အတိုးႏွင့္ ပါသက္၍ MMSYမွ
ြ ္းမွ ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ဆရာဦးေဌးလြင္ဦး၏ အေျဖ-MMSYမွ ကိုေအာင္ေက်ာ္ထန
အေျဖ-(ကိ
ကိုေအာင္ေက်ာ္ထန
ြ ္း-ေမး)
ေမး ကြ်န္ေတာ္ သိခ်င္တာ တခုရွိပါတယ္။ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ တေယာက္ဟာ အတိုးစားပိုင္ခြင့္ ရွိမရွိ
ဆိုတာကိုပါ။ လုပ္ငန္းတခုမွာ ရွယ္ယာ ဝင္လုိ႔ ရလာတဲ့ ေငြကိုေကာ အတိုးလုိ႔ သက္မွတ္နိုင္ပါသလား ဆိုတာေလးကိုပါ။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး
ကြ်န္ေတာ္ ကို ရွင္းျပေပးပါလုိ႔ အႀကံဥာဏ္ေတာင္းပါရေစ။
(ဦ
ဦးေဌးလြင္ဦး- ေျဖ)
ေျဖ ၂၀၁၁ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၉ ရက္
ကိုေအာင္ေက်ာ္ထန
ြ ္းခင္ဗ်ာဒီေခတ္ကာလမွာ အလြန္အေရးပါတဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုကို ေမးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
အစၥလာမ္ သာသနာမွာ အဆင္ျခင္မ့ဲ အယူသည္းျခင္းမ်ားကို တားျမစ္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္အရာကို မဆို ဆင္ျခင္မႈနဲ႔ ယုတၱိ
ေဗဒကို စံထားၿပီး ဆံုးျဖတ္ဘို႔လိုပါတယ္။
အတိုး- စားသင့္ မစားသင့္ ဆိုတာ ဆံုးျဖတ္တ့အ
ဲ ခါမွာ- အခု ကိုေအာင္ေက်ာ္ထြန္း ေျပာဆိုေနတဲ့ အတိုး ဆိုတဲ့ ျမန္မာစကားကို အရင္း
ရွင္းဘို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆရာႀကီးမ်ားက အတိုး ကိုမစားရလို႔ တားျမစ္ခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ေခတ္က ဆိုလိုတဲ့ အတိုး ဆိုတာက ထပ္ျပန္တိုးကို
ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ ေခတ္က ေငြေဖါင္းပြမႈကို ခ်ိန္ကိုက္ေငြ ဆိုတာ မရွိေသးပါဘူး။ ေငြေၾကးဟာ ကုန္ဖလွယ္တဲ့ ပစၥည္း အျဖစ္
သာ သံုးခဲ့ၿပီး တိက်ခိုင္မာတဲ့ ေငြစနစ္ကို သံုးခဲ့ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက- ဒီႏွစ္ ေငြ တစ္ေထာင္ဟာ ေနာက္ႏွစ္မွာလည္း ေငြ တစ္ေထာင္ပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေခတ္မွာ ဒီႏွစ္ ေရႊတစ္က်ပ္သားဟာ- ေနာက္ႏွစ္မွာလည္း ေရႊကို ျပန္ခ်ိန္ၾကည့္ရင္ တစ္က်ပ္သားပဲ ျဖစ္တယ္- ဆိုတဲ့
သေဘာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေရႊတစ္က်ပ္သားကို ထုတ္ေပးထားၿပီး ေနာက္ႏွစ္မွာ ေရြတစ္က်ပ္သား + ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ေရြးသား (စုစုေပါင္း
တစ္က်ပ္နဲ႔ ႏွစ္ေရြးသား) ျပန္ယူတာမ်ိဳးကို အစၥလာမ္က တားျမစ္ပါတယ္။
ေခတ္ကာလအေလွ်ာက္ လည္ပတ္မႈစီးေၾကာင္းထဲမွာ ေငြကို ႀကိယာအျဖစ္ အသံုးျပဳလာတဲ့ ေခတ္ကာလမွာ- ခ်ိန္ကုိက္ေငြကို ယူပိုင္ခြင့္
ရွိပါတယ္။
က်မ္းေတာ္မွာ ထပ္အတိ
အတိုး (သို႔မဟုတ္) ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ ကို اﻝرَﺒﺎ
ာ ု႔ ေဖၚျပပါတယ္။ ဒီစကားလံုးရဲ႔ အဓိပၸါယ္က မူလခိုင္မာေနတဲ့ အရာ
 ရီဘာလိ
တစ္ခုကို ထပ္ေပါင္းထပ္ေပါင္းျခင္းလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ သူတစ္ပါးရဲ႔ ဘ၀တစ္ခု ခိုင္မာေနတာကို- မိမိက ေငြေၾကး အရင္း
အႏွီး ထုတ္ေပးၿပီး- သူ႔ဘ၀ကို မကယ္တင္ဘဲ- ေႂကြးေတြနဲ႔ ထပ္ေပါင္းဖိေထာင္းေစျခင္းကို ေခၚတာပါ။ ဒါမ်ိဳးကို အစၥလာမ္က တားျမစ္ပါ
တယ္- (၂း၂၇၅)။ အဲ့ဒီ စကားလံုး اﻝرَﺒﺎ
ာ ဆိုတာ- ဆင့္ပြားဆင့္ပြား ေပါင္းထည့္
 ရီဘာ-ဆိုတာ ခ်ိန္ကိုက္ေငြကို ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ ရီဘာျခင္း ထပ္ျပန္တိုး ျဖစ္တယ္လို႔-- က်မ္းေတာ္ရ႔ဲ ၃း၁၃၀ ရွင္းလင္းထားပါတယ္။
ဥပမာ- မိမိက သူတစ္ပါးကို ေငြ ဆယ္သိန္းထုတ္ေခ်းတယ္၊ ေနာင္ႏွစ္မွာ သို႔မဟုတ္ ျပန္ဆပ္သူက ျပန္ဆပ္ႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေငြဆယ္
သိန္းကိုပဲ ျပန္ယူတယ္- ဆိုရင္ ထုတ္ေခ်းသူဟာ သူ႔အရင္းထဲက ပဲ့ပါသြားမွာပါ။ ဆယ္သိန္းေပး- ဆယ္သိန္းယူ ဆိုေပမယ့္- ေငြေၾကး
ေဖါင္းပြမႈအရ ဒီႏွစ္ ဆယ္သိန္းဟာ ေနာင္ႏွစ္ ဆယ္သိန္း မဟုတ္ေတာ့ပါ ဥပမာ- ဒီႏွစ္ ေငြ ဆယ္သိန္းဘိုး ေရႊ၀ယ္ထားပါ၊ ေနာင္ႏွစ္မွာ
အဲ့ဒီ ေရႊကို ျပန္ေရာင္းၾကည့္ပါ။) ဒီလိုဆိုရင္ ၂း၂၇၈ က အရင္းမ်ားကို ျပန္ယူၾကေလာ့-၊ သူတစ္ပါးအား မတရားမျပဳႏွင့္ မိမိလည္း
မတရားျပဳမခံလင္-့ ဆိုတ့ဲ ဥပေဒအရ ေငြထုတ္ေခ်းသူဟာ သူ႔အရင္းကိုေတာင္ ျပန္မရဘဲ ျဖစ္ေနပါေတာ့မယ္။ ဒါဆိုရင္ မိမိကိုယ္မိမိ
မတရားျပဳခံ ၿငိစန
ြ ္းေနပါတယ္။ (အလႈအျဖစ္ ေပးႏိုင္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးလို႔ ဆိုထားပါတယ္။-- ဒါက ကူညီလႈဒါန္းမႈသေဘာပါ။
အရင္းအႏွီးသေဘာမွာ အရင္းကို ျပန္ယူခြင့္ရွိပါတယ္။)

၁၉၉၀ ခု ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲေတာ့- က်န္ခဲ့တဲ့ ရုရွားႏိုင္ငံမွာ ေဘာရိုးစ္ယဲ့က္ဆင္- လက္ထက္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ဘဲဥ တစ္လံုး
ကို တစ္က်ပ္က---- က်ပ္ ၇၀၀ ထိ ေစ်းတက္သာြ းတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ေငြေဖါင္းပြမႈႏႈန္း ၇၀၀ သို႔မဟုတ္ ၈၀၀ ရာႏႈန္း တက္သြားပါ
တယ္။ ဒီအေျခအေနမွာ လြန္ခ့တ
ဲ ့ဲ ႏွစ္က လူတစ္ဦးဟာ အျခားသူ တစ္ဦးဆီက ဘဲဥ တစ္လံုး ေခ်းထားခဲ့ရင္- အခုႏွစ္မွာ ဘဲဥတစ္လံုး
ျပန္ဆပ္ရရင္ ရပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ေငြတစ္က်ပ္ ေခ်းထားခဲ့သူက ဒီႏွစ္မွာ ေငြတစ္က်ပ္ပဲ ျပန္ဆပ္ရင္---၊ ထုတ္ေခ်းေပးလုိက္ရသူ ဘာျဖစ္
သြားမလဲ။ ဒီေနရာမွာ မူေသသတ္မွတ္ခ်က္ ခ်ိန္ကိုက္မႈ လိုလာပါေတာ့တယ္။
ကုရ္အံက်မ္းေတာ္က ေျပာတဲ့ اﻝرَﺒﺎ
နက
္ ိုက္ေငြကို ဆိုလိုတာ မဟုတ္ဘူးလို႔ အထက္မွာ ေထာက္ျပခဲ့ပါၿပီ။ ခ်ိန္ကိုက္ေငြကို
 ရီဘာ ဆိုတာ- ခ်ိန္
ယူကို ယူရပါမယ္။
တကယ္လို႔ လူတစ္ဦးဟာ-- မိမိဘက္က အရင္းေတြပဲ့-ပဲ့သြားၿပီး သူတစ္ပါးကို ထုတ္ေခ်းေနရရင္- ၾကာလာေတာ့ ဒဏ္မခံႏိုင္ျဖစ္လာ
မယ္- ထုတ္လည္းေခ်းရ- စိတ္ၿငိဳျငင္မႈ ဒဏ္လည္းခံရျဖစ္လာမယ္- ဒီေတာ့ ထုတ္မေခ်းဘဲေနတာက ပိုေကာင္းမယ္- ဘယ္အတိုးနဲ႔မွ
မပတ္သက္ေတာ့ဘူး- အလႅာဟ္ကလည္း ထုတ္မေခ်းသူကို အေရးယူမယ္လို႔ ဆိုမထားဘူး- ဒီေတာ့ ငါထုတ္မေခ်းတာဟာ ဘာအျပစ္မွ
မျဖစ္ဘူး-။ ထုတ္ေခ်းမိမွ အျပစ္ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ဆင္ျခင္ဆံုးျဖတ္လာမယ္ ဆိုရင္-။ တကယ္တမ္းလိုအပ္တဲ့ လူတစ္ဦးမွာ ႀကီးမားတဲ့
အခက္အခဲေတြ- ေနာက္ဆံုး ဘ၀ပ်က္မႈေတြ ဆက္တိုက္ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့-- လိုအပ္သူကို ဘ၀သတ္သလို ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။
ဒါဟာ--ႀကီးမားတဲ့ တရားခံ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ-- သိနားဘို႔ လိုပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈ- အေလွ်ာက္ ေဖါင္းပြမႈကို ကာကြယ္တဲ့ ပမာဏ ကို စားသံုးခြင့္ရွိပါတယ္။
ထပ္ျပန္တိုးနဲ႔ ခ်ိန္ကိုက္ေငြ ဘယ္လို ကြာပါသလဲ။
အရင္းအႏွီးတစ္ခုမွာ - မတည္ေငြ၊ ခ်ိန္ကိုက္ေငြ၊ အျမတ္ေငြ လို႔ အကန္႔သံုးကန္႔ရွိပါတယ္။ မတည္ေငြနဲ႔ ခ်ိန္ကိုက္ေငြက အရင္းထဲမွာ
ပါ၀င္ပါတယ္။ ခ်ိန္ကိုက္ေငြကို အတိုးထဲမွာ ထည့္မိရင္--၊ ထည့္သြင္းသူဟာ မွားယြင္းပါတယ္။ ခ်ိန္ကိုက္ေငြကို ႏိုင္ငံေဒသ-၊ ေခတ္ကာလ
ေပၚမူတည္ၿပီး စီးပြားေရး ပညာရွင္ေတြက တြက္ခ်က္ရမွာပါ။ ဒါကိုလည္း ေ၀ါဟာရ စကားလံုးအရ အတိုး (ဘဏ္တိုး) လို႔ပဲ ေခၚပါတယ္။
အဂၤလိပ္မွာေတာ့ ဟိုးအရင္က usury လို႔ေခၚၿပီး အခုေနာက္ပိုင္းမွာ interest rate လို႔ ေခၚပါတယ္။ ခ်ိန္ကိုက္ေငြ အုပ္စုထဲမွာ
inflammation ေငြေဖါင္းပြႏႈန္း၊ Service Charge ၀န္ေဆာင္မႈ စားရိတ္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။
ဥပမာ-- ေငြရင္း ၁၀၀ ဆိုပါေတာ့-၊ သူ႔ကို ခ်ိန္ကိုက္ေငြႏႈန္း တစ္လမွာ ၁၀ လို႔ သတ္မွတ္ထားရင္- ေခ်းယူသူဟာ တစ္လေခ်းယူရင္ ၁၁၀
ေပးရပါမယ္။ တစ္ႏွစ္ယူရင္ ၁၀၀ + ခ်ိန္ကိုက္ေငြ ၁၂လ အတြက္ ၁၂၀ = ၂၂၀ ေပးရပါမယ္။ ဒီအထိ ေပးသူ၊ ယူသူကို အစၥလာမ့္ ဥပေဒ
အရ တရား၀င္ပါတယ္။
ကုရ္အံက တားတဲ့ اﻝرَﺒﺎ
 ရီဘာ ဆိုတာ ဘာလဲ။
ဥပမာ-- ရင္းေငြ ၁၀၀ မွာ ေငြေဖါင္းပြမႈ အရ ၁၀ ေပါင္းတယ္။ ေနာက္လမွာ ၁၁၀ ျဖစ္တယ္။ ဆပ္မယ့္ သူက မဆပ္ႏိုင္ဘူး ေနာက္လ
ဆြဲဆုတ္တယ္-- ဒီအခါ၊ အရင္းေငြကို ၁၀၀ လို႔ မသတ္မွတ္ေတာ့ဘဲ ထပ္ေပါင္းေငြ ၁၀ နဲ႔ ေပါင္း ၁၁၀ လို႔ သတ္မွတ္တယ္။ ေနာက္
လက်ေတာ့ ၁၁၀ အေပါင္း ၁၁ က်ပ္ ျဖစ္သာြ းတယ္။ ဒီေတာ့ ဒုတိယ လကုန္ေတာ့ ျပန္ဆပ္မယ္ဆိုရင္ ၁၁၀ အေပါင္း ၁၁က်ပ္ (၁၂၁
က်ပ္) ျဖစ္တယ္။ တတိယလကုန္ေတာ့ ၁၂၁ အေပါင္း ၁၂.၁၀ က်ပ္ (၁၃၁.၁) ျဖစ္တယ္။-- ဒီလိုနဲ႔ တစ္ႏွစ္ ၁၂ ကုန္ေတာ့-- ေခ်းသူ
ျပန္ဆပ္ရမယ့္ ေငြဟာ ၃၁၃.၈၀၉၉ (၃၁၃ က်ပ္ ၈၁ ျပား) ျဖစ္ေနပါတယ္။
ဒီေတာ့- ခ်ိန္ကိုက္ေငြ+ ၀န္ေဆာင္ခကို ၁၀၀ မွာ ၁၀ ထား တြက္ရင္- တစ္ႏွစ္မွာ ၁၂၀ ပဲျဖစ္မယ္။ အခု တကယ္ေခ်းတာ-၊ ၁၀၀ ျပန္ဆပ္
ရတာ ၃၃၁.၈၁ ျဖစ္ေနေတာ့ (၁၀၀+၁၂၀= ၂၂၀) ပဲျဖစ္ရမယ့္ အစား၊ ထပ္ေပါင္းတိုး (အဲ့ဒီ ထပ္ေပါင္းတိုးဆိုတာ စေခ်းစဥ္က လံုး၀ မပါ
ဘဲ ေခ်းသူက သူ႔အတိုးကို သူ႔ အရင္းလို႔ ျပန္လည္သတ္မွတ္မႈသာ ျဖစ္တယ္) ကိုေပါင္းထည့္ေတာ့ (၃၁၃.၈၁ - ၂၂၀= ၉၃.၈၁) ၉၃

က်ပ္ ၈၁ ျပားဟာ အသားတင္ အျမတ္ထုတ္သာြ ျခင္း ျဖစ္တယ္။ ေငြဆယ္သိန္း ေခ်းယူမယ္ဆိုရင္- ကိုးသိန္းသံုးေသာင္း ရွစ္ေထာင့္
တစ္ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာက ၁၀၀ ေပၚမွာ ၉၃.၈၁ က်ပ္ သို႔မဟုတ္ ဆယ္သိန္းမွာ ကိုးသိန္းသံုးေသာင္း ရွစ္ေထာင့္တစ္ရာဟာ اﻝرَﺒﺎ

ရီဘာ- ျဖစ္တယ္။ ဒါကို ေခါင္းပံုျဖတ္ေငြလို႔ ေခၚပါတယ္။
အရင္းအႏွီးျပဳလုပ္သူဟာ- သူ႔အရင္း (ေခ်းယူထားေငြ+ ခ်ိန္ကိုက္ေငြ)+ သူ႔ခံစားခြင့္ (အျမတ္အစြန္း) ကို ခံစားခြင့္ရွိၿပီး လုပ္ႏိုင္
ကိုင္ႏိုင္တယ္။ ဒီေနရာမွာ တြက္ထားတဲ့ ခ်ိန္ကိုက္ေငြ ဆိုတာက ေငြေခ်းယူသူဟာ သူကေခ်းယူခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ သူတစ္ပါးကို သူက
ထုတ္ေခ်းမယ္ ဆိုရင္လည္း ယူရမယ့္ေငြ တစ္ရပ္ ျဖစ္တယ္။ အတိုး (ေငြေဖါင္းပြႏႈန္း)က ပတ္၀န္းက်င္ႀကီး တစ္ခုလံုး ျမင့္တက္လာလို႔
သူ႔မွာလည္း ျမင့္တက္လာခဲ့တာပါ၊ ဒါေပမယ့္ အျမတ္အစြန္း ဆိုတာ ရွိပါတယ္။
တကယ္လို႔ သူဟာ ထပ္ျပန္တိုးကို ေပးရမယ္ဆိုရင္ သူ႔အရင္း (ေခ်းယူထားေငြ + ခ်ိန္ကိုက္ေငြ) + ထပ္ျပန္တိုး (اﻝرَﺒﺎ
ာ-) ျဖစ္ေန
 ရီဘာတယ္။ ဒီ ထပ္ျပန္တိုးကို မစားရဘူး။ ထပ္ျပန္တိုး ျဖစ္ေစမယ့္ ေငြ သို႔မဟုတ္ အျမတ္အစြမ္းဟာ မတည္ေငြ ထုတ္ေပးသူအတြက္ ခံစား
ခြင့္ မဟုတ္ဘူး၊ ေငြေၾကးေခ်းယူသူရ႔ဲ လုပ္အား၊ လံု႔လ၊ စိုက္ထုတ္မႈသာ ျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီ အက်ိဳးအျမတ္ကို ေငြရွင္က စားလုိက္ရင္ေငြေခ်းယူသူဟာ သူမ်ားေငြကို ကိုင္ၿပီး အရင္းအႏွီးလုပ္မိလို႔- သူတစ္ပါးကိုသာ လုပ္ေကၽြးေနရသူ ေက်းကၽြန္ ျဖစ္ေနပါမယ္။
အလားတူ ခ်ိန္ကိုက္ေငြ ကို မယူျပန္ကလည္း ေငြစိုက္ေပးရသူဟာ လံုးပါးပါးလာၿပီး ေက်းကၽြန္ျဖစ္သြားႏိုင္ျပန္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေငြထုတ္
သူဟာ ခ်ိန္ကိုက္ေငြကို ယူရပါမယ္။
ဒါေပမယ့္ ခ်ိန္ကိုက္ေငြကို အခုေခတ္မွာ ခ်ိန္ကိုက္ေငြ ဆိုတဲ့ အေခၚအေ၀ၚနဲ႔ မရွိဘဲ ဘဏ္တိုး ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရ နဲ႔ တည္ရွိေနပါတယ္။
ဒါကို ဓနရွင္ေတြက အသံုးခ်ၿပီး ခ်ိန္ကိုက္ေငြန႔ဲ ထပ္ျပန္တိုးကို ေရာႀကိတ္ၿပီး စားေသာက္ေနပါတယ္။ ဒီႏွစ္ခုကို အစၥလာမ္သာသနာ၀င္
စီးပြားေရး ပညာရွင္ေတြက စနစ္တက် ခြျဲ ခားတတ္ဘို႔ လိုပါတယ္။ သို႔မဟုတ္ အစၥလာမ္ အသိုက္အၿမံဳမွာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ တည္
ေဆာက္ဘို႔လိုပါတယ္။
ခၽြင္းခ်က္ ဥပေဒမ်ား---။ အစၥလာမ့္ ဥပေဒမ်ားမွာ- သာသနာေရး၌ အတင္းအၾကပ္မရွိ ဆိုတဲ့ ဥပေဒ အရ၊ ခၽြင္းခ်က္ ဥေပေဒေတြ ရွိေနပါ
တယ္။ မူဆလင္ ကြန္ျမဴနီတီမ်ား မထြန္းကားရာ အရပ္၊ သို႔မဟုတ္ မူဆလင္ လူနည္းစု ေဒသမွာ မလြဲသာ မေရွာင္သာ အရပ္ေဒသ
ဥပေဒမ်ားအတိုင္း လုိက္ေနရတာ ရွိပါတယ္။ ဥပမာ-- အေမရိကန္အပါအ၀င္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေတြမွာ အိမ္၀ယ္ဘို႔ ကား၀ယ္ဘို႔ ဘဏ္
က ေငြေခ်းရတာ ရွိပါတယ္။ မေခ်းျပန္လည္း မျဖစ္၊ ေခ်းျပန္ေတာ့လည္း ထပ္ျပန္တိုး ကိုပါ ေပးေနရပါတယ္။ ဒါကို ဒါရ္ရို႔ဟရာ့ဘ္ ဥပေဒ
လို႔ နားလည္ေပးရပါတယ္။ ဒါေတြကို ဖာတ္၀ါဟ္ လိုက္ထုတ္ေနလို႔ မရပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း မူဆလင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနနဲ႔ စီးပြားေရး ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းၿပီး- လူသားအက်ိဳးျပဳ ဘဏ္မ်ားကို
စံျပ အေနနဲ႔ ဖြင့္သင့္ပါတယ္။ မူဆလင္ ေငြရွင္ေၾကးရွင္မ်ားက ေငြေၾကးအစုရွယ္ရာမ်ား ထည့္သင့္ပါတယ္။ ႏို႔မဟုတ္ရင္ ဒီေငြေတြကို
အိမ္မွာသိမ္းထားေတာ့-- ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈကို မလိုက္ႏိုင္ဘဲ ေငြေသဘ၀နဲ႔ လံုးပါးပါးသြားပါလိမ့္မယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ အစၥလာမ္
စနစ္ဘဏ္မ်ား မရွိရင္--၊ မိမိေငြ မေသရေလေအာင္ ရွိတဲ့ ဘဏ္မ်ား အစုရွယ္ရာမ်ားမွာ ထည့္၀င္ထားျခင္း-မ်ား အျပစ္မရွိပါ။ ေငြ
ေဖါင္းပြမႈႏႈန္းက ပိုလွ်ံရရွိတ့ဲ ေငြမ်ားကို လူသားအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ လႈဒါန္းလိုက္ပါလို႔ပဲ-- အႀကံေပးပါရေစ။
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