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ආමගන්ධී සූත්රය - 

2. ආමගන්ධසුත්තං  - 2. චූළවග්ගගො - සුත්තනිපාතපාළි - ඛුද්දකනිකාය 

කාශ්යප බුදුරජාණන් වහන්ග ේ ලිහිණි ම ්  මග ඇල් හාගල් බත් වැළදූ බව කියැගවයි. 

ගමතනදී ලිහිණියන් ශ්රීර බුදුපියාණන් ගවනුගවන් දන්දුන් බවක් ගනොකියගේ. ලිහිණියන් 

යනු ඉතා ල ් න හා අහිං ක කිසිදු හිරිහැරයක් කාහටවත් නැති තම දරුපැටවුන්  මග 

අහිං කව අහග ේ රෑන් පිටින් ල ් න රටාවකට ඉගිගලන පක්ෂී ගකොට්ඨාශ්යකී. අහග ේ කෑම 

නැත. අහග ේ වතුර නැත. ඒ සියල්ල ලැබීමට උන්ට බිමට ඒමට සිදුගේ. ඉන්ගන අධික 

භීතිගයනි. 

ගපොගලොගේ පවතින ආකර්ෂණ ශ්ක්තියට එගරහිව පියාඹන ලිහිණි ආදී සියලුම පක්ෂීන් 

නිතර සිටින්ගන් කු ගින්ගනනි. මියගිය පක්ෂිගයකුගග් තටු නිකමට ගලවා බලන්න ම  ්

කළදක්වත් නැත.ඇත්ගත් ඇටකටු "ග ට්" එකකී. ලිහිණියන් යනුද ගමවන්  දහටම 

කු ගින්ගන් සිටින අන්ත අ රණ පක්ෂී ගකොට්ඨාශ්යකි. සිය ශ්රීර බුදුන්ට දන් ගනොදුන් ගමම 

අ රණයින්ව ඝාතනයට ගපොගළොවට ගන්නට ඇත්ගත් ඉතාමත් රැවටීමකට පත්කිරීගමන් 

විය යුතු ය. කැමති කෑම ආදිය ගපොගළොගේ අතුරා  ැඟවී සිට දැල්දමා විය යුතු ය. 

ගමොවුන්ගග් ම  ්එක් අගයකුට අන්භව කිරීමට අවම තරමින් ලිහිණියන් සියයක්වත් මැරිය 

යුතු ය. කිසිවකුට කිසි කලක අබමල් ගර්ණුවක වරදක් ගනොකළ ගමම පක්ෂින්ට වධ දී, 
අතපය සිඳ මරා, ඇල්හාගල් බත්  මග වැළදීමට කාශ් යප බුදුරදුන් ගපලඹුනා යැයි පැවසීම 
ඇදහිය ගනො හැකි කරුණකී. බුද්ධ අපහා යකී! බුද්ධ අපරාධයකි.අගඳෝමැයි! ගමවන් 

අපහා  අනන්තරීය ගගවිය ගනොහැකි පාපකර්මයන් ග ේ  ලකත්වා!!!! ඉහත ආකාරය ගේ 

 තුන් රවටා අල්වා ගගන මැරුගේ නැත්නේ අද වගග් කුකුල්, හරක් වැනි ගගොවිපලවල් වගග් 
එදාත් ලිහිණි ම ම් දන් දීමට ලිහිණි ගගොවිපලවල් පවත්වන්නට ඇත. ගකොයි වල යන්න ද? 
ගමවන් බුද්ගධෝප්වාද බුද්ධාපරාධ කළවුන් ගකොයි ක්වල යන්න ද?   

ගමන්න එම සූත්රය පිටපත් කරගත් ගවබ් පිටුව 

http://www.dhammikaweb.com/pdfs/AamagandhaSutta_SuttaNipatha_KuddakaN
ikaya_SuttaPitaka.pdf 

ගමවන් බුද්ගධෝප්වාද බුද්ධාපරාධ කළවුන් ගකොයි ක්වල යන්න ද? බුද්ධිමතුගන් 
අවගබෝධය පිණි යි. 
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 බ්ගබ්  ත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා(සියලු  ත්වගයෝ සුවපත් ගවත්වා) ගල  ගද්ශ්නා ගකොට 

වදාළ බුදුරජාණන් වහන්ග ේ ගේ අපරාධ අනුමත කරයි ද? බුද්ධිමතුගන්, ගමම ප්රශ්්නය 
ඔබට වි දා ගැනීම පිණි යි!   බ්ගබ්  ත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා!  .... සියල්ගලෝ ම 

ධර්මාවගබෝධය ලබත්වා ! සියලු ගදේමිනිසුන් සුවපත් ගේවා ! 

දිට්ඨං ච අනුපගේම සීලවා 

ද ් ගන්න  ේපන්ගනො 

කාගමසු විගනය්යන ගගධං 

නහිජාතු ගබ්භග ය්යං  පුනගරතීති 

ගේ පින් සියළු  ත්වගයෝ ද! සියළු ගදවිගයෝ ද අනුගමෝදන් ගවත් වා!  ාදු!  ාදු!  ාදු! 

 


