අසාත මන්ත ජාතකයෙන් යෙන්වන ධර්මෙ
ගින්න සමග උපත ලැබූ මානවකයා ට මාර්ග දෙදකන් එකක් දතෝරා ගැනීමට සිදුදවයි.
1. මහණ ෙම් පුරා බ්රහමම දලෝකද පපීමම දහෝ
2. ගිහි දගයි වාසය කිරීම.
දමහි ගින්න නම් රාගයයි. මානවකයා යනු තරුණදයකි. බ්රාහමමණයන්දඅ මරණ ණ ගි
දෙවියන් පුො (රාගදයන් ෙහසම වී) බ්රහමම දලෝකයට යාමයි. එය ාාහිර ිළිගග්  බ්රහමම
දලෝකයකි. නණ ්  වන් මාර්ගය තුලෙ බ්රහමම දලෝක තත. යදමක් දමම බ්රහමම දලෝක
වලට යන්දන් මනාගාමී ඵලයට පසුවයි. මානවකය ෙැන් සිටින්දන් මනාගාමී පලයට
ආසන්නවයි. එය ෙර්මතා දෙකකින් දපන්වයි.
1. මානවකය උපත ලාන්දන් ගින්න්  (රාගය) සමගයි. මනාගාමී මාර්ගයට යදමක්
වැදටන්දන් මතු වූ රාගදයන් චින්තනය තුල තති දලෝාය සහ ද්දේශය
දමොදහොතකට නැසී යාදම . දමය ධර්මද සෙහන් වන්දන් ‘චතු් ථනං
රතනාගාරං’ දලසයි (දමය ස්  සතිය නමැති ලිිළද විසමතර කර තත).
2. දමම කතාදේ දපන්වන මහළු මවදඅ වයස මවුරුදු 120 ට ආසන්නයි. දමය
පරමායුෂ දලස හදුන්වයි. කාලය ර්මාණය වන්දන් සිතුවිලි වලි . පෘතජන
පුද්ගලයා පන්ද්රියන් 5 ාාහිරට දයොණ  කර දලෝකයක් ර්මාණය කරදගන එම
දලෝකය මනදසේ තැන්ප්  කර ග යි. එාැවින් ාාහිදරන් ෙමාග්  මභ්යන්තර ෙර්ම
5 ක් ෙ තත. එකතුව 10 කි. දමය පෘතජන පුද්ගලයා තුල තති ආයුෂයි. දගොතම
බුදුන්දඅ කාලද පරමායුෂ මවුරුදු 120 ක් ාව්  එය 10 ෙක්වා මඩුවන ාව්  ඔා
මසා තත. දමම 10 මවුරුදු වයසැති පුද්ගලයා තුල තර්කය විතර්කය නැති ාැවින්
නඩු වි ශමවය කරන්දන් වි ශමවශාලාදේ දනොව ිළළගසම යටයි. එනම් එතන
වි ශමවයක් නැත. වි් තිකරු දකලින්ම වරෙකරු කරයි. සසර දුකට දහේතුව
තණ්හාව යයි කියන ඔවුන් තණ්හාව වැරදිකරු කරයි. සසර දුකට දහේතුව
චින්තනය, ෙැනුම, රාගය ආීම වශදයන් කියන ඔවුන් එම ෙර්ම වැරදිකරු කර එම
ෙර්ම මරාෙැමීමට වීර්ය ෙරයි. ඔවුන් රාගය යටප්  කිරීදමන් වන් ෙැකීමට් 
මාර්ග පල ලැබීමට්  උ් සහ කරයි.
තර්කය සහ විතර්කය තති වන්දන් දසෝවාන් මාර්ගද සිටයි. එවිට ෙස මවුරුදු
ආයුෂ 20 ක් දවයි. දමතැන් සිට වි ශමවය කරන්දන් මදහෝෂධ පණ්ඩිතයයි.
දසෝවාන් ඵලයට තව්  මවුරුදු 20 යි. ිළිගවලින් සකෘොගාමී මාර්ගයට සහ පලයට
මනාගාමී මාර්ගය සහ පලයට 20 ාැගින් එකතු වූ විට පරමායුෂ මවුරුදු 120 ක්
දවයි (20 වරක් 6 = 120). දිශා පා දමොක් ආචාර්ය තුමාදඅ මව මිය යන්දන්
මවුරුදු 120 ක් සම්පුර්ණ වු විටයි. එනම් එතන දපන්වන ෙර්මය නම් පුතා
(සිතුවිලි) මරන්නට යන මහළු මව (චින්තනය) මියයන විට පරමායුෂ සම්පුර්ණ වී
තති ාවයි. දමය මනාගාමී ඵලයයි. මනාගාමී ඵලදයන් පසු චින්තනයක් දනොමැති
ාැවින් එයින් පසු ආයුෂ මවසාන දවයි. දමය දම් ත ශංශ සුත්රද දපන්වන

සිහිණ ලා දනොවී මියයාමයි. දමතැනීම සිහිණ ලා දනොවන්දන් තම පුතා ෙර කඩක්
(රුපචායව) ාව ෙැක මියයාම සයි. ඊට පසු උපදින්දන් බ්රහමම දලෝකදයයි. එය
මනාගාමී ඵලයයි.
දිසාපාදමොක් ආචාර්ය තුමා තම මහලු මවට කවා දපොවා සලකන විට මවට මනුෂදයෝ
ිළිගකුල් කරති (ාාහිදරන් ග්  විට දමය වර්තමානද ෙැන් සිදුදවයි). එම සා මවට
ීමමට මවශය කමම ිමම ැගදගන මව්  සමග කැලයට යයි. කැලය නම් එකතු කරග් 
ෙැනුමයි. පුතා (සිතුවිලි) මහලු මවට දෙන ආහාර නම් මදනෝ සංදේතනායි. එය කැලයට
එනවිට ැගදගන ආ ආහාර ාැවින් ිළලිණුය. මව මහලු ාැවින් (චින්තනය පතා දුර්වල
ාැවින්) දමම ිළළුණු ආහාර වලින් රාගය මතු දනොදවයි.
දම් වනවිට මසාත මන්ත්රය පදගන ගැනීම සෙහා තරුණයා (ඔහුදඅ දෙමවුිළයන් විසින්)
ගුරුවරයා දවතට යවයි. දමතන ඔවුන් කරන්දන් ෙ ප්රදයෝගයකි. දෙමවුිළයන්ට මවශය
තම පුතා බ්රඅම දලෝකයට (මනාගාමී පලයට) යැවීමයි. නණ ්  ඔවුන් කරන්දන් ගිහිදගයි
ජිව්  වීමට මවශය ෙර්ම පදගන ගැනීමට ගුරුවරයා ලගට යැවීමයි. වන් ෙැකීමට
කැමැ් දතෝ තුල දමම ප්රදයෝගය තිිමය යුතුය. දමය කාල-දගෝල කතාදේෙ දපන්වයි.
කාලදගෝල ගදගන් එතර වන්නට යන්දන් මම්මා තා් තා ාලන්නටයි. නණ ්  සිදුවන්දන්
කුමක්ෙ? දික්ිළටියා දික්තලා ඔසවාදගන ගියපසු කාලදගෝල ගදගන් එදගොඩ වන්දන්
මම්මා තා් ත ාලන්නට දනොව දික්තලා දසොයාදගනය. මම්ම-තා් ත (නාම-රුප)
දසොයාදගන යන කිසිම දකදනකුට සතය ෙකින්නට දනොහැකිය. පතා පක්ම න් සතය
ෙැකීම සෙහා දනොවරෙවාම ෙර්මය මසන්දනෝ  සතය දනොෙකින්දන් එාැවි .
මසාත මන්ත්රය පදගන ගැනීමට පැමිදණන මානවකයාට ගුරුවරයා කියන්දන් තම මව
ැගකාලා ගන්නා දලසයි. මානවකය මහලු මවට කවන්දන් දපොවන්දන් මලු්  ආහාරයි.
එනම් පසමසයයි. එනම් තදසන් ාැලීමයි, කදණන් තසීමයි. තව විදියකින් කියනවා නම්
පන්ද්රිය ිළනවීමයි. එවිට රාගය මතුදවයි. මහලු මව නැ ස සිට දපොදරොව මතට දගන තම
පුතා මැරීමට මවශය ශක්තිය තයට ලැදාන්දන් රාගදය . මවසානද ීම තම පුතා ෙර
දකොටයක් ාව ෙැක මව මියයයි. චින්තනය ප්රහාරණය දවයි. නණ ්  සිතුවිලි මැදරන්දන්
නැත. නණ ්  දාොදහෝ දෙදනක් සිතුවිලි නැති කර වන් ෙැකීමට වලිකයි. ඔවුන්
සිතන්දන් පන්ද්රිය සන්තර්පණය සතය කරා යන ගමනට ාාොවක් ාවයි. පසමසය සහ
මදනෝ සංදේතනා නමැති ආහාර තවම්  තත. මානවකයා මවසානද බ්රහමම දලෝකද
උපදියි. දමය මනාගාමී ඵලයයි. ගර්භ්ාවාසදයන් ෙහසම ය.
දසෝවාන් පලයට වැටුන කිසිදවක් දකදලසම තුනී කරමින් මදනක් මාර්ග සහ පල වලට
එන්නට ෙර්මය තසීම දහෝ එවැ කිසිම කාර්යක් කරන්දන් නැත. යදමක් එවැ දෙයක්
කරන්දන් නම් එවැන්දනක් ෙර්ශනයට පැමිණි මදයක් ෙ දනොදවයි. ෙර්ශනය තුල කල
හැකි කිසිවක් නැත. ෙර්ශනය්  සමග කරන්න දෙයක් නැති ාව ෙකියි. එය ිළිගගැනීමක්
දනොදවයි. මාර්ග සහ පල වලට ඒම සෙහා ෙර්මය මසන්දන් පෘතජන මයයි.
මසාත මන්ත්ර ජාතකදයන් දපන්වන්දන් ගිහිදගයි වාසය කරන්නා පමණක් (පන්ද්රියන්
ිළනවීම මගින්) රාගය මතු කරදගන වන් ෙකින ාවයි.

