāmarūpasamāsa ||
 พฺระเขม
 braḥ khema
 PLCS § 3.9
 PVL § 4.99
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3.50 ฏีกำ-พฺระเขม
 ṭikā-braḥ khema
 PLCS § 3.14
 PVL § 4.100

3.50 [นำมรูปปริจฺเฉท/ nāmarūpapariccheda]
 3.50.1 นำมตฺตยปริจฺเฉท
  nāmattaya-pariccheda
 3.50.2 ลกฺขณสฺสมฺปฏฺฐำนปริจฺเฉท
  lakkhaṇassampaṭṭhāna-pariccheda
 3.50.3 สงฺคหเภทปริจฺเฉท
  saṅgahabheda-pariccheda
 3.50.4 ปกิณฺณกปริจฺเฉท
  pakiṇṇaka-pariccheda
 3.50.5 กมฺมวิปำกปริจฺเฉท
  kammavipāka-pariccheda
 3.50.6 รูปปริจฺเฉท
  rūpa-pariccheda
 3.50.7 สจฺจสงฺคหิกปริจฺเฉท
  saccasaṅgahika-pariccheda
 3.50.8 กสิณสุภปริจฺเฉท
  kasiṇasubha[sic]-pariccheda
 3.50.9 ทสำนุสฺสติปริจฺเฉท
  dasānussati-pariccheda
 3.50.10 กมฺมฏฺฐำนปริจฺเฉท
  kammaṭṭhāna-pariccheda
 3.50.11 วิปสฺสนำปริจฺเฉท
  vipassanā-pariccheda
 3.50.12 ทสวตฺถุปริจฺเฉท
  dasavatthu-pariccheda
 3.50.13 นิสฺสนฺธผลปริจฺเฉท
  nissandhaphala-pariccheda ||
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 นำมรูปปริจฺเฉท
 nāmarūpapariccheda
 PLCS § 3.20
 PVL § 4.94

3.51 ฏิกำ-นำมรูปปริจฺเฉท
 ṭikā-nāmarūpapariccheda ||

3.52 [มหำว�ศส�เขป/ mahāvaṃśasaṃkhepa]
 3.52.1 ตถำคตำธิคมน
  tathāgatādhigamana
 3.52.2 มหำสมฺมตว�ส
  mahāsammatavaṃsa
 3.52.3 ปถมสงฺคีติ
  pathamasaṅgiti
 3.52.4 ทุติยสงฺคีติ
  dutiyasaṅgiti
 3.52.5 ตติยสงฺคีติ
  tatiyasaṅgiti
 3.52.6 วิชยำคมน
  vijayāgamana
 3.52.7 วิชยำภิเสก
  vijayābhiseka
 3.52.8 ปญฺฑุวำยเทวำภิเสก
  paṇḍuvāyadevābhiseka
 3.52.9 อภยำภิเสก
  abhayābhiseka
 3.52.10 ปณฺฑุกำภยำภิเสก
  paṇḍukābhayābhiseka
 3.52.11 เทวำนปิยติสฺสำภิเสก
  devānapiyatissābhiseka
 3.52.12 นำนำเทสปสำท
  nānādesapasāda
 3.52.13 มหินฺทำคมน
  mahindāgamana
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 3.52.14 นครปฺปเวสน
  nagarappavesana
 3.52.15 มหำวิหำรปฏิคฺคหณ
  mahāvihārapaṭiggahaṇa
 3.52.16 เจติยปพฺพตวิหำรปฏิคฺคหณ
  cetiyapabbatavihārapaṭiggahaṇa
 3.52.17 ธำตุอำคมน
  dhātuāgamana
 3.52.18 มหำโพธิคมน
  mahābodhigamana
 3.52.19 มหำโพธิคมน
  mahābodhigamana
 3.52.20 มหำเถรปรินิพฺพำน
  mahātheraparinibbāna
 3.52.21 ปญฺจรำชก
  pañcarājaka
 3.52.22 คำมินิกุมำรปฺปสูติ
  gāminikumārappasūti
 3.52.23 โยธำลทฺธึ
  yodhāladdhiṃ
 3.52.24 เทฺวภำติกยุทฺธก
  dvebhātikayuddhaka
 3.52.25 มริจฺจวิหำร
  mariccavihāra
 3.52.26 มหำโลหปำสำทปห
  mahālohapāsādapaha
 3.52.27 มหำถูปปฺปสำทลทฺธ
  mahāthūpappasādaladdha
 3.52.28 มหำถูปำรำมฺภ
  mahāthūpārambha
 3.52.29 ธำตุคพฺภวิธ
  dhātugabbhavidha
 3.52.30 ตุสิตปุรคมน
  tusitapura [kai/1] gamana
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 3.52.31 ทสรำชก
  dasarājaka
 3.52.32 เอกำทสรำชก
  ekādasarājaka
 3.52.33 เทฺวทสรำชก
  dvedasarājaka 
 3.52.34 ติทสรำชก
  tidasarājaka
 3.52.35 มหำเสนรำชก
  mahāsenarājaka ||
 35 มหำว�ศส�เขป
 35 mahāvaṃśasaṃkhepa
 PLCS § 2.171
 PVL § 3.20, 3.34

3.53 ปทยปโทรุวตวณฺณนำ-ฏีกำ-มหำว�ส
 padyapadoruvatavaṇṇanā-ṭikā-mahāvaṃsa ||
 PLCS § 2.108
 PVL § 3.21

3.54 [ถูปว�สสงฺเขป/thūpavaṃsasaṅkhepa] 
 3.54.1 ทิปงฺกรถูป
  dipaṅkara-thūpa
 3.54.2 มงฺคลถูป
  maṅgala-thūpa
 3.54.3 อโนมทสฺสิถูป
  anomadassi-thūpa
 3.54.4 ปทุมตฺตรถูป
  padumattara-thūpa
 3.54.5 วิปสฺสิถูป
  vipassi-thūpa
 3.54.6 กสฺสปถูป
  kassapa-thūpa
 3.54.7 โคตมถูป
  gotama-thūpa ||
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 ถูปว�สส�เขป
 thūpavaṃsasaṃkhepa
 PLCS § 2.215
 PVL § 3.16

3.55 ถูปว�สวิตฺถำร
 thūpavaṃsavitthāra ||
 PLCS § 2.214
 PVL § 3.17

3.56 [ล�กำวตำร/ laṃkāvatāra]
 3.56.1 กกุสนฺธำธิคมน
  kakukasandhādhigamana
 3.56.2 โกนำคมนำธิคมน
  konāgamanādhigamana
 3.56.3 กสฺสปำธิคมน
  kassapādhigamana
 3.56.4 โคตมำธิคมน
  gotamādhigamana
 3.56.5 วิชยำธิคมน
  vijayādhigamana
 3.56.6 มหินฺทำธิคมน
  mahindādhigamana
 3.56.7 นครปฺปเวสน
  nagarappavesana
 3.56.8 เจติยปพฺพตวิหำรปฏิคฺคหณ
  cetiyapabbatavihārapaṭiggahaṇa
 3.56.9 ทกฺขิณกฺขธำตุอำคม
  dakkhiṇakkhadhātuāgama
 3.56.10 มหำปุญฺญภำคิเนยฺย
  mahāpuññabhāgineyya
 3.56.11 คำมณิกุมำรปฺปตฺติ
  gāmaṇikumārappatti
 3.56.12 นลำฏธำตุอำคมน
  nalāṭadhātu-āgamana 
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 3.56.13 ทนฺตธำตุปฏิฎฺฐำเปตฺวำกตเจติย
  dantadhātupaṭiṭṭhāpetvākatacetiya
 3.56.14 ติสฺสห�ำมหำถูปปฏิฏฺฐำน
  tissahāṃmahāthūpapaṭiṭṭhāna
  3.56.15 โลหปำสำทปฏิฏฺฐำน
  lohapāsādapaṭiṭṭhāna
 3.56.16 มหำถูปำรำมฺภ
  mahāthūpārambha
 3.56.17 ธำตุพฺภวปน
  dhātubbhavapana[sic]
 3.56.18 โทณปฺปมำณธำตุอำคมน
  doṇappamāṇadhātuāgamana
 3.56.19 สุวณฺณมำลิกมหำถูป
  suvaṇṇamālikamahāthūpa
 3.56.20 จตุถูปกถำ
  catuthūpakathā
 3.56.21 ทนฺตธำตุนยนำวตำร
  dantadhātunayanāvatāra
 3.56.22 ปำสำธำตุอำคมน
  pāsādhātuāgamana
 22 ล�กำวตำร
 laṃkāvatāra

3.57 [สมนกูฏวณฺณนำ / samanakuṭavaṇṇanā]
 3.57.1 อภิสมฺโพธิก[ถำ]
  abhisaṃbodhi-ka[thā]
 3.57.2 วิเลปนทำนกถำ
  vilepanadāna-kathā
 3.57.3 เสยฺยปฺปทำนกถำคมน
  seyyappadānakathāgamana
 3.57.4 กลฺยณิเทสคมน
  kalyaṇidesagamana ||
 4 สมนฺตุฏวณฺณนำ
 4 samantuṭavaṇṇanā ||
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3.58 [ทสวตฺถุ/ dasavatthu]
 3.58.1 อนุทำนกถำ
  anudāna-kathā
 3.58.2 ปำนทำนกถำ
  pānadāna-kathā
 3.58.3 วตฺถทำนกถำ
  vatthadāna-kathā
 3.58.4 ยำนทำนกถำ
  yānadāna-kathā
 3.58.5 มำลำทำนกถำ
  mālādāna-kathā
 3.58.6 ธูปทำนกถำ
  dhūpadāna-kathā
 3.58.7 วิเลปนทำนกถำ
  vilepanadāna-kathā
 3.58.8 เสยฺยปฺปทำนกถำ
  seyyappadāna-kathā
 3.58.9 อำวำสทำนกถำ
  āvāsadāna-kathā
 3.58.10 ทิปทำนกถำ
  dipadānakathā |
 10 ทสวตฺถุ
 10 dasavatthu ||
 PLCS § 2.78
 PVL § 2.229
 PM § 16.12
 See Jacqueline VER EECKE, Le Dasavatthuppakaraṇa (Paris: 
EFEO, 1976), p. 1.

3.59 [สหสฺสวตฺถุ/ sahassavatthu]
 3.59.1 ธมฺมโสณฺฑวคฺค
  dhammasoṇḍa-vagga
 3.59.2 เวสฺสำมิตฺตำยวคฺค
  vessāmittāya-vagga
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 3.59.3 ทุคฺคสฺสวคฺค
  duggassa-vagga
 3.59.4 สุมนเทววคฺค
  sumanadeva-vagga
 3.59.5 อริยตำยลมหำติสฺสเถรวคฺค
  ariyatāyalamahātissatthera-vagga
 3.59.6 เฬสุมนวคฺค
  ḷesumana-vagga
 3.59.7 มุรุตฺตพฺรำหฺมณวคฺค
  muruttabrāhmaṇa-vagga ||
 7 สหสฺสวตฺถุ
 7 sahassavatthu ||
 PLCS § 2.226
 PVL § 2.230

3.60 [คนนมิพปํ/gananamibapaṃ]
 3.60.1 มคฺคโจตกวคฺค
  maggacotaka-vagga
 3.60.2 อุตฺตโรทฺธิยวคฺค
  uttaroddhiya-vagga
 3.60.3 โยปคฺค
  yopagga
 3.60.4 ทุติโยปวคฺค
  dutiyopa-vagga
 3.60.5 สิลุตฺตวคฺค
  silutta-vagga
 3.60.6 จูลวคฺค
  cūla-vagga ||
 3.60.7 รสวำหินีสิลำฬตฺถุปำกวคฺค
  rasavāhinisilāḷatthupāka-vagga [sic]
 3.60.8 ชมฺพูทิปวตฺถุวคฺค
  jambūdipavatthu-vagga
 คนนมิพปํ
 gananamibapaṃ ||
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3.61 [ธมฺมคำถำ/ dhammagāthā]
 3.61.1 ลกฺขณตฺตยกฺขถำ
  lakkhaṇattayakkathā
 3.61.2 อสุภลกฺขณคำถำ
  asubhalakkhaṇagāthā
 3.61.3 กมฺมผลำนิส�สคำถำ
  kammaphalānisaṃsagāthā
 3.61.4 ปญฺจกำมคุณคำถำ
  pañcakāmaguṇagāthā
 3.61.5 ปญฺจสิลคำถำ 
  [kai/2] pañcasilagāthā
 3.61.6 ทุสฺสำนิสฺส�คำถำ
  dussānissaṃgāthā [sic]
 3.61.7 จตุรำรกฺขำ
  caturārakkhā
 3.61.8 ปุญกิริยำวตฺถุ
  puñakiriyāvatthu
 3.61.9 ปฏิจฺจสมุปฺปำท
  paṭiccasamuppāda
 3.61.10 จตุสจฺจคำถำ
  catusaccagāthā ||
 ธมฺมคำถำ
 dhammagāthā ||

3.62 [พำลจิตฺตปฺปโพธิภววิรติ/ bālacittappabodhibhavavirati]
 3.62.1 ทุกฺขลกฺขณวคฺค
  dukkhalakkhaṇa-vagga
 3.62.2 อนิจฺจลกฺขณวคฺค
  aniccalakkhaṇa-vagga
 3.62.3 อนตฺตลกฺขณวคฺค
  anattalakkhaṇa-vagga
 3.62.4 อสุภลกฺขณวคฺค
  asubhalakkhaṇa-vagga
 3.62.5 วตฺถุกำมลกฺขณวคฺค
  vatthukāmalakkhaṇa-vagga
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 3.62.6 กิเลสกำมลกฺขณวคฺค
  kilesakāmalakkhaṇa-vagga
 3.62.7 โทสลกฺขณวคฺค
  dosalakkhaṇa-vagga
 3.62.8 อวิชฺชำลกฺขณวคฺค
  avijjālakkhaṇa-vagga
 3.62.9 กถำมิสฺสลกฺขณวคฺค
  kathāmissalakkhaṇa-vagga
 3.62.10 ทำนสิลลกฺขณวคฺค
  dānasilalakkhaṇa-vagga
 3.62.11 ปริเภตฺตปฺปลกฺขณวคฺค
  paribhettappalakkhaṇa-vagga [sic]
 3.62.12 สจฺจทิกถำลกฺขณวคฺค
  saccādikathālakkhaṇa-vagga ||
 พำลจิตฺตปฺปโพธิภววิวรติ
 bālacittappabodhibhavavirati ||
 PLCS § 2.136
 PVL § 2.196

3.63 [จตุรำรกฺขำ/ caturārakkhā] 
 3.63.1 พุทฺธำนุสฺสติ
  buddhānussati
 3.63.2 เมตฺตำนุสฺสติ
  mettānussati
 3.63.3 อสุภำนุสติ
  asubhānussati
 3.63.4 มรณำนุสติ
  maraṇānussati ||
 จตุรำรกฺขำ
 caturārakkhā 
 PLCS § 2.45
 PVL § 2.175

3.64. ฏีกำ-จตุรำรกฺขำ
 ṭikācaturārakkhā ||
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 PLCS § 2.5
 PVL § 2.176

3.65 [โลกสณฺฐำนปฺญฺญตฺติ/ lokasaṇṭhānapaññatti]
 3.65.1 กำมำวจรสงฺคห
  kāmāvacara-saṅgaha
 3.65.2 รูปำวจรสงฺคห
  rūpāvacara-saṅgaha
 3.65.3 อรูปำวจรสงฺคห
  arūpāvacara-saṅgaha
 3.65.4 โลกุตฺตสงฺคห
  lokuttara-saṅgaha
 3.65.5 จตุลสงฺคห
  catula-saṅgaha 
 โลกสณฺฐำนปญฺญตฺติ
 lokasaṇṭhānapaññatti 
 PLCS § 3.18
 PVL § 4.1

3.66 โลกุปฺปตฺติ
 lokuppatti ||
 PLCS § 2.195

3.67 [โอกำสโลกทีปนี/ okāsalokadipani] 
 3.67.1 ภูมตฺถทิปนกณฺฑ
  bhūmatthadipana-kaṇḍa
 3.67.2 จนฺทิมสุริยปริวตฺตทิปนกณฺฑ
  candimasuriyaparivattadipana-kaṇḍa
 3.67.3 จนฺทิมสุริยวิถิทีปนกณฺฑ
  candimasuriyavithidipana-kaṅḍa
 3.67.4 อำโลกทิปนกณฺฑ
  ālokadipana-kaṇḍa
 3.67.5 ภูมตฺถปริจฺเฉททิปนกณฺฑ
  bhūmatthaparicchedadipana-kaṇḍa ||
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 โอกำสโลกทิปนิ
 okāsalokadipani 
 PLCS § 2.28
 PVL § 2.236
 สุตฺตนฺตลกฺขณปกรณนฺตร แล
 suttantalakkhaṇapakaraṇantara lae.

3.68 ปถวิธำตุวิสติโกฎฺฐำส�วณฺณนำ
 pathavidhātuvisatikoṭṭhāsaṃvaṇṇanā

3.69 ภูตตฺตยวินิจฺฉย
 bhūtattayavinicchaya

3.70 จุติปฏิสนฺธิคฺคหณ
 cutipaṭisandhiggahaṇa

3.71 ธมฺมนิทสฺสน
 dhammanidassana

อภิธมฺมลกฺขณปฺปกรณนฺตร แล
abhidhammalakkhaṇappakaraṇantara lae ||
3.72 สำริริกวินิจฺฉย
 sāririkavinicchaya ||
 PLCS § 3.85
 PVL § 2.190

3.73 มงฺคลสูตฺต
 maṅgalasūtta
 Suttanipāta 2:4
 PVL § 2.212

3.74 รตนสูตฺต
 rattanasūtta
 Khuddakapāṭha 6, Suttanipāta 2:1
 SSL 126a
 PVL § 4.1
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3.75 ติโรกุฑสูตฺต
 tirokuḍasūtta
3.76 มหำสุทสฺสนสูตฺต
 mahāsudassanasūtta
 PVL § 7.172

3.77 กมฺมฏฺฐำน
 kammaṭṭhāna

3.78 นิพฺพำนสูตฺต
 nibbānasūtta
 PVL § 18.66

3.79 กมฺมกมฺมำวิตรณี
 kammakamāvitaraṇī

3.80 อภิธมฺมตฺถสงฺคห
 abhidhammatthasaṅgaha ||
 PLCS § 3.5
 PVL § 4.67

3.81 นิสฺสยธมฺม
 nissayadhamma ||

3.82 [วิสุทฺธิมคฺค/ visuddhimagga] 
 3.82.1 สิลนิทฺเทส
  sila-niddesa
 3.82.2 ธุตงฺคนิทฺเทส
  dhutaṅga-niddesa
 3.82.3 กมฺมฏฺฐำนคหณนิทฺเทส
  kammaṭṭhānagahaṇa-niddesa
 3.82.4 ปถวิกสิณนิทฺเทส
  pathavikasiṇa-niddesa
 3.82.5 เสสกสิณนิทฺเทส
  sesakasiṇa-niddesa
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 3.82.6 อสุภกมฺมฏฺฐำนินิทฺเทส
  asubhakammaṭṭhāni-niddesa
 3.82.7 ฉอนุสฺสตินิทฺเทส
  cha-anussati-niddesa
 3.82.8 อนุสฺสติกมฺมฏฺฐำนนิทฺเทส
  anussatikammaṭṭhāna-niddesa
 3.82.9 พฺรหมวิหำรนิทฺเทส
  brahmavihāra-niddesa
 3.82.10 อ.ปนิทฺเทส
  a.paniddesa
 3.82.11 สมำธินิทฺเทส
  samādhi-niddesa
 3.82.12 อิทฺธิวิทฺธินิทฺเทส
  iddhividhi-niddesa
 3.82.13 อภิญฺญำนิทฺเทส
  abhññā-niddesa
 3.82.14 ขนฺธนิทฺเทส
  khandha-niddesa
 3.82.5 อำยตนนิทฺเทส
  āyatana-niddesa
 3.82.6 อินฺทริยสจฺจนิทฺเทส
  indriyasacca-niddesa
 3.82.7 ภูมินิทฺเทส
  bhūmi-niddesa
 3.82.8 ทิฏฺฐิวิสุทฺธินิทฺเทส
  diṭṭhivisuddhi-niddesa
 3.82.9 กงฺขำวิตรณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส
  kaṅkhāvitaraṇadassanavisu [ko/1] ddhi-niddesa
 3.82.10 มคฺคำมคฺคญฺญทสฺสนส�วิสุทฺธนิทฺเทส
  maggāmaggaññāṇadassanasaṃvisuddhi-niddesa
 3.82.11 ปฏิปทำญฺญำณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส
  paṭipadāññāṇadasanavisuddhi-niddesa
 3.82.12 ญำณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส
  ñāṇadassanavisuddhi-niddesa
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 3.82.13 ปญฺญำภำวนำนิทฺเทส
  paññābhāvanā-niddesa ||
 
 23 พฺระวิสุทฺธิมคฺค
 23 braḥ visuddhimagga
 PLCS § 2.202
 PVL § 2.143,2.144

3.83 ปรมตฺถมญฺชส-ฏีกำ-พฺระวิสุทฺธิมคฺค
 paramatthamañjasa-ṭīkā-braḥ visuddhimagga 
 PLCS § 2.121
 PVL § 2.145, 2.146

3.84 คนฺฐีปท-คนฺฐิ-พฺระวิสุทฺธิมคค
 ganthīpada-ganṭhi-braḥ visuddhimagga ||
 PLCS § 2.41

3.85 [สำรสงฺคฺรห/ sārasaṅgraha]
 3.85.1 พุทฺธำภินิหำรกถำ
  buddhābhinihārakathā
 3.85.2 อจฺฉริยกถำ
  acchiriya-kathā
 3.85.3 ปญฺจอนฺตรธำนกถำ
  pañca-antaradhāna-kathā
 3.85.4 จกฺกวตฺติวิภำวนกถำ
  cakkavattivibhāvana-kathā
 3.85.5 มนิโนจกฺกวตฺติโนเจติยกถำ
  maninocakkavattinocetiya-kathā
 3.85.6 สมฺมชฺชินิยผสกถำ
  sammajjiniyaphasa-kathā
 3.85.7 กมฺมจฺฉริยกถำ
  kamma-acchiriya-kathā
 3.85.8 ส�ฆอจฺฉริยกถำ
  saṃghaacchiriya-kathā
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 3.85.9 รตนทฺทยสงฺคหปริวตฺตนกถำ
  ratanaddayasaṅgahaparivattana-kathā
 3.85.10 สรณคมนปเภทกถำ
  saraṇagamanapabheda-kathā
 3.85.11 สิลำทิปเภทกถำ
  silādipabheda-kathā
 3.85.12 กมฺมฏฺฐำนกถำ
  kammaṭṭhāna-kathā
 3.85.13 รตนตฺตยอคำรวิภำวนกถำ
  ratanattaya-agāravibhāvana-kathā
 3.85.14 อนนฺตริยกมฺมวิภำวนกถำ
  anantariyakammavibhāvana-kathā
 3.85.15 อริยปวำทกมฺมวิภำวนกถำ
  ariyupavādakammavibhāvana-kathā
 3.85.16 กุมำรกำทิกถำ
  kumārakādi-kathā
 3.85.17 มุจฺฉรกถำ
  mucchara-kathā
 3.85.18 ติวิปตฺตวิภำวนกถำ
  tivipattivibhāvana-kathā
 3.85.19 ทำนำทิมุญฺญกถำ
  dānādimuñña-kathā
 3.85.20 สตฺตำสสรเภทกถำ
  sattāsasarabheda-kathā 
 3.85.21 โยนิวิภำวนกถำ
  yonivibhāvana-kathā
 3.85.22 จุตฺติปริวตฺตนกถำ
  cuttiparivattana-kathā
 3.85.23 ยุวตึสรูปวิภำวนกถำ
  yuvatiṃsarūpavibhāvana-kathā
 3.85.24 ปณฺฑกวิภำวนกถำ
  paṇḍakavibhāvana-kathā
 3.85.25 นำควิภำวนกถำ
  nāgavibhāvana-kathā
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 3.85.26 สุณฺณวิภำวนกถำ
  suṇṇavibhāvana-kathā
 3.85.27 เปตวิภำวนกถำ
  petavibhāvana-kathā
 3.85.28 อสุรวิภำวนกถำ
  asuravibhāvana-kathā
 3.85.29 เทวตำวิภำวนกถำ
  devatāvibhāvana-kathā
 3.85.30 มหิวฑฺฒนวิภำวนกถำ
  mahivaḍḍhanavibhāvana-kathā 
 3.85.31 มหิมสนวิภำวนกถำ
  mahimasanavibhāvana-kathā
 3.85.32 วิฏฺฐิวำตำนิกถำ
  viṭṭhivātāni-kathā
 3.85.33 ปกิณฺณกกถำ
  pakiṇṇaka-kathā
 3.85.34 โลกสณฺฐิติกถ่
  lokasaṇṭhiti-kathā ||
 สำรสงฺคฺรห
 sārasaṅgraha 
 PLCS § 2.232
 PVL § 2.141

3.86 จิตฺตคณฺฐิตถทีปนี
 cittaganṭhitthadīpanī ||
 PLCS § 2.48
 PVL § 2.142
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4. พระสัททำวิเสส
Treatises on Language

4.1 [คติปฺปกรณ/ gatippakaraṇa]
 4.1.1 อุปฺปตฺติกำรณคติ
  uppattikāraṇagati
 4.1.2 อนุสนฺติคติ
  anusantigati
 4.1.3 เทสนำคติ
  desanāgati
 4.1.4 รตนำวฬคติ
  ratanāvaḷagati
 4.1.5 นิคมคติ
  nigamagati
 4.1.6 มำติกำคติ
  mātikāgati
 4.1.7 ปทภำชนิยคติ
  padabhājaniyagati
 4.1.8 อุทฺเทสคติ
  uddesagati
 4.1.9 นิทฺเทสคติ
  niddesagati
 4.1.10 ปฏินิทฺเทสคติ
  paṭiniddesagati 
 4.1.11 ปญฺญตฺติคติ
  paññattigati
 4.1.12 อนุปญฺญตฺติคติ
  anupaññattigati
 4.1.13 ปญฺญตฺตำนุปญฺญตฺติคติ
  paññattānupaññattigati
 4.1.14 ปกฺกคติ
  pakkagati
 4.1.15 ปรมตฺถคติ
  paramatthagati
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 4.1.16 สมุติคติ
  samutigati
 4.1.17 ปำฬิยคติ
  pāḷiyagati
 4.1.18 สำนุมำคติ
  sānumāgati
 4.1.19 คหณิยคติ
  gahaṇiyagati
 4.1.20 อโยณิยสุคฺคคติ
  ayoṇiyasuggagati
 4.1.21 วตฺตอุทำหรณคติ
  vattaudāharaṇagati
 4.1.22 วจนตฺถคติ
  vacanatthagati
 4.1.23 นำคโสณฺฑคติ
  nāgasoṇḍagati
 4.1.24 โชตงฺควุริตคติ
  jotaṅgavuritagati
 4.1.25 อตฺถวิภำชคติ
  atthavibhājagati
 4.1.26 ปพฺพโชตงฺคริตคติ
  pabbajotaṅgaritagati
 4.1.27 ปรโชตกคติ
  parajotakagati
 4.1.28 อุภยโชตกคติ
  ubhayajotakagati
 4.1.29 สงฺขลิกคติ
  saṅkhalikagati
 4.1.30 ปโยคคติ
  payogagati
 4.1.31 ปโยคนฺตำคติ
  payo [ko/2] gantāgati
 4.1.32 อำกำรคติ
  ākāragati
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 4.1.33 นิทสฺสนคติ
  nidassanagati
 4.1.34 ปริสหปนฺนคติ
  parisahapannagati
 4.1.35 ธำตุคติ
  dhātugati
 4.1.36 วิภตฺติโชตนำคติ
  vibhattijotanāgati ||
 คติปฺปกรณ
 gatippakaraṇa ||
 PLCS § 4.29
 PVL § 5.114

4.2 [สทฺทนิตฺติ/ saddanitti]
 4.2.1 สวิกรณำขฺยำตวิภำคปริจฺเฉท
  savikaraṇākhyātavibhāgapariccheda
 4.2.2 กิริยำปทมำลำวิภำคปริจฺเฉท
  kiriyāpadamālāvibhāgapariccheda
 4.2.3 ปกิณฺณกวินิจฺฉยปริจฺเฉท
  pakiṇṇakavinicchayapariccheda
 4.2.4 ติวิธลิงฺคกภำมิกรูปวิภำคปริจฺเฉท
  tividhaliṅgakabhāmikarūpavibhāgapariccheda
 4.2.5 โอกำรงฺคปุลฺลิงฺคปกติรูปนำมิกปทมำลำวิภำคปริจฺเฉท
  okāraṅgapulliṅgapakatirūpanāmikapadamālāvibhāgapariccheda
 4.2.6 อำกำรนฺตปุลฺลิงฺคปกติรูปนำมิ ฯลฯ ปริจฺเฉท
  ākārantapulliṅgapakatirūpanāmi || la || pariccheda
 4.2.7 นิคฺคหิตฺตอำทิปุลฺลิงฺคปกติ ฯลฯ ปริจฺเฉท
  niggahittaādipulliṅgapakati || la || pariccheda
 4.2.8 อิถิลิงฺคนำมิกปทมำลำวิภำคปริจฺเฉท
  ithiliṅganāmikapadamālāvibhāgapariccheda
 4.2.9 ลิงฺคตฺตยถิสฺสกนำมิก ฯลฯ ปริจฺเฉท
  liṅgattayathissakanāmika || la || pariccheda
 4.2.10 วำหภิเธยฺยลิงฺคติปรินิปนนำมิก ฯลฯ ปริจฺเฉท
  vāhabhidheyyaliṅgatiparinipananāmika || la || pariccheda
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 4.2.11 สพฺพนำมิกสทิสนำมิก ฯลฯ ปริจฺเฉท
  sabbanāmikasadisanāmika || la || pariccheda
 4.2.12 วินิจฺฉยส�ขำนำมนำมิกปทปริจฺเฉท
  vinicchayasaṃkhānāmanāmikapadapariccheda
 4.2.13 อตฺถตฺติกวิภำคปริจฺเฉท
  atthattikavibhāgapariccheda
 4.2.14 สรวคฺคปญฺจญฺคกนำมธำตุกวิภำคปริจฺเฉท
  saravaggapañcañgakanāmadhātukavibhāgapariccheda
 4.2.15 ภูวำทิคณปริจฺเฉท
  bhūvādigaṇapariccheda
 4.2.16 รุธำทฉกฺกปริจฺเฉท
  rudhādachakkapariccheda
 4.2.17 สตฺตรสปริจฺเฉท
  sattarasapariccheda
 4.2.18 อฏฺฐำรสปริจฺเฉท
  aṭṭhārasapariccheda
 4.2.19 วิภำคสนฺธิกปฺปปริจฺเฉท
  vibhāgasandhikappapariccheda
 4.2.20 นำมกปฺปปริจฺเฉท
  nāmakappapariccheda
 4.2.21 กำรกกปฺปปริจฺเฉท
  kārakakappapariccheda
 4.2.22 สมำสกปฺปปริจฺเฉท
  samāsakappapariccheda
 4.2.23 ตทฺธิตกปฺปปริจฺเฉท
  taddhitakappapariccheda
 4.2.24 อำขฺยำตกปฺปปริจฺเฉท
  ākhyātakappapariccheda
 4.2.25 กิตกปฺปปริจฺเฉท
  kitakappapariccheda
 4.2.26 วำเหคธปทิวิภตฺตินำมปริจฺเฉท
  vāhegadhapadivibhattināmapariccheda
 4.2.27 ปำฬินยำทิสงฺคหปรจฺเฉท
  pāḷinayādisaṅgahapariccheda ||
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 สทฺทนิตฺติ
 saddanitti ||
 PLCS § 4.92, 4.34
 PVL § 5.54, 5.55

4.3 [ปทสำธนี/ padasādhanī]
 4.3.1 นิคฺคหิตนฺต
  niggahitanta
 4.3.2 สฺยำทฺยนำนฺต
  syādyanānta
 4.3.3 อิตฺถิปฺปจฺจยนฺต
  itthippaccayanta
 4.3.4 ณำทิปจฺจยนฺต
  ṇādipaccayanta
 4.3.5 ตญฺจทฺยนฺต
  tañcadyanta
 4.3.6 ตฺยำทฺยนฺต
  tyādyanta ||
 ปทสำธนี
 padasādhanī ||
 PLCS § 4.83?
 PVL § 5.78?

4.4 สตฺถสนฺธิ
 satthasandhi ||

4.5 [สทฺทเภทจินฺตำ/ saddabhedacintā]
 4.5.1 สทฺทเภทจินฺตำ
  saddabhedacintā
 4.5.2 อตฺถเภทจินฺตำ
  atthabhedacintā
 4.5.3 สทฺทตฺถเภทจินฺตำ
  saddatthabhedacintā ||
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 สทฺทเภทจินฺตำ
 saddabhedacintā |
 PLCS § 4.117
 PVL § 5.60

4.6 สทฺทเภทจินฺตำวณฺณนำ-ปุรำณฏีกำ-สทฺทตฺถเภท
 saddabhedacintāvaṇṇanā-purāṇaṭīkā-saddatthabheda
 PLCS § 4.86
 PVL § 5.61

4.7 สำรตฺถสงฺคห-นวฏีกำ-สทฺทตฺถเภท
 sāratthasaṅgaha-navaṭikā-saddatthabheda
 PLCS § 4.128
 PVL § 5.63

4.8 สทฺทตฺถเภทมุทฺธำรณลกฺขณ-คนฺฐี-สทฺทตฺถเภท
 saddatthabhedamuddhāraṇalakkhaṇa-ganṭḥī-saddatthabheda

4.9 [สทฺทสำรตฺถชำลินี/ saddasāratthajālinī] 
 4.9.1 สทฺทสำรปกิณฺณกกณฺฑ
  saddasārapakiṇṇakakaṇḍa
 4.9.2 อตฺถสำรปกิณฺณกกณฺฑ
  atthasārapakiṇṇakakaṇḍa |
 4.9.3 สนฺธิกณฺฑ ฯลฯ
  sandhikaṇḍa || la ||
 4.9.4 กิตกณฺฑ
  kitakaṇḍa ||
 สทฺทสำรตฺถชำลินี
 saddasāratthajālinī
 PLCS § 4.123
 PVL § 5.72

4.10 สำรตฺถมญฺชุสำ-ฏีกำ-สทฺทตฺถชำลินี
 sāratthamañjasā-ṭikā-saddasāratatthajālinī ||
 PLCS § 4.57
 PVL § 5.73
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4.11 [กำริกำ/kārikā]
 4.11.1 สนฺธิกำริกำ ฯลฯ
  sandhikārikā || la||
 4.11.2 กิตกำริกำ
  kitakārikā ||
 กำริกำ
 kārikā |
 PLCS § 4.27
 PVL § 5.42

4.12 กำริกตฺถวณฺณนำ-ฏิกำ-กำริกำ
 kārikatthavaṇṇanā-ṭika-kārikā ||
 PLCS § 4.41
 PVL § 5.43

4.13 สมฺพนฺธจินฺตำ
 sambandhacintā |
 PLCS § 4.125
 PVL § 5.84

4.14 วุตฺติ-ฏีกำ-สมฺพนฺธจินฺตำ
 vutti-ṭīkā-sambandhacintā ||

4.15 [สุทฺธพินฺธุวณฺณนำ-ฏีกำ-สทฺทจินฺตำ/ suddhabindhuvaṇṇnā-ṭīkā-
saddacintā] 
 4.15.1 สนฺธิปริจฺเฉท ฯลฯ
  sandhipariccheda || la ||
 4.15.2 กิตปริจฺเฉท
  kitapariccheda ||
 สุทฺธพินฺธุวณฺณนำ-ฏีกำ-สทฺทจินฺตำ
 suddhabindhuvaṇṇnā-ṭīkā-saddacintā

4.16 นิรุตฺตินิทำน
 [kaw/1]niruttinidāna ||
 PLCS § 4.68



Handbook of the Tipiṭaka 139

4.17 [สำรนิทฺเทส/sāraniddesa] 
 4.17.1 สญฺญำวิธำนสนฺธิสำรนิทฺเทส
  saññāvidhānasandhisāraniddesa
 4.17.2 สรสนฺธิสำรนิทฺเทส
  sarasandhisāraniddesa
 4.17.3 ปกติสนฺธิสำรนิทฺเทส
  pakatisandhisāraniddesa
 4.17.4 พฺยญฺชนสนฺธิสำรนิทฺเทส
  byañjanasandhisāraniddesa
 4.17.5 นิอิคฺคหิตสนฺธิสำรนิทฺเทส
  niggahitasandhisāraniddesa
 4.17.6 ปุลฺลิงฺคสำรนิทฺเทส
  pulliṅgasāraniddesa
 4.17.7 ติตฺถิลิงฺคสำรนิทฺเทส
  titthiliṅgasāraniddesa
 4.17.8 นปุงฺสกลิงฺคสำรนิทฺเทส
  napuṅsakaliṅgasāraniddesa
 4.17.9 ติลิงฺคสำรนิทฺเทส
  tiliṅgasāraniddesa
 4.17.10 อลิงฺคสำรนิทฺเทส
  aliṅgasāraniddesa
 4.17.11 ตถำทำนำทิสำรนิทฺเทส
  tathādānādisarūpasāraniddesa
 4.17.12 วิภตฺยตฺถสำรนิทฺเทส
  vibhatyatthasāraniddesa
 4.17.13 อำขฺยำตำทิวุตฺตตฺถสำรนิทฺเทส
  ākyātādivuttatthasāraniddesa
 4.17.14 อพฺยยิภำคำทิสรูปสำรนิทฺเทส
  abyayibhāgādisarūpasāraniddesa
 4.17.15 สมญฺญสมำสยุตฺตถสำรนิทฺเทส
  samaññasamāsayuttathasāraniddesa
 4.17.16 สุกตมำนุรุปวณฺณนำสำรนิทฺเทส
  sukatamānurupavaṇṇanāsāraniddesa
 4.17.17 เอกุณสฏฺฐิปจฺจยปฺปเภทสำรนิทฺเทส
  ekuṇasaṭṭhipaccayappabhedasāraniddesa
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 4.17.18 ตทฺทิตปฺปจฺจยนฺตสำรนิทฺเทส
  taddhitappaccayanatasāraniddesa
 4.17.19 ฉนฺนวุตฺตำทิกำสรูปสำรนิทฺเทส
  channavuttādikāsarūpasāraniddesa
 4.17.20 สตฺตคณภูสำรนิทฺเทส
  sattagaṇabhūsāraniddesa
 4.17.21 ธำตุปฺปจฺจยนฺตสำรนิทฺเทส
  dhātuppaccayantasāraniddesa
 4.17.22 กิตำทิสรูปสำรกิจฺจปฺปจฺจยนฺตสำรนิทฺเทส
  kitādisarūpasārakiccappaccayantasāraniddesa
 4.17.23 อติตกำลิกปฺปจฺจยนฺตสำรนิทฺเทส
  atitakālikappaccayantasāraniddesa
 4.17.24 วตฺตธำนน�กำลิกปฺปจฺจยนฺตลำมำนนฺตปจฺจยนฺตสำรนิทฺเทส

 vattadhānanaṃkālikappaccayantalāmānanta-paccayanta-
sāraniddesa

 4.17.25 อนำคตกำลิกปฺปจฺจยนฺตสำรนิทฺเทส
  anāgatakālikappaccayantasāraniddesa
 4.17.26 เตกำลิกปฺปจฺจยนฺตสำรนิทฺเทส
  tekālikappaccayantasāraniddesa
 4.17.27 จตุหำทิกปฺปจฺจยนฺตกสำรนิทฺเทส
  catuhadikppaccayantakasāraniddesa
 4.17.28 สณฺฐำทิปจฺจยกสำรนิทฺเทส
  saṇṭhādipaccayakasāraniddesa ||
 สำรนิทฺเทส
 sāraniddesa ||

4.18 [จูลนิรุตฺติ/ cūlanirutti]
 4.18.1 สนฺธวิธำน ฯลฯ
  sandhividhāna || la ||
 4.18.2 กิตวิธำน
  kitavidhāna ||
 จูลนิรุตฺติ
 cūlanirutti ||
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4.19 [โชตนนิรุตฺติ/jotananirutti] 
 4.19.1 อปำทำนวินิจฺฉยกถำ
  apādānavinicchayakathā
 4.19.2 สปฺปทำนวินิจฺฉยกถำ
  sappadānavinicchayakathā
 4.19.3 โอกำสวินิจฺฉยกถำ
  okāsavinicchayakathā
 4.19.4 กรณวินิจฺฉยกถำ
  karaṇavinicchayakathā
 4.19.5 กตฺตุวินิจฺฉยกถำ
  kattuvinicchayakathā
 4.19.6 กมฺมวินิจฺฉยกถำ
  kammavinicchayakathā
 4.19.7 สำมิวินิจฺฉยกถำ
  sāmivinicchayakathā
 4.19.8 อำลปนวินิจฺฉยกถำ
  ālapanavinicchayakathā ||
 โชตนนิรุตฺติ
 jotananirutti ||
 PLCS § 4.97
 PVL § 5.47

4.20 ลิงฺคตฺถวิวร
 liṅgatthavivara ||

4.21 ลิงฺควิวรวณฺณนำ-ปูรำณฏิกำ-ลิงฺคตฺถวิวรปกำสก
 liṅgavivaravaṇṇanā-pūrāṇaṭikā-liṅgatthavivarapakāsaka

4.22 คนฺฐิ-ลิงฺควิวร
 ganṭhi-liṅgavivara ||

4.23 สทฺทวุตฺติปฺปกำส
 saddavuttippakāsa ||
 PLCS § 4.122
 PVL § 5.69
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4.24 สทฺทวุตฺติปฺปกำสวณฺณนำ-ฏีกำ-สทฺทวุตฺติ
 saddavuttippakāsavaṇṇanā-ṭīkā-saddavutti
 PLCS § 4.55
 PVL § 5.71

4.25 ปริภำสชฺฌำสย
 paribhāsajjhāsaya ||
 PLCS § 4.85
 PVL § 5.108

4.26 [สิทฺธิสทฺทปฺปกรณ/ siddhisaddappakaraṇa]
 4.26.1 อกฺขรวินิจฺฉย
  akkharavinicchaya
 4.26.2 สรวินิจฺฉย
  saravinicchaya
 4.26.3 รสฺสทิฆวินิจฺฉย
  rassadighavinicchaya
 4.26.4 พฺยญฺชนำทิฆำวทำนวินิจฺฉย
  byañjanādighāvadānavinicchaya
 4.26.5 ปำกำรูปเทส
  pākārūpadesa ||
 สิทฺธิสทฺทปฺปกรณ
 siddhisaddappakaraṇa ||

4.27 [นิรุตฺติ/ nirutti] 
 4.27.1 ปถมชฺฌำย
  pathamajjhāya
 4.27.2 ทุติยชฺฌำย
  dutiyajjhāya
 4.27.3 ตติยชฺฌำย
  tatiyajjhāya
 4.27.4 จตุตฺถชฺฌำย
  catutthajjhāya
 4.27.5 ปญฺจมชฺฌำย
  pañcamajjhāya
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 4.27.6 ฉฏฺฐชฺฌำย
  chaṭṭhajjhāya
 4.27.7 สตฺตมชฺฌำย
  sattamajjhāya
 4.27.8 อฏฺฐมชฺฌำย
  aṭṭhamajjhāya ||
 4.27.9 ฉชฺฌำย
  [kaw/2] chajjhāya ||
 นิรุตฺติแล
 nirutti lae ||

4.28 [อภิธำยวิคฺคห/ abhidhānavaiggaha] 
 4.28.1 สภฺภกณฺฑ
  sabhbhakaṇḍa
 4.28.2 ภูมิกณฺฑ
  bhūmikaṇḍa
 4.28.3 สำมญฺญกณฺฑ
  sāmaññakaṇḍa
 อภิธำนวิคฺคห
 abhidhānavaiggaha ||

4.29 จตุตฺถชฺฌำย อภิธำนทิปิกำ
 catutthajjhāya abhidhānadipikā 
 PLCS § 4.9
 PVL § 5.93

4.30 จตุรงฺคปำลอภิธำนปฺปทิปิกส�วณฺณนำ-ฏิกำ อภิธำน
 caturaṅgapālaabhidhānappadipikasaṃvaṇṇanā-ṭikā abhidhāna ||
 PLCS § 4.33
 PVL § 5.94

4.31 [ปฏิปตฺติสงฺคห/ paṭipattisaṅgaha]
 4.31.1 สรณคมนสงฺคหปริจฺเฉท
  saraṇagamanasaṅgahapariccheda
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 4.31.2 สิสสงฺคหปริจฺเฉท
  sisasaṅgahapariccheda
 4.31.3 อำชิวสงฺคหปริจฺเฉท
  ājivasaṅgahapariccheda
 4.31.4 ธุตงฺคสงฺคหปริจฺเฉท
  dhutaṅgasaṅgahapariccheda
 4.31.5 สมถำภิญฺญำณสงฺคหปริจฺเฉท
  samathābhiññāṇasaṅgahapariccheda
 4.31.6 ปญฺญำสงฺคหปริจฺเฉท
  paññāsaṅgahapariccheda ||
 ปฏิปตฺติสงฺคห
 paṭipattisaṅgaha ||
 PLCS § 2.103
 PVL § 2.197

4.32 [พฺระจตุสมฺปชญฺญ/ braḥ catusampajañña]
 4.32.1 ปุเรภตฺตกิจฺจ
  purebhattakicca
 4.32.2 ปจฺฉำภตฺตกิจฺจ
  pacchābhattakicca
 4.32.3 ปุริมยำมกิจฺจ
  purimayāmakicca
 4.32.4 ปจฺฉิมชฺฌิมยำมกิจฺจ
  pacchimajjhimayāmakicca
 4.32.5 ปจฺฉิยำมกิจฺจ
  pacchiyāmakicca
 4.32.6 ปกฺกิณฺณกกิจฺจ
  pakkiṇṇakakicca ||
 พฺระจตุสมปชญฺญ
 braḥ catusampajañña ||

4.33 พฺรมิลินฺทส�เขป
 braḥ milindasaṃkhepa ||
 PLCS § 2.175
 PVL § 2.137
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4.34 [พฺระมิลินฺทปญฺหำวิตฺถำร/ braḥ milindapañhāvitthāra]
 4.34.1 ปถมวคฺค
  pathamavagga
 4.34.2 ทุติยวคฺค
  dutiyavagga
 4.34.3 ตติยวคฺค
  tatiyavagga
 4.34.4 จตุตฺถวคฺค
  catutthavagga
 4.34.5 กุกฺกุฏวคฺค
  kukkuṭavagga
 4.34.6 ลำจฺจลวคฺค
  lāccalavagga
 4.34.7 ปถวิยวคฺค
  pathaviyavagga
 4.34.8 สิหวคฺค
  sihavagga
 4.34.9 มณฺฑมกฺกฏิยวคฺค
  maṇḍamakkaṭiyavagga
 4.34.10 กุมฺภกำรวคฺค
  kumbhakāravagga
 4.34.11 ทิปวคฺค
  dipavagga
 4.34.12 พฺยำธิวคฺค
  byādhivagga
 4.34.13 จริยวคฺค
  cariyavagga
 4.34.14 สำรถิวคฺค
  sārathivagga ||
 พฺระมิลินฺทปญฺหำวิตฺถำร
 braḥ milindapañhāvitthāra ||
 PLCS § 2.176
 PVL § 2.138
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4.35 [สำรตฺถทิปนีสงฺเขป/ sāratthadipanīsaṅkhepa]
 4.35.1 สมุทฺทกถำ
  samuddakathā
 4.35.2 อริยส�เขปกถำ
  ariyasaṃkhepakathā
 4.35.3 มนุสฺสโลกกถำ
  manussalokakathā
 4.35.4 นิริย�กถำ
  niriyaṃkathā
 4.35.5 ติรจฺฉำนทิฏฺฐิกถำ
  tiracchānadiṭṭhikathā
 4.35.6 เจตกถำ
  cetakathā
 4.35.7 มิจฺฉำทิฏฺฐิกถำ
  micchādiṭṭhikathā
 4.35.8 ทำนสงฺเขปกถำ
  dānasaṅkhepakathā
 4.35.9 อำหำรคำมกถำ
  āhāragāmakathā
 สำรตฺถทิปนีส�เขป
 sāratthadipanīsaṃkhepa ||
 PLCS § 2.230
 PVL § 2.168

4.36 [เนตฺติปกรณ/ nettipakaraṇa]
 4.36.1 ครุกมฺมกถำ
  garukammakathā
 4.36.2 อำวิณฺณกมฺมกถำ
  āviṇṇakammakathā
 4.36.3 อำสนฺนกมฺมกถำ
  āsannakammakathā
 4.36.4 กิฏคฺคกมฺมกถำ
  kiṭaggakammakathā
 4.36.5 ชนกกมฺมกถำ
  janakakammakathā
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 4.36.6 อุปตฺถมภกมฺมกถำ
  upatthambhakammakathā
 4.36.7 อุปปิฬกมฺมกถำ
  upapiḷakammakathā
 4.36.8 อุปฆำฏกกมฺมกถำ
  upaghāṭakakammakathā
 4.36.9 กมฺมเภทกถำ
  kammabhedakathā
 4.36.10 ธรณุปฺปตฺติกถำ
  dharaṇuppattikathā
 4.36.11 ปฏิสนฺธิกถำ
  paṭisandhikathā
 4.36.12 วิวิจิตฺตปฺปกถำ
  vivicittappakathā
 4.36.13 นิทฺธำยกถำ
  niddhāyakathā
 4.36.14 สุปินนกถำ
  supinnakathā
 4.36.15 จตุสจฺจกถำ
  catusaccakathā
 4.36.16 นิพฺพำนกถำ
  nibbānakathā 
 4.36.17 ปรมตฺถสำร
  paramatthasāra||
 เนตฺติปกรณ
 nettipakaraṇa
 PLCS § 4.75
 PVL § 5.110

4.37 อฏฺฐกถำ-เนตฺติ
 aṭṭhakathā-netti
 PLCS § 4.3
 PVL § 5.111
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4.38 เปฎโกปเทสตกฺกสำต-ฏิกำ-เนตฺติปกรณ
 peṭakopadesatakkasāta-ṭikā-nettipakaraṇa ||
 PLCS § 4.45
 PVL § 5.112

4.39 [ติปิฏกตฺตยเลขนำนิส�สวณฺณำ/tipiṭakattayalekhanānisaṃsavaṇ
ṇanā]
 4.39.1 ปถมมหำสงฺคิติวณฺณนำ
  pathamamahāsaṅgitivaṇṇanā
 4.39.2 ทุติยสงฺคิติวณฺณนำ
  dutiyasaṅgitivaṇṇanā
 4.39.3 ตติยสงฺคิติวณฺณนำ
  tatiyasaṅgitivaṇṇanā
 4.39.4 จตุตฺถสงฺคิติวณฺณนำ
  catutthasaṅgitivaṇṇanā
 4.39.5 ปิฏกตฺตยลิกฺขิตวณฺณนำ
  piṭakattayalikkhitavaṇṇanā
 4.39.6 ปิ[ฏ]กฏฺฐกถำปริวตฺตวณฺณนำ
  pi[ṭa]kaṭṭhakathāparivattavaṇṇanā
 4.39.7 ปิฏกตฺตยฏิกำวณฺณนำ
  piṭakattayaṭikāvaṇṇanā
 4.39.8 สพฺพปฺปกรณกตเถรวณฺณนำ
  sabbappakaraṇakatatheravaṇṇanā
 ติปิฏกตฺตยเลขนำนิส�สวณฺณนำ
 tipiṭakattayalekhanānisaṃsavaṇṇanā

4.40 ธมฺมสวนำนิส�สวณฺณนำ
 dhammasavanānisaṃsavaṇṇanā
 PLCS § 2.92
 PVL § 2.296

เตปิฎกลกฺขณปฺปกรณนฺตร แล
tepiṭakalakkhaṇappakaraṇantara lae ||
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4.41 สทฺธมฺมสงฺคหคณสงฺขำ
 saddhammasaṅgahagaṇasaṇkhā ||
 PLCS § 2.219
 PVL § 2.159

4.42 [กจฺจำยนสุตฺต/ kaccāyanasutta]
 4.42.1 สนฺธิกปฺป
  sandhikappa
 4.42.2 นำมกปฺป
 nāmakappa
 4.42.3 กำรกกปฺป
  kāraka [kaṃ/1] kappa
 4.42.4 สมำสกปฺป
  samāsakappa
 4.42.5 ตทฺธิตกปฺป
  taddhitakappa
 4.42.6 อำขฺยำตกปฺป
  ākhyātakappa
 4.42.7 กิตกปฺป
  kitakappa
 4.42.8 อุณำทิกปฺป
  uṇādikappa ||
 กจฺจำยนสุตฺต
 kaccāyanasutta ||
 PLCS § 4.15

4.43 กจฺจำยนวุตฺตินฺยำส-ฏิกำ-กจฺจำยน
 kaccāyanavuttinyāsa-ṭikā-kaccāyana ||

4.44 สมฺปงฺคนฺยำสทิปนี-อนุฏิกำ-กจฺจำยน
 sampaṅganyāsadipanī-anuṭikā-kaccāyana ||

4.45 อนุฏิกำ-กจฺจำยน
 anuṭikā-kaccaya ||
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4.46 คุยฺหตฺถทิปนี-คนฺฐี-กจฺจำยน
 guyhatthadīpanī-ganṭhī-kaccāyana ||

4.47 กจฺจำยนตฺต
 kaccāyanatta ||
 PLCS § 4.13
 PVL § 5.11

4.48 มูลวิหตฺตห
 mūlavihattaha |

4.49 หตฺถสำร
 hatthasāra |
 PLCS § 3.87
 PVL § 4.83, 4.84

4.50 มูลวิตฺถำร
 mūlavitthāra |

4.51 วิปลโพธิ
 vipalabodhi ||

4.52 [มุขมูตฺตสำร/ mukhamūttasāra] 
 4.52.1 สนฺธิกณฺฑ ฯลฯ กณฺฑ
  sandhikaṇḍa || la || kaṇḍa 
 4.52.2 กิตกณฺฑ
  kitakaṇḍa 
 4.52.3 สนฺธิ ฯลฯ กำรก สนฺธิ ฯลฯ กิต
  sandhi || la || kāraka sandhi || la || kita ||
 มุขมูตฺตสำร
 mukhamūttasāra |
 PLCS § 4.95
 PVL § 5.28
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4.53. สำรตฺถทิปนี-ฏิกำ-มุขทูตฺตสำร
 sāratthadipanī-ṭikā-mukhamūttasāra ||
 PLCS § 4.126
 PVL § 5.29

4.54 สำรตฺถสงฺคห-ฏิกำ-พำลวตำร
 sāratthasaṅgaha-ṭikā-bālavatāra |
 PVL § 5.52

4.55 พำลวตำร
 bālavatāra ||
 PLCS § 4.89
 PVL § 5.51

4.56 วิวรพำลวตำร
 vivarabālavatāra ||

4.57 ปทรูปสิทฺธิ
 padarūpasiddhi |
 PLCS § 4.103
 PVL § 5.30

4.58 ฏิกำ-ปทรูปสิทฺธิ
 ṭikā-padasrūpasiddhi ||
 PLCS § 4.47
 PVL § 5.31

4.59 [อตฺถพฺยำกลขฺยำน/ atthabyakalakhyāna]
 4.59.1 สนฺธิกปฺปปริจฺเฉท
  sandhikappapariccheda
  PVL § 5.34
 4.59.2 นำมกปฺปปริจฺเฉท
  nāmakappapariccheda
  PVL § 5.35
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 4.59.3 กำรกกปฺปปริจฺเฉท
  kārakakappapariccheda
  PVL § 5.40
 4.59.4 สมำสกปฺปปริจฺเฉท
  samāsakappapariccheda
  PVL § 5.36
 4.59.5 ตทฺธิตกปฺปปริจฺเฉท
  taddhitakappapariccheda
  PVL § 5.37
 4.59.6 อำขฺยำตกปฺป[ปริจฺเฉท]
  ākhyātapakka [pariccheda]
  PVL § 5.38
 4.59.7 กิตฺตกปฺปปริจฺเฉท
  kittakappapariccheda ||
  PVL § 5.39
 อตฺถพฺยำกลกฺยำน
 atthabyakalakyāna ||
 PLCS § 4.6

4.60 [กุมำรสโพธิ/kumārasabodhi]
 4.60.1 สนฺธิกปฺป ฯลฯ
  sandhikappa || la || 
 4.60.2 กิตกณฺฑ
  kitakaṇḍa ||
 กุมำรสโพธิ
 kumārasabodhi ||

4.61 [หตธิพฺยำกรณ/ hatadhibyākaraṇa]
 4.61.1 สนฺธิวิธำน ฯลฯ
  sandhividhāna || la ||
 4.61.2 กิตวิธำน
  kitavidhāna ||
 หตธิพฺยำกรณ
 hatadhibyākaraṇa ||
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4.62 [ภำสฺกริยำ/ bhāskariya]
 4.62.1 สนฺธินิทฺเทสกณฺฑ ฯลฯ
  sandhiniddesakaṇḍa || la ||
 4.62.2 อุณำทินิทฺเทส
  uṇādiniddesa ||
 ภำสฺกริยำ
 bhāskariya ||

4.63 สนฺธิฯลฯ กิต
  sandhi || la || kita

4.64 มำคธิกำ
 māgadhikā ||
 PLCS § 4.93?
 PVL § 5.81?

4.65 [โมคฺคลฺลำนวุตฺติ/ moggallānavutti]
 4.65.1 ป33333ถมกณฺฑ
  pathamakaṇḍa
 4.65.2 สมำธิกณฺฑ
  smādhikaṇḍa
 4.65.3 สมำสกณฺฑ
  samāsakaṇḍa
 4.65.4 ณำทิกณฺฑ
  ṇādikaṇḍa
 4.65.5 ขำทิกณฺฑ
  khādikaṇḍa
 4.65.6 ตฺยำทิกณฺฑ
  tyādikaṇḍa ||
 โมคฺคลฺลำนวุตฺติ
 moggallānavutti ||
 PVL § 5.75

4.66 โมคฺคลฺลำนปญฺจิกำ-ฏิกำ
 moggallānapañcikā-ṭikā ||
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4.67 โมคฺคลฺลำนสำรตฺถวิลำสีนี-อฏฺฐ-ฏิกำ-โมคฺคลฺลำนปญฺจิกำ
 moggallānasāratthavilāsīnī-aṭṭha-ṭikā-moggallānapañcikā ||

4.68 [ปโยคสนฺธิ/ payogasandhi]
 4.68.1 สนฺธิกณฺฑ ฯลฯ
  sandhikaṇḍa || la ||
 4.68.2 ณำทิกณฺฑ
  ṇādikaṇḍa
 4.68.3 ตฺยำทิกณฺฑ
  tyādikaṅḍa
 4.68.4 ขำทิกณฺฑ
  khādikaṇḍa ||
 ปโยคสนฺธิ
 payogasandhi ||

4.69 [กจฺจำยนนิสฺสย/ kaccāyananissaya]
 4.69.1 สนฺธินิสฺสย ฯลฯ
  sandhinissaya || la ||
 4.69.2 กิตนิสฺสย
  kitanissaya ||
 กจฺจยนนิสฺสย
 kaccāyananissaya ||
 PLCS § 4.70
 PVL § 5.3

4.70 [กจฺจำยนวินิจฺฉย/ kaccāyanavinicchaya]
 4.70.1 นำมวินิจฺฉย
  [nāma]vinicchaya
 4.70.2 กำรกวิภำควินิจฺฉย
  kārakavibhāga…vinicchaya
 4.70.3 สมฺโยควินิจฺฉย
  saṃyogavinicchaya
 4.70.4 กำรสงฺคหวินิจฺฉย
  kārasaṅgahavinicchaya
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 4.70.5 สมำสวินิจฺฉย
  samāsavinicchaya
 4.70.6 ตทฺธิตวินิจฺฉย
  taddhitavinicchaya
 4.70.7 อำขฺยำตวินิจฺฉย
  ākhyātavinicchaya
 4.70.8 กิตวินิจฺฉย
  kitavinicchaya ||
 กจฺจำยนวินิจฺฉย
 kaccāyanavinicchaya
 PLCS § 4.21

4.71 [กจฺจำยนสำร/ kaccāyanasāra]
 4.71.1 สำมญฺญนิทฺเทส
  sāmaññaniddesa
 4.71.2 อำขฺยำตนิทฺเทส
  ākhyātaniddesa
 4.71.3 กิตนิทฺเทส
  kitaniddesa
 4.71.4 กำรกนิทฺเทส
  kārakaniddesa
 4.71.5 สมำสนิทฺเทส
  samāsaniddesa
 4.71.6 ตทฺธิตนิทฺเทส
  tadhitaniddesa
 กจฺจำยนสำร
 kaccāyanasāra
 PLCS § 4.20
 PVL § 5.19

4.72 กจฺจำยนสำรวณฺณนำ-ฏิกำ-กจฺจำยนสำร
 kaccāyanasāravaṇṇanā-ṭikā-kaccāyanasāra ||
 PLCS § 4.39
 PVL § 5.20
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4.73 [สฺจฺจปญฺจสุตฺตสมูหสูตฺต / saccapañcasuttasamūhasūtta]
 4.73.1 สำมญฺญสนฺธิวิธำรกณฺฑ
  sāmaññasandhividhānakaṇḍa
 4.73.2 สรสนฺธิวิธำนกณฺฑ
  sarasandhividhānakaṇḍa
 4.73.3 พฺยญฺชนสนฺธิวิธำนกณฺฑ
  byañjanasandhi [kaṃ/2] vidhānakaṇḍa
 4.73.4 นิคฺคหิตสนฺธิวิธำนกณฺฑ
  niggahitasandhividhānakaṇḍa
 4.73.5 สำธำรณสนฺธิวิธำนกณฺฑ
  sādhāraṇasandhividhānakaṇḍa
 4.73.6 วิภตฺติกำริยกณฺฑ
  vibhattikāriyakaṇḍa
 4.73.7 วิภตฺยำทิกำริยกณฺฑ
  vibhatyādikāriyakaṇḍa
 4.73.8 สพฺพอำทิกวิธำนกณฺฑ
  sabbaādikavidhānakaṇḍa
 4.73.9 เสสวิภตฺติกำริยำวิธำนกณฺฑ
  sesavibhattikāriyāvidhānakaṇḍa
 4.73.10 วิภตฺติกปฺปพฺพยวิธำนกณฺฑ
  vibhattikappabbayavidhānakaṇḍa
 4.73.11 กำรกกณฺฑ
  kārakakaṇḍa
 4.73.12 สมำสกณฺฑ
  samāsakaṇḍa
 4.73.13 ตทฺธิตกณฺฑ
  taddhitakaṇḍa
 4.73.14 อำขฺยำตกณฺฑ
  ākhyātakaṇḍa
 4.73.15 กิตกณฺฑ
  kitakaṇḍa
 4.73.16 อุณำทิกณฺฑ
  uṇādikaṇḍa…
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 สจฺจปญฺจสุตฺตสมูหสูตฺต
 [saccapañcasuttasamūhasūtta]
 PLCS § 4.126
 PVL § 5.29

4.74 [สนฺธิวิโสธน/ sandhivisodana]
 4.74.1 สนฺธิกณฺฑ ฯลฯ กิตกณ์ฑ
  sandhikaṇḍa || la || kitakaṇḍa
 สุตตโชติกำ
 suttajotikā
 PLCS § 4.124
 PVL § 5.32

4.75 นำมวิภตฺติกถำ
 nāmavibhattikathā ||

4.76 [พำลปฺปโพธิ/ bālappabodhi]
 4.76.1 กำรก
  kāraka
 4.76.2 สมำส
  samāsa
 4.76.3 ตทฺธิต
  taddhita
 4.76.4 อำขฺยำต
  ākhāta
 4.76.5 กิตฺต
  kitta ||
 พำลปฺปโพธิ
 bālappabodhi
 PLCS § 4.87
 PVL § 5.48
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4.77 ฏิกำ-พำลปฺปโพธิ-ปริปุณฺณ
 ṭikā-bālappabodhi-paripuṇṇa ||
 PLCS § 4.109
 PVL § 5.49

4.78 สนฺธิสนฺธิปุณฺณ || นำม 
 sandhi…sandhipuṇṇa..nāma…
 PLCS § 4.124?
 PVL § 5.32?

4.79 ปทมำลำ
 padamālā ||
 PLCS § 4.83
 PVL § 5.78

4.80 [มหำนิรุตฺติ/mahānirutti]
 4.80.1 กำรก
  kāraka
 4.80.2 สมำส
  samāsa
 4.80.3 ตทฺธิต
  taddhita
 4.80.4 อุณำทิ
  uṇādi
 4.80.5 กิต
  kita ||
 มหำนิรุตฺติ
 mahānirutti ||
 PLCS § 4.68
 PVL § 5.45

4.81 [วุตฺโตทย/ vuttodaya]
 4.81.1 สุญฺญำปุริภำสำนิทฺเทส
  suññāpuribhāsāniddesa
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 4.81.2 มตฺตำวุตฺตนิทฺเทส
  mattāvuttaniddesa
 4.81.3 สมวุตฺตนิทฺเทส
  samavuttaniddesa
 4.81.4 อทฺทสมวุตฺตนิทฺเทส
  addasamavuttaniddesa
 4.81.5 วิสมวุตฺตนิทฺเทส
  visamavuttaniddesa
 4.81.6 ฉปฺปจฺจยวิภำปริจฺเฉท
  chappaccayavibhāpariccheda ||
 วุตฺโตทย
 vuttodaya ||
 PLCS § 4.115
 PVL § 5.117

4.82 กวิคณฺฐำภำรณ-ฏิกำ-วุตฺโตทย
 kavigaṇṭhābharaṇa..ṭikā-vuttodaya ||
 PLCS § 4.22
 PVL § 5.119

4.83 วุตฺโตทยฏิกำ-อฏฺฐกถำ-วุตฺโตทย
 vuttodayaṭikā-aṭṭhakathā-vuttodaya ||
 PLCS § 4.4
 PVL § 5.118

4.84 วุตฺโตทยวณฺณนำ-คนฺฐิ-วุตฺโตทย
 vuttodayavaṇṇanā-ganṭhivuttodaya ||

4.85 [ฉนฺทนิทำน/ chandanidāna]
 4.85.1 สญฺญำปริภำสำปริจฺเฉท
  sāññāparibhāsāpariccheda
 4.85.2 มตฺตำวุตฺตินิทฺเทส
  mattāvuttiniddesa
 4.85.3 สมวุตฺติปริจฺเฉท
  samavuttipariccheda
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 4.85.4 อทฺทสมวุตฺติปริจฺเฉท
  addasamavuttipariccheda
 4.85.5 วิสมวุตฺติปริจฺเฉท
  visamavuttipariccheda
 4.85.6 ฉปฺปจฺจยวิภำคปริจฺเฉท
  chappaccayavibhāgapariccheda
 ฉนฺทนิทำน
 chandanidāna ||
 PLCS § 4.35
 PVL § 5.122

4.86 [ฉนฺทวุตฺติมฺปทิป / chandavuttimpadipa]
 4.86.1 สญฺญำปริภำคธิชฺฌำย
  saññāparibhāgadhijjhāya
 4.86.2 มตฺตำวุตฺตชฺฌำย
  mattāvuttajjhāya
 4.86.3 สมวุตฺติชฺฌำย
  samavuttijjhāya
 4.86.4 อทฺทสมวุตฺตชฺฌำย
  addasamavuttajjhāya
 4.86.5 มตฺตวุตฺติชฺฌำย
  mattavuttijjhāya
 4.86.6 ฉปฺปจฺจยชฺฌำย
  chappaccayajjhāya
 4.86.7 วุตฺติสงฺขฺยำชฺฌำย
  vuttisaṅkyājjhāya
 ฉนฺทวุตฺติปฺปทิป
 chandavuttimpadipa

4.87 ฉนฺทวุตฺติปฺปทิป-คพฺยำ-ส�ขฺยำ-ฎิกำ-ฉนฺทวุตฺติปฺปทิป 
  chandavuttippadipa-gabyā-saṃkhyā-ṭikā-chandavuttimpadipa

4.88 [ฉนฺทวุตฺติวิคสนี/chandavuttivigasanī]
 4.88.1 สญฺญปริภคนิทฺเทส
  saññaparibhaganiddesa



Handbook of the Tipiṭaka 161

 4.88.2 มตฺตวุตฺตินิทฺเทส
  mattavuttiniddesa
 4.88.3 สมวุตฺติลกฺขณนิทฺเทส
  samavuttilakkhaṇaniddesa
 4.88.4 อทฺทสมวุตฺติลกฺขณนิทฺเทส
  addasamavuttilakkhaṇaniddesa
 4.88.5 วิสมวุตฺติลกฺขณนิทฺเทส
  visamavuttilakkhaṇaniddesa

4.89 [วุตฺโตทยมำลินี / vuttodayamālini]
 4.89.1 มตฺตำวุตฺตินิทฺเทส
  mattavuttiniddesa
 4.89.2 สมวุตฺติปริจฺเฉท
  samavuttipariccheda
 4.89.3 อทฺทสมวุตฺติปริจฺเฉท
  addasamavuttipariccheda
 PLCS § 4.116
 PVL § 5.125

4.90 วุตฺติพฺยำขฺยำน
 vutti-byākhyāna ||
 PLCS § 4.114
 PVL § 5.126

4.91 [สุโพธำลงฺกำร/ subodhālaṅkāra]
 4.91.1 โทสำปริหำรำวโพธปริจฺเฉท
  dosāparihārāvabodhapariccheda
 4.91.2 โทสปริหำรำวโพธปริจฺเฉท
  dosaparihārāvabodhapariccheda
 4.91.3 คุณำวโพธิปริจฺเฉท
  guṇāva[kha/1]bodhiparicceda
 4.91.4 อตฺถำลงฺกำรวโพธปริจฺเฉท
  atthālaṅkārāvabhodhapariccheda
 4.91.5 รสภำวำวโพธปริจฺเฉท
  rasabhāvāvabodhapariccheda ||
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 สุโพธำลงฺกำร
 subodhālaṅkāra ||
 PLCS § 4.130
 PVL § 5.97

4.92 สุโพธำลงฺกำรวณฺณนำ-ฏิกำ-สุโพธำลงฺกำร
 subodhālaṅkāravaṇṇanā-ṭikā-subodhālaṅkāra ||
 PLCS § 4.58
 PVL § 5.98

 ฉนฺโทวิจิตฺต แล
 chandovicitta lae ||
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ต�ำรำไตรปิฎก
tāṃrā trai piṭaka ||

รสวเสนเอกวิธ 1//45
 rasavasenaekavidha 1 || 45

วินยปิฏก
vinayapiṭaka 
 ปำฏิโมกฺข 2
  pāṭimokkha 2
 ขนฺธก 22
  khandhaka 22
 ปริวำร 16
  parivāra 16 
 หมดเท่ำนี้
 complete.

สุตฺตนฺต 5
suttanta 5
 ทิฆนิกำย 34
  dighanikāya 34
 มชฺฌิม 152
  majjhima 152
 องฺคุตฺตร 1762
  aṅguttara 1762
 ส�ยุตฺต 9457
  saṃyutta 9457
  ขุทฺทก12
  khuddaka 12

อภิธมฺม 7
abhidhamma 7

ธมฺม, วินย 5 – 2
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 dhamma, vinaya [5] 2
ปถม, มชฺฌิม, 3
 pathama, majjhima, …. 3
อเนก 1
 aneka 1
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คุยฺหตฺถทีปนี-คนฺฐี-พฺระธมฺมสงฺคิณิ 3.5
คุยฺหตฺถทีปนี-คนฺฐี-พฺระธำตุกถำ 3.16
คุยฺหตฺถทีปนี-คนฺฐี-พฺระปฏฺฐำน 3.34
คุยฺหตฺถทีปนี-คนฺฐี-พฺระปุคฺคลปญฺญตฺติ 3.21
คุยหตฺถทิปนิ-คนฺฐี-พฺระยมก 3.30
คุยฺหตฺถทีปนี-พฺระวิภงฺค 3.11
คุยหตฺถทีปนี-มหำคนฺฐี-จูลวคฺค 1.23
คุยหตฺถทีปนี-มหำคณฺฐี-พฺระอำมทิกมฺม 1.6
คุยฺหตฺถทีปนี-มหำคนฺฐี-พฺระปริวำร 1.29
คุยฺหตฺถทีปนี-มหำคนฺฐี-มหำวคฺค 1.17

จ
จตุตฺถชฺฌำย อภิธำนทิปิกำ 4.29
จตุตสำมนฺต-อฏฺฐกำ-จูลวคฺค 1.19
จตุรงฺคปำล-อภิธำนปฺปทิปิกส�วณฺณนำ-ฏีกำ-อภิธำน 4.30
จตุสมฺปชญฺญ, พฺระ 4.32
จตุรำรกฺขำ 3.63
จริยำปิฏก 2.56
จิตฺตทีปนีคณฺฐีตถทีปนี 3.86
จุติปฏิสนฺธิคฺคหณ 3.70
จุลนิรุตฺติ 4.18
จุลวคฺค 1.18
จุลวงฺส-วิตฺถำร 2.78
จุลว�ส-ส�เขป 2.77
จุลนิทฺเทส-ปำรำยนิทฺเทสกวคฺค 2.43

ฉ
ฉนฺทวุตฺติปทิป 4.86
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ฉนฺทนิทำน 4.85
ฉนฺทวุตฺติปฺปทิป-คพฺยำ-ส�ขฺยำ-ฎิกำ-ฉนฺทวุตฺติปฺปทิป 4.87
ฉนฺทวุตฺติวิคสนี 4.88

ช
ชำตก 2.37
ชำตกฏฺฐกถำ-อฏฺฐกถำ-พฺระชำตก-ทุรนิทำน 2.38
ชินกณฺฑรตนำวุทฺทิชินปริตฺต 2.74
ชินำลงฺกำร 2.70
ชินำลงฺกำรวณฺณนำ-ฏีกำ-ชินำลงฺกำร 2.71
โชตนนิรุตฺติ 4.19

ฏ
ฏีกำ-ปทรูปสิทฺธิ 4.58
ฏีกำ-พำลปฺปโพธิ-ปริปุณฺณ 4.77
ฏีกำ-จตุรำรกฺขำ 3.64.
ฏิกำ-นำมรูปปริจฺเฉท 3.51
ฏีกำ-พฺระเขม 3.50

ต
ตติยสำมนฺต-อฏฺฐกถำ-มหำวคฺค 1.13
ติปิฏกตฺตยเลขนำนิส�สวณฺณำ 4.39
ติโรกุฑสูตฺต 3.75

ถ
ถูปวณฺณนำ 2.86
ถูปว�ส-วิตฺถำร 3.55
ถูปว�ส-ส�เขป 3.54
เถรคำถำ 2.33
เถรีคำถำ 2.35

ท
ทสวตฺถุ 3.58



Indexes 169

ทำฐำธำตุว�ส 2.82
ทำฐำธำตุว�สวณฺณนำ-ฏีกำ-ทำฐำธำตุว�ส 2.83
ทีฆนิกำย 2.1
ทีปว�ส 2.81
ทุติยสำมนฺตปำสำทิกำ-อฏฺฐกถำ-พฺระปำจิตฺติย 1.8
ทูเรนิทำน 2.59

ธ
ธมฺมคำถำ 3.61
ธมฺมจกฺกปวตฺตน-อฏฺฐกถำ-ธมฺมจกฺก 2.69
ธมฺมจกฺก-สูตฺต 2.68
ธมฺมนิทสฺสน 3.71
ธมฺมปท 2.17
ธมฺมปทฏฺฐกถำ-อฏฺฐกถำ-พฺระธมฺมปท 2.18
ธมฺมสงฺคิณี, พฺระ 3.1
ธมฺมสงฺคิณิกถำ-มูล-ฏีกำ-พฺระธมฺมสงฺคิณี 3.3
ธมฺมสมฺโพธินำ 2.88
ธมฺมสวนำนิส�สวณฺณนำ 4.40
ธำตุกถำ, พฺระ 3.12
ธำตุกถำ-มูล-ฏีกำ-พฺระธำตุกถำ 3.14
ธำตุว�ส 2.84
ธำตุวินิจฺฉย 2.85

น
นวฏีกำ-สจฺจสงฺเขป 3.48
นำมรูปปริจฺเฉท 3.50
นำมวิภตฺติกถำ 4.75
นิทฺเทสสทฺทมฺมปฺปโชติกำ-อฏฺฐกถำ-นิทฺเทส 2.44
นิพฺพำน-สูตฺต 3.78
นิรุตฺติ 4.27
นิรุตฺตินิทำน 4.16
นิสฺสยธมฺม 3.81
นิสฺสยมตฺถก-คนฺฐิ-อภิธมฺมตฺถสงฺคห 3.43
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เนตฺติปกรณ 4.36

ป
ปญฺจมสำมนฺตปำสำทิก-อฏฺฐกถำ-พฺระปริวำร 1.25
ปญฺจสุทนิ-อฏฺฐกถำ-มชฺฌิมนิกำย 2.5
ปฏฺฐำน, พฺระ 3.31
ปฏิปตฺติสงฺคห 4.31
ปฏิสมฺภิทำมคฺค 2.45
ปถมสำมนฺต-อฏฺฐกถำ-อำทิกมฺม 1.2
ปถมสมฺโพธิกถำ 2.63
ปถมสมฺโพธิ-วิตฺถำร 2.65
ปถมสมฺโพธิ-สงฺเขป 2.64
ปถวิธำตุวิวิสติโกฐำส�วณฺณนำ 3.68
ปทยปโทรุวตวณฺณนำ-ฏีกำ-มหำว�ส 3.53
ปทรูปสิทฺธิ 4.57
ปทมำลำ 4.79
ปทสำธนี 4.3
ปโยคสนฺธิ 4.68
ปรมโชติกำ-อฏฺฐกถำ-ขุทฺทกปำฐ 2.15
ปรมตฺถโชติกำ-อฏฺฐกถำ-สูตนิปำต 2.28
ปรมตฺถทีปนี-อฏฺฐกถำ-อิติวุตฺตก 2.26
ปรมตฺถทีปนี-อฏฺฐกถำ-จริยำปิฏก-ทุรนิทำนำทิ 2.57
ปรมตฺถทีปนี-อฏฺฐกถำ-เถรคำถำ 2.34
ปรมตฺถทีปนี-อฏฺฐกถำ-เถรีคำถำ 2.36
ปรมตฺถทีปนี-อฏฺฐกถำ-ปุคฺคลปญฺญติ 3.18
ปรมตฺถทีปนี-อฏฺฐกถำ-เปตวตฺถุ 2.32
ปรมตฺถทีปนี-อฏฺฐกถำ-พฺระอุทำน 2.24
ปรมตฺถทีปนี-อฏฺฐกถำ-พฺระธำตุกถำ 3.13
ปรมตฺถทีปนิ-อฏฺฐกถำ-พฺระปฏฺฐำน 3.32
ปรมตฺถทีปนิ-อฏฺฐกถำ-พฺระยมก 3.28
ปรมตฺถทีปนี-พฺระอฏฺฐกถำ-พฺระกถำวตฺถุ 3.23
ปรมตฺถมญฺชุสำ-ฏีกำ-พฺร-วิสุทฺธิมคฺค 3.83
ปรมตฺถสำรมญฺชุสำ-อนุฏิกำ-อภิธมฺมตฺถสงฺคห 3.42
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ปรมตฺถวินิจฉย 3.38
ปรมตฺถวินิจฺฉยวณฺณนำ-ฏีกำ-ปรมตฺถวินิจฺฉย 3.39
ปริพฺภำสชฺฌำสย 4.25
ปริวำร 1.24
ปำจิตฺติย, พระ 1.7
เปตวตฺถุ 2.31
ปุคฺคลปญฺญตฺติ3.17
ปุคฺคลปญฺญตฺติกถำ-มูลฏีกำ-ปุคฺคลปญฺญตฺติ 3.19

พ
พำลจิตฺตปฺปโพธิภววิรติ 3.62
พำลปฺปโพธิ 4.76
พำลวตำร 4.55
พุทฺธต 2.67
พุทฺธำธิคุณ 2.75
พุทฺธำธิคุณวณฺณนำ-อฏฺฐกถำ-พุทฺธำธิคุณ 2.76
พุทฺธว�ส 2.50
พูตตฺตยวินิจฺฉย 3.69
โพธิว�ส 2.79
โพธิว�สวณฺณนำ-ฏีกำ-โพธิว�ส 2.80

ภ
ภำสฺกริยำ 4.62
ภิกฺขุ-ภิกฺขุนี ปำฏิโมกฺข 1.30

ม
มงฺคลสูตฺต 3.73
มชฺฌิมนิกำย 2.4
มธุรตฺถวิลำสินี-อฏฺฐกถำ-พุทฺธวงฺสทุรนิทำนำนิ  2.51
มโนรถปูรนี-อฏฺฐกถำ-องฺคุตฺตรนิกำย 2.11
มหำนิทฺเทส-อฏฺฐกวคฺค 2.42
มหำนิพฺพำน-สูตฺต 2.72
มหำนิรุตฺติ 4.80
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มหำปถมสมฺโพธิ 2.66
มหำวคฺค 1.12
มหำว�ส-ส�เขป 3.52
มหำสุทสฺสนสู-ตฺต 3.76
มำคธิกำ 4.64
มิลินฺท-ส�เขป, พฺร 4.33
มิลินฺทปญฺหำ-วิตฺถำร, พฺระ 4.34
มุขมตฺตสำร 4.52
มุตฺตกวินิจฺฉยกสงฺคห, ปำฬิ 1.34
มูลวิตฺถำร 4.50
มูลวิหตฺตห 4.48
มูลสิกฺขตฺถวณฺณนำ-ปุรำณ-ฏีกำ-มูลสิกฺขำ 2.21
มูลสิกฺขำ 2.20
เมตฺตยฺยพุทฺธวงฺส 2.52
โมคฺคลฺลำนวุตฺติ 4.65
โมคฺคลฺลำนปญฺจิกำ-ฏีกำ 4.66
โมคฺคลฺลำนสำรตฺถวิลำสีนี-อฏฺฐ-ฏิกำ-โมคฺคลฺลำนปญฺจิกำ 4.67

ย
ยมก, พฺระ 3.27
เปฏโถปปเทสตกฺกสำต-ฏีกำ-เนตฺติปกรณ 4.38

ร
รตนสูตฺต 3.74

ล
ลิงฺคตฺถวิวร 4.20
ลิงฺควิวรวณฺณนำ-ปูรำณฏีกำ-ลิงฺคตฺถวิวรปกำสก 4.21
ลีนตฺถวณฺณนำ-อนุฏีกำ-ปุคฺคลปญฺญตฺติ 3.20
ลีนตฺถวณฺณนำ-อนุฏีกำ-พฺระกถำวตฺถุ 3.25
ลีนตฺถวณฺณนำ-อนุฏีกำ-พฺระวิภงฺค 3.10
ลีนตฺถวณฺณนำ-อนุฏีกำ-พฺระธำตุกถำ 3.15
ลีนตฺถวณฺณนำ-อนุฏีกำ-พฺระปฏฺฐำน 3.33
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ลีนตฺถวณฺณนำ-อนุฏีกำ-พฺระยมก 3.29
ลีนตฺถปฺปกำสนำ-ฏีกำ-อุตฺตรวินิจฺฉย 1.37
ลีนตฺถปฺปกำสนำ-ฏีกำ-องฺคุตฺตรนิกำย 2.12
ลีนตฺถปฺปกำสนำ-ฏีกำ-ขุทฺทกปำฐ 2.16
ลีนตฺถปกำสนำ-ฏีกำ-ทีรฺฆนิกำย 2.3
ลีนตฺถปกำสนำ-ฏีกำ-มชฺฌิมนิกำย 2.6
ลีนตฺถปฺปกำสนำ-ฏีกำ-ส�ยุตฺตนิกำย 2.9
ลีนตฺถปกำสินี-ฏีกำ-ทูเรนิทำน 2.60
ลีนตฺถปกำสีนี-ฏีกำ-พฺระชำตก 2.39
ลีนตฺถวณฺณนำ-ฏีกำ-พฺระธมฺมสงฺคิณิ 3.4
โลกทีปสำร 2.93
โลกปญฺญตฺติ 2.94
โลกสณฺฐำนปฺญฺญตฺติ 3.65
โลกุปฺปตฺติ 3.66

ว
วชิรพุทฺธิ-ฏีกำ-มชฺฌิมคนฺถี 1.5
วชิรพุทฺธิ-ฏีกำ-มชฺฌิมคนฺฐี-จูลวคฺค 1.22
วชิรพุทฺธิ-ฏีกำ-มชฺฌิมคนฺฐี-พฺระปริวำร 1.28
วชิรพุทฺธิ-ฏีกำ-มชฺฌิมคณฺฐี-พฺระปำจิตฺติย 1.11
วชิรพุทฺธิ-ฏีกำ-มชฺฌิมคณฺฐี-มหำวคฺค 1.16
วิสุทฺธชนวิลำสินี-อฏฺฐกถำ-อปทำนทุรนิทำนำนิ 2.49
วินยขนฺธก-นิทฺเทส 1.33
วินยมตฺถมญฺชุสำ-ฏีกำ-ก�ขำวิตรณี 1.32
วินยวินิจฺฉย 1.38
วิปลโพธิ 4.51
วิภงฺค, พฺระ 3.7
วิภงฺคกถำ-มูล-ฏีกำ-พฺระวิภงฺค 3.9
วิภูสินี-พฺระธมฺมสงฺคินิ 3.6
วิมตฺติจฺเฉทนี-นวฏีกำ-มูลสิกฺขำ 2.22
วิมตฺติวิโนทนี-จุลคณฺฐี 1.4
วิมตฺติวิโนทนี-จูลคนฺฐี-พฺระปริวำร 1.27
วิมตฺติวิโนทนี-จุลฺลคณฺฐี-พฺระปำจิตฺติย 1.10
วิมติวิโนทนี-จุลฺลคณฺฐี-มหำวคฺค 1.15
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วิมติวิโนทนี-จุลคนฺฐี-จูลวคฺค 1.21
วิมำนวตฺถุ 2.29
วิมำนวตฺถุ ปรมตฺถทีปนี-อฏฺฐกถำ-วิมำนวตฺถุ 2.30
วิยนตฺถสำรสนฺทีปนี-ฏีกำ-วินยวินิจฺฉย 1.39
วิวร-พฺระชำตก 2.41
วิวร-พำลวตำร 4.56
วิสุทฺธิมคฺค 3.82
วุตฺติ-ฏีกำ-สมฺพนฺธจินฺตำ 4.14
วุตฺโตทย 4.81
วุตฺโตทยฏีกำ-อฏฺฐกถำ-วุตฺโตทย 4.83
วุตฺโตทยมำลินิ 4.89
วุตฺติพฺยำขฺยำน 4.90
วุตฺโตทยวณฺณนำ-คนฺฐิ-วุตฺโตทย 4.84

ส
สคำรวตำร 2.73
ส�ยุตฺตนิกำย 2.7
สจฺจสงฺเขป 3.47
สตฺถสนฺธิ 4.4
สทฺทตฺถเภทมุทฺธำรณลกฺขณ-คนฺถี-สทฺทตฺถเภท 4.8
สทฺทนิตฺติ 4.2
สทฺทเภทจินฺตำ 4.5
สทฺทเภทจินฺตำวณฺณนำ-ปุรำณฏีกำ-สทฺทตฺถเภท 4.6
สทฺทวุตฺติปฺปกำส 4.23
สทฺทวุตฺติปฺปกำสวณฺณนำ-ฏีกำ-สทฺทวุตฺติ 4.24
สทฺทสำรตฺถชำลินี 4.9
สทฺธมฺมปกำสินิ-อฏฺฐกถำ-พระปฏิสมฺภิทำมคฺค 2.46
สทฺธมฺมสงฺคหคณสงฺขำ 4.41
สทฺธมฺโมปำยน 2.90
สนฺธิสนฺธิปุณฺณ..นำม 4.78
สนฺธิฯลฯ กิต 4.63
สนฺธิวิโสธนี 4.74
สมนฺตภทฺทิกำ-ฏีกำ-อนำคตพุทฺธวงฺส 2.55
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สมนฺตุชวณฺณนำ 3.58
สมฺปงฺคนฺยำสทีปนี-อนุฏีกำ-กจฺจำยน 4.44
สมนกุฏวณฺณนำ 3.51
สมฺปิณฺฑมหำนิทำน 2.61
สจฺจปญฺจสุตฺตสมูหสูตฺต 4.73
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etaṃ buddhāna sāsanaṃ

ye dhammā hetuppabhavā 
tesaṃ hetuṃ tathāgato āha 
tesañ ca yo nirodho ca
evaṃvādī mahāsamaṇo

maṅgalaṃ lekhakānaṃ ca
pāṭhakānaṃ ca maṅgalaṃ
maṅgalaṃ sabbabhūtānaṃ
bhūmibhūpatimaṅgalaṃ
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