
ත්රිපිටක සංයුත්ිය 

විනය   පාරාජිකා පාළි 

  පාචිත්තිය පාළි       උභතතා විභංග 

  චුල්ලවග්ග පාළි                -  සමන්තපාසාදිකා අට්ඨකථා 

  මහාවග්ග පාළි          ඛන්ධක 

  පරිවාර පාළි            පරිවාර     

 

සූත්ර     දීඝ නකිාය    -  සුමංගලවිලාසිනී අට්ඨකථා 

  මජ්ඣිම නිකාය    -  පපඤ්චසූදනී අට්ඨකථා 

  සංයුත්ත නිකාය    -  සාරත්ථප්පකාසිනී අට්ඨකථා 

  අංගුත්තර නිකාය   -  මතනෝරථපූරණී අට්ඨකථා 

  ඛුද්දක නකිාය   ඛුද්දකපාඨ      -  පරමත්ථත ාතිකා අට්ඨකථා 
     ධම්මපද        - ධම්මපදට්ඨ අට්ඨකථා 
     උදාන         - පරමත්ථදීපනී අට්ඨකථා 
     ඉතිවුත්තක  - පරමත්ථදීපනී අට්ඨකථා 
     සුත්තනිපාත    - පරමත්ථත ාතිකා අට්ඨකථා    
     විමානවතු්ථ 

තප්තවත්ථු       - පරමත්ථදීපනී අට්ඨකථා 
තථරගාථා  
තථරීගාථා  
 ාතක          -  ාතකට්ඨකථා 
නිද්තද්ස        - සද්ධම්මත ාතිකා අට්ඨකථා 
පටිසම්භිදා      - සද්ධම්මප්පකාසිනී අට්ඨකථා 
අපදාන          - විසුද්ධ නවිලාසිනී අට්ඨකථා 
චරියාපිටක      - පරමත්ථදීපනී අට්ඨකථා 
බුද්ධවංස        - මධුරත්ථවිලාසිනී අට්ඨකථා 

අමතර   තනත්තිප්පකරණ 
තපටතකාපතදස 

    

අභිධර්ම  ධම්මසංගණිපප්කරණ   - අත්ථසාලිනී අට්ඨකථා 

  විභංගප්පකරණ    - සම්තමෝහවිතනාදනී අට්ඨකථා 

  කථාවත්ථුප්පකරණ 

  ධාතුකථාප්පකරණ 

  පුගග්ලපඤ්ඤත්තිප්පකරණ             - පංචප්පකරණ (පරමත්ථදීපනී) අට්ඨකථා 

  යමකප්පකරණ 

  පට්ඨානප්පකරණ        (UD) 
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බුද්ධවචනයය් විවිධ යබදීම් 

 
රස වයසන එකවිධං විමුත්්ත්ි රසං - 

විමුත්ති රස වශතයන් එක් ආකාරයි (පහාරාද සුත්ත). 

 

ධම්මවිනය වයසන දුවිධං - 

ධම්ම විනය වශතයන් තදයාකාරයි. 

 

පඨම මජ්ඣිම පච්ඡිම වයසන ත්ිවිධං - 

පථම, මධයම, පශ්චිම වශතයන් තරිවිධාකාරයි. 

 

ත්ථා පිටකවයසන - 

විනය - සූතර - අභිධර්ම යනුතවන් පිටක වශතයන් තනු් ආකාරයි. 

 

පිටකවයසන පංචවිධං - 

දීඝ, මජ්ඣිම, සංයුත්ත, අංගුත්තර, ඛුද්දක වශතයන් පංචවිධයි. 

 

අංගවයසන නවවිධං - 

සුත්ත, තගයය, තවයයාකරණ, ගාථා, උදාන, ඉතිවුත්තක,  ාතක, අබ්භුතධම්ම, තේදල්ල වශතයන් නවවිධයි. 
(අලගද්ුපම සුත්ත) 

 

ඛන්ධවයසන චත්ුරාසීත්සිහස්සධම්මක්ඛන්ධා - 

ධර්මස්කන්ධ වශතයන් අසහූාරදහසකි. 

 



UD3 
 

ධර්ම සංගායනා 

පරථම ධර්ම සංගායනාව 

බුද්ධ පරිනිර්වාණතයන් තතමසකට පසු 

තහ්තුව සුභද්ර භික්ෂවුතග් අභද්ර වචන 

සහභාගිත්වය භිකෂ්ූන් 500 නමක් මහරහතන් වහන්තස්ලා - පඤ්චසතිකා 

ස්ථානය ර ගහ නවුර තේහාර පර්වතතය් සප්තපර්ණී ගුහාද්වාරතයහ ි

මූලිකත්වය මහාකාශයප මහ රහතන් වහන්තස් 

ගිහි අනුගරහය අ ාසත් ර තුමා 
 

යදවන ධර්ම සංගායනාව 

බුද්ධ පරිනිර්වාණතයන් වසර 100 කට පසුව 

තහ්තුව වජ්ඣජිපුත්ත පුත්තක භික්ෂනූ්තග් දස අකැප වස්තුව 

(සිංගිතලෝණ, ද්වංගුල, ගාමාන්තර, ආවාස, අනුමති, ආචිණ්ණ, අමථික,  තලෝගි, අදසක,  ාතරූප) 

සහභාගීත්වය 700ක් මහරහතන් වහන්තස්ලා - සත්තසතිකා 

ස්ථානය  විශාලා මහනුවර තේළුවනාරාමය 

සබ්බකාමී මහරහතන් වහන්තස් 

 

යත්වන ධර්ම සංගායනාව 

බුද්ධ පරිනිර්වාණතයන් වසර 236කට පසුව 

අනය මතධාරී අය සංඝසමා යට ඇතුළුව සාසන විතලෝපී දූ කිරීම 

සහභාගීත්වය රහතන් වහන්තස්ලා 100ක් - සාහස්සිකා 

ස්ථානය පැළලුප් නුවර අතශෝකාරාමය 

තමාග්ගලපීුත්තතිස්ස මහරහතන් වහන්තස් 

ගිහි දායකත්වය ධර්මාතශෝක ර තුමා 

තතවන සංගායනාතවන් පසු බුුදහම වයාප්ත කළ පරතද්ශ 

1. කාශ්මීරය ගන්ධාර (වයඹදිග ඉන්දියාව-තපෂාතවාර් හා රාවල්පණ්ි දිස්තරිකක්) 
2. මහිස මණ්ඩලය (ඉන්දියාතේ මයිසූර් පරතද්ශය) 
3. වනවාස තද්ශය (දකුණු ඉන්දියාතේ පිහිටි පරතද්ශයකි) 

4. අපරන්ත තද්ශය (ඉන්දියාතේ බටහිර පරතද්ශය - ඇල්තලෝරා, භාරැකච්ඡ, සුප්පාරක යන පරතද්ශ) 
5. මහාරට්ඨ  (වයඹදිග ඉන්දියාතේ මහාරාෂ්ටර පරතද්ශය) 
6. තයෝනකතද්ශය (වයඹදිග තද්ශසීමා පරතද්ශය - මැදතපරදිග) 
7. සුවණ්ණභූමි (බුරැම තද්ශය) 
8. හිමවන්ත තද්ශය (හමිාල පරතද්ශය) 
9. තම්බපණ්ණි (ශ්රී ලංකාව) 
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                                   සාරිපුත්ත මාහිමි  සාරත්ථදීපනී නාම සමන්තපාසාදිකා ටීකා  

                                      

                                    වජිරබුද්ධ මාහිමි වජිරබුද්ි නාම සමන්තපාසාදිකා ටීකා 

                   විනය 

                                    

    කස්සප මාහමිි විමතිවිතනෝදනී නාම සමනත්පාසාදිකා ටීකා 

                                

                                    බුද්ධනාග මාහිමි    විනයත්ථමඤ් ුසා නාම කඞිඛාවිතරණී ටීකා  
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   ධම්මපාල මාහිමි        

 මජ්ඣිමනිකායටීකා                                                                                                
     

සංයුත්තනිකායටීකා 

                    සුත්්ත් 
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                                                                   විභඞ්ගත්ථපදවණ්ණනා නාම අනුටීකා 

ත්රිපිටක             

ටීකා ගරන්ථ          


