
သိ#ကားမင်း၏ အေမး (သက- ပဥှာ) များ=  Questions of Sakku, the Lord/king of the deities: 

၁။ ေဘရနက်င်းကွာ ကုိယ်စိတ်ချမ်းသာစွာ ေနရြခင်းအေ8ကာင်းကား အဘယ်ပါနည်း?


ဣဿာ ြင>စူြခင်း @ှင့် မစCရိယ - ဝနတိ်ေုစးနြဲခင်း ကင်းပါ ၊


1: What are to be got rid of for living peacefully without danger and hostility? 


Getting rid of jealousy and avarice. 


၂။ဣဿာ ြင>စူြခင်း @ှင့် မစCရိယ - ဝနတိ်ေုစးနြဲခင်းတိH၏ အေ8ကာင်းတရားကား အဘယ်ပါနည်း ?


ချစ်ြခင်းမုနး်ြခင်း (ပိယာပJိယ) သည် ဣဿာ ြင>စူြခင်း ၊ မစCရိယ - ဝနတိ်ေုစးနြဲခင်းတိH၏ 

အေ8ကာင်းတရားတည်း ၊ 

2: What is the origin of jealousy and avarice?


Like and dislike (love and hate).


၃၊ ချစ်ြခင်း မုနး်ြခင်း (ပိယာပJိယ) တိH၏ အေ8ကာင်းတရားကား အဘယ်ပါနည်း?


ြဖစ်လိြုခင်း ဆ@Oသည် ချစ်ြခင်း မုနး်ြခင်း (ပိယာပJိယ) တိH၏ အေ8ကာင်းတရားတည်း ။


3: What is the origin of like and dislike? Desire.


၄၊ ြဖစ်လိြုခင်း ဆ@O၏ အေ8ကာင်းတရားကား အဘယ်ပါနည်း?


 8ကံစည်ြခင်း ဝိတက်သည် ဆ@O၏ အေ8ကာင်းတရားတည်း ။


4: What is the origin of desire? Thinking.


၅၊ 8ကံစည်ြခင်း ဝိတက်၏ အေ8ကာင်းတရားကား အဘယ်ပါနည်း ?


သံသရာချSဲတရား ပပTUသညာသည် 8ကံစည်ြခင်း ဝိတက်၏ အေ8ကာင်းတရားတည်း 


5: What is the origin of thinking? 


The tendency to proliferation.
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၆။သံသရာချSဲတရား ပပTUသညာကုိ ပယ်စွန ့@်ိင်ုေ8ကာင်းတရားကား အဘယ်ပါနည်း ?


ေဝဒနာ ကမXYာနး်တည်း။


6: What is the dhamma that demolishes the tendency to proliferation?


Meditation of feeling.


၇၊ ပါတိေမာက[သံဝရ (ဝိနည်းသိက[ာပုဒ်များကုိ ေစာင့်စည်းလိက်ုနာကျင့်8ကံြခင်း) သီလကုိ


မည်သိH ]ြဖည့်ကျင့်ရမည်နည်း?


ကုိယ်@ှ^တ် ထိမ်းသိမ်းြခင်း@ှင့် ပစ̀ည်းaှာေဖွသုံးေဆာင်မb၌ တရား@ှင့် ညီdွတ်ြခင်းတည်း။


7: For monks, how do they fulfill 'rules of conduct'?


Controlling one's action and speech and righteous livelihood.


၈။ဣf@Oယိသံဝရ (ဣေg@OတိH ကုိေစာင့်စည်းြခင်း) သီလကုိ မည်သိH ]ြဖည့်ကျင့်ရမည်နည်း ?


မျက်စိ နား @ှာ လhာ ကုိယ် တိH ကုိ ထိမ်းသိမ်းေစာင့်ေaှာက်ြခင်းတည်း။


8: How do they practice to control their sense-doors?


By garding one's own eye, ear, nose, tongue and body.


၉၊ ရဟနး် ပုဏl ားတိHသည် အယူတစ်ခုတည်း အကျင့်တစ်ခုတည်း ဆ@Oတစ်ခုတည်း စိတ်ဝင်စားမှ တစ်ခု

တည်းသာ aိှ8ကပါသေလာ?


ရဟနး် ပုဏl ားတိHသည် အယူအမျ ိ̂းမျ ိ̂ း အကျင့်အမျ ိ̂းမျ ိ̂ း ဆ@Oအမျ ိ̂းမျ ိ̂ း စိတ်ဝင်စားမbအမျ ိ̂းမျ ိ̂ း aိှ

8ကကုန၏်။


9: Do recluses and Brahmins have and teach the same doctrine/practice?


No, they have different doctrine and practice. 
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၁ဝ၊ အဘယ်ေ8ကာင့် ထုိသိH  အမျ ိ̂းမျ ိ̂ းအစားစား ြဖစ်8ကပါသနည်း ?


ဓာတ်ခံ ကဲွြပား ြခားနား8ကေသာေ8ကာင့်တည်း 


10: Why are they such different?


Because, they have many, various elements/characters/inclinations. 


၁၁။အဘယ်ေ8ကာင့် ဓာတ်ခံ ကဲွြပား ြခားနား8ကကုနသ်နည်း?


စဲွလမ်းမbတဏှာ မကုနခ်မ်း8ကေသာေ8ကာင့်တည်း။


11: Why do they have many, various elements/characters/inclinations? 


Because they do not eradicate their craving/attachment.
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