(ဂ) စီးပြားေရး
လူနဲ႔ ေငြ ဆိုတာ ကားတစ္စီးနဲ႔ ဓါတ္ဆီလို ျဖစ္တယ္။ ဓါတ္ဆီ သို႔မဟုတ္ ေလာင္စာ မထည့္ပဲ ေမာင္းလို႔ ရတဲ့ ကားရယ္လို႔
မရွိဘူး။ Aလားတူပဲ ေငြ သို႔မဟုတ္ လူ႔ေလာက ပတ္၀န္က်င္ စီးေၾကာင္းလည္ပတ္ေစေသာ Aရာ မရွိဘဲ ရပ္တည္လို႔ ရတဲ့
သက္ရွိ လူသားရယ္လို႔ မရွိဘူး။ သက္မဲ့ လူသား (ေက်ာက္ရုပ)္ ေတာင္မွ ေငြနဲ႔ ဖန္တီးတဲ့ Aလွေဆးမွင္ေတြ လိမ္းက်ံမွ
Aေရာင္ ပိုထြက္လာတယ္ ဆိုတာ- ျငင္းဆန္လို႔ မရေကာင္းဘူး။
ေငြကို ေလာကီရမက္ ျဖစ္တယ္လို႔ စြပ္စြဲ ပုတ္ခတ္ျခင္းလည္း Aကုသိုလ္ထဲမွာ Aႀကံဳး၀င္ေနတယ္။ ေငြျဖစ္ေစ၊ ေရႊျဖစ္ေစ၊
Uစၥာစည္းပြား ျဖစ္ေစ ေလာကီရမက္ေတြ မဟုတ္ဘူး။ Aဲ့ဒီ Uစၥာစၥည္းမ်ားေပၚမွာ မေတာ္ေလာဘ တက္ျခင္း ဆိုတဲ့ စိတ္
သည္သာ Aကုသိုလ္ ျဖစ္တယ္။
Aစၥလာမ္က ျပဌာန္းတဲ့ သီAိုရီမွာ ေငြ သို႔မဟုတ္ Uစၥာ စီးပြားကို ရွာႀကံျခင္း၊ တင့္တယ္လွပေAာင္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပညာ
တတ္ေAာင္ ေလ့က်င့္သင္ယူျခင္း စသည္တို႔ဟာ Aကုသုိလ္မ်ား မဟုတ္ဘူး။ Aကုသိုလ္ မႈကို မက်ဴးလြန္ျခင္း ျဖစ္တဲ့
Aတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရရွိႏိုင္ျခင္း ခရီးကို ထိခိုက္ေစမႈ မရွဘ
ိ ူး။
တနည္းAားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရရွိႏိုင္ဘို႔ Aတြက္ ေလာကီ သို႔မဟုတ္ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ရွိသမွ်ကို စြန္႔ပစ္ရမယ္လို႔ မဆိုဘူး၊
တကယ္လို႔ ေလာကီ သို႔မဟုတ္ ပတ္၀န္းက်င္ကို စြန္႔ပစ္ေနရမယ္ ဆိုရင္- Aဲ့ဒီ စြန္႔ပစ္ရျခင္း ဒုကၡ၊ ေသာက ေတြက စြန္႔ပစ္
သူကို Aခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္ ဖိစီးႏိုင္တယ္။ Aဲ့ဒီလို ဖိစီးလာရင္ မိမိသြားလိုတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးမွာ ခလုတ္ကသင္းႀကီး ျဖစ္
သြားႏိုင္တယ္။ Aဲ့ဒါ Aေရးႀကီးတဲ့ Aခ်က္ပ။ဲ ဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးကို သြားတဲ့ ခရီးသည္ေတြထဲမွာ ၾကားဘူးနား၀
ေရလိုက္လြဲၿပီး ရူးတယ္။ ေယာင္တယ္။ လြတ္ထြက္သြားတယ္ ဆိုတာေတြကို မၾကာခဏ ေတြ႔ျမင္ေနရေတာ့တယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈဟာ ေလာကီရဲ႔ Aျပင္မွာ မရွိဘူး။ ေလာကီထဲမွာပဲ ရွိေနတယ္။ ေလာကီ Aပူေတြကို ေဘးဖယ္ထားႏိုင္ရင္
ေလာကီ ေAးၿငိမ္းမႈဟာ Aဲ့ဒီေနရာပဲ ရွိေနတယ္ဆိုတာ စြဲၿမဲစြာ မွတ္ယူဘို႔ လိုတယ္။ လူတစ္ေယာက္ဟာ ေန႔ရဲ႔ Aလင္း
ေရာင္ကို ရဘို႔ ေနသြားလမ္းေၾကာင္းAတိုင္း လိုက္ၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ေနဘို႔ မလိုဘူး။ သူ႔ေနရာမွာပဲ ေနလိုက္ပါ။ ည
Aေမွာင္ ေပ်ာက္သြားရင္ Aဲ့ဒီေနရာကို ေန႔Aလင္းေရာင္ ေရာက္ကိုေရာက္လာမွာပဲ။
ဒီေနရာမွာ Aဓိက တင္ျပလိုတာက- ေငြေၾကးယႏၱရား နဲ႔ ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ စီးပြားေရးနဲ-႔ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္
ရင္း လူတစ္Uီးရဲ႔ တစ္သီးပုဂၢလ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ဘယ္လို ရရွိႏိုင္မလဲ ဆိုတာပဲ။
Aစၥလာမ့္ သီAိုရီမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ေနာက္ဆီသို႔ လူသားက လိုက္ရွာေနစရန္ မလို။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈဟာ ၿမိဳ႔ပတ္ရထားလို
လူသားတည္း ဟူေသာ မွတ္တိုင္ဆီသို႔ AစU္Aၿမဲ ဆိုက္ေရာက္လာေနေသာ Aရာတစ္ခုသာ ျဖစ္တယ္။ လူသားကသာ
မိမိ ဆီကို ဆိုက္ေရာက္လာေလ့ ရွိတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရထားႀကီးကို မိမိရွိေနတဲ့ေနရာ ပညာရွာသူက ပညာေရးမွတ္တိုင္၊ စီးပြား
လုပ္ေဆာင္ေနသူက စီးပြားေရးမွတ္တိုင္၊ ႏိုင္ငံေရး သယ္ပိုးေနသူက ႏိုင္ငံေရးမွတ္တိုင္ စတဲ့ မွတ္တိုင္ Aသီးသီးကတက္စီး လိုက္ဘို႔ပဲ လိုAပ္ပါတယ္။
ဘယ္မွတ္တိုင္က စီးစီး Aေျခခံယုတၱိေဗဒကို ပိုင္ဆိုင္ထားမွ - မိမိဆီကို ဆိုက္ေရာက္လာေနတဲ့ Aရာေပါင္းမ်ားစြာ Aထဲမွ
Aစစ္Aမွန္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ- ဆိုတဲ့ Aရာ (ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ဆိုတဲ့ ယU္ရထား) ကို သိျမင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။ သတိထားရမယ့္ Aခ်က္
က မိမိရပ္တည္ေနတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ဟာ က်ယ္ေျပာေလေလ- ပတ္၀န္းက်င္ မာယာေတြ မ်ားေလေလ ဆိုတဲ့ Aခ်က္ပါပဲ။
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Aဲ့ဒီ ပတ္၀န္းက်င္ မာယာေတြၾကားထဲမွာ Aေျခခံ ယုတၱိေဗဒကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ စြဲကိုင္ၿပီး- ပါးပါးနပ္နပ္ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ဘို႔ေတာ့
လုိတယ္။ ဒီလို ပါးနပ္နည္းေတြကို လူတစ္Uီးခ်င္းမွာ ရွိၿပီးသား Aေတြ႔Aႀကံဳေပါင္းမ်ားစြာက သြန္သင္ေပးသြားပါလိမ့္မယ္။
တစ္Uီးနဲ႔ တစ္Uီး နည္းဗ်ဴဟာ တူညီႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။
စီးပြားေရး ေလာကက လူသားတစ္Uီးဟာ- ဓါတ္ဆီပမာဏေပါင္း မ်ားစြာ သို႔မဟုတ္ ေလာင္စာဆီေပါင္း မ်ားစြာကို သယ္ပိုး
ၿပီး ေလာင္စာဆီတင္ ယU္တစ္စီးနဲ႔ တူတယ္။ သူ႔ေက်ာေပၚမွာ ေလာင္စာဆီ ဂါလံေပါင္းမ်ားစြာကို တင္ထားေပမယ့္၊ သူ႔ ရဲ႔
လည္ပတ္မႈAတြက္ Aဲ့ဒီေက်ာေပၚက ဂါလံေပါင္းမ်ားစြာဟာ Aသံုးမ၀င္ဘူး၊ သူ႔ရင္ထဲမွာ ထည့္ထားတဲ့ ေလာင္စာဆီသို
ေလွာင္တဲ့ ကန္ ကေလး တစ္ခုပဲ ျပည့္ေနဘို႔ လိုတယ္ဆိုတဲ့ Aခ်က္ကို ေမ့ထားလို႔ မရဘူး။ Aကုသိုလ္ ျဖစ္တဲ့ ေလာဘ
စိတ္တက္ၿပီး ေက်ာေပၚက ေလာင္စာဆီAားလံုးကို သူ႔Aင္ဂ်င္Aတြက္ ပတ္သက္မိရင္- Aင္ဂ်င္ ပ်က္စီးသြားႏိုင္သလို၊
Aခန္႔မသင့္ရင္ မီးေလာင္ေပါက္ကသ
ြဲ ြားႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ AေျခခံAခ်က္ကို ေမ့မသြားဘို႔ လိုပါတယ္။
လူသားတစ္Uီးဟာ- စီးပြားUစၥာေပါင္း ဘယ္ေလာက္ ပိင
ု ္ဆိုင္ပါေစ- ေလာကမွာ လူသားတစ္UီးAတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့
စံခ်ိန္ထက္ ပိုမိုၿပီး သံုးစြဲႏိုင္Aား မရွိဘူး။ တနည္းAားျဖင့္ ႏွစ္ကိုယ္ မခြဲႏိုင္ဘူး။ သံုးကိုယ္မခြဲႏိုင္ဘူး။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း
Aရသာ သံုးေလးမ်ိဳးကို မခံစားႏိုင္ဘူး- ဆိုတာ။ သတိရွိေစဘို႔ ျဖစ္တယ္။
ေလာဘေလာဘစီးပြားေရး လုပ္သူေတြဟာ ပိုမို ရလိုစိတ္ ေလာဘေတြ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ေလာဘကို Aစၥလာမ္က မသတ္ခိုင္းဘူး၊
မပါယ္ခိုင္းဘူး။ ေလာကကို Aတၱ မဖံုးဘို႔သဲ သြန္သင္ပါတယ္။ ေလာဘာကို ပါယ္သတ္ေနရင္- Aဲ့ဒီ ပါယ္သတ္တာဟာ
ဒုကၡ ပဲ ေလာက မ်ားမ်ား ပါယ္သတ္ေလ ဒုကၡ ကို မ်ားမ်ား ဖိတ္ေခၚေလပဲ။ ဒုကၡ မ်ားမ်ား ဖိစီးခံရရင္- သူ႔Aတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္း
မႈ ရဲ႔ ရသနဲ႔ ေ၀းကြာသြားႏိုင္တယ္။ ဒုကၡ ဖိစီးခံရဖန္ မ်ားသူဟာ- စိတ္တိုတတ္တယ္။ သည္းခံႏိုင္မႈ Aားနည္းလာတယ္။
ေနာက္ဆံုး ထိမ္းမႏိုင္ သိမ္းမရ ေပါက္ကသ
ြဲ ြားႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေလဘ ကို ပါယ္သတ္ျခင္း Aလုပ္ကို မလုပ္ပါနဲ႔။ ေလာ
ဘကို Aတၱ မဖံုးဘို႔ပဲ ဆင္ျခင္ပါ။
ေလာဘကို Aတၱလႊမ္းမိုးသြားရင္ ေမာဟာ (ဇြာလင္) ျဖစ္သြားတယ္။
လူတစ္ေယာက္ဟာ (Aတၱ) ငါ့ဘ႔-ို ငါ့ဘို႔ခ်ည္း ေလာဘ ျဖစ္ေနရင္- Aဲ့ဒီ ေလာဘကို Aင္မတန္ ဆင္းရဲတဲ့ ေလာဘလို႔
ဆိုတယ္။ ေလာဘ ဆင္းရဲေလ- ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ ေ၀းေလပဲ။ သူ႔Aတြက္ ေလာကီ Aရသာကိုေတာ့ သူ႔ Uစၥာပစၥည္းနဲ႔ ၀ယ္
ယူလို႔ ရေကာင္း ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ဆိုတာေတာ့ ႏွလံုးသားထဲမွာ ျဖစ္တည္မလာႏိုင္ဘူး။
လူတစ္UီးAား မိမိကိုယ္မိမိေတာ္လွန္ျခင္းျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ျပဳျပင္ျခင္း ေလာဘ သို႔မဟုတ္ ႀကီးမားတဲ့ ေလာဘ ကို
ထားတတ္ဘို႔ Aေရးႀကီးပါတယ္။ တနည္းAားျဖင့္ ေလာက ကို ပရ ျဖင့္ မြမ္းမံလိုက္ပါ။
မိမိAတြက္ ဘယ္ေလာက္လိုမလဲ- ဆိုတာကို ပိုင္းျဖတ္လိုက္ပါ။ ဓါတ္ဆီတင္ကားတစ္စီးလိုပ-ဲ မိမိသြားလိုတဲ့ ခရီးAတြက္
ခရီးAတြက္ ဘယ္ေလာက္လိုမလဲ- လိုသေလာက္ ဓါတ္ဆီျဖည့္လိုက္ပါ။ က်န္တဲ့ ဓါတ္ဆီေတြက-ို Aျခားသူမ်ား Aတြက္
စနစ္တစ္က် ျဖန္႔ေ၀ေပးလိုက္ပါ။ တနည္းAားျဖင့္ ငါနဲ႔ ငါပတ္၀န္းက်င္ တစ္သားတည္းျဖစ္ေAာင္ ေလာဘကို ဆန္႔ထုတ္
လိုက္ပါ။ Aဲ့ဒီလို ဆန္႔ထုတ္ႏိုင္ေလေလ- ပီတိတိုးေလေလ ဆိုတာကို ေတြ႔လာရလိမ့္မယ္။ ပီတိတိုးလာေလေလ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ
Aပင္ေလးဟာ ႀကီးဖြံ႔ေလေလပဲ ဆိုတာကို ေတြ႔ကိုေတြ႔လာရလိမ့္မယ္။ ကိုယ္ျပဳစုတ့ဲ ပတ္၀န္းက်င္ဟာ ကိုယ့္Aတြက္
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ခလုတ္ကသင္း မျဖစ္ရေလေAာင္- Aဲ့ဒီ ပတ္၀န္းက်င္ႀကီးကိုလည္း ယုတၱိေဗဒကို ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးတတ္တဲ့ Aေလ့Aက်င့္
ကိုလည္း ေပးသြားရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါမွ စနစ္တက် ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း မည္ပါတယ္။
လူလူခ်င္း ကူညီေထာက္ပ့ံတာမွာ ဘာသာေရးေခါင္းစU္၊ လူမ်ိဳးႏြယ္၊ Aဆင့္Aတန္း၊ က်ား၊ မ၊ မိန္းမရွာ၊ ေယာက်ားရွာ၊
AသားAေရာင္ကို ၾကည့္ေနဘို႔ မလိုဘူး။ AယူAဆ- Aယူ၀ါဒ- AေတြးAေခၚ၊ AသားAေရာင္ က်ား၊မ ဆိုတာ ညႇိယူ
ႏိုင္တဲ့ Aရာ မဟုတ္ဘူး။ မျဖစ္ႏိုင္တာကို ျဖစ္ေAာင္လုပ္ဘို႔ ႀကိဳးစားေနလို႔ မရဘူး။- ဒါေပမယ္-့ Aေျခခံ ယုတၱိေဗဒ ဆို
တာကို လက္ခံတတ္ဘို႔၊ ခံယူတတ္ဘို႔၊ ခံယူရဘ
ဲ ို႔ပဲ Aားေပးသြန္သင္ ျပသေပးႏိုင္ရမယ္။
Aေျခခံ ယုတၱိေဗဒကို လက္ကိုင္ထားေသာ္လည္း လူတစ္Uီးနဲ႔ တစ္Uီး ပတ္၀န္းက်င္- ဘ၀Aေတြ႔AႀကံဳAရ AေတြးAေခၚ
ကြဲျပားႏိုင္တယ္ ဆိုတာကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ လက္ခံယံုၾကည္ထားဘို႔ လိုတယ္။ Aားလံုးလူဟာ မိမိနဲ႔ တစ္ထပ္တည္း Aတူ
ျဖစ္ရမယ္လို႔ ဘယ္လိုမွ သတ္မွတ္လို႔ မရတဲ့ နိယာမကို နားလည္ထားဘို႔ လိုပါတယ္။
မိမိရဲ႔ Uစၥာပစၥည္းနဲ႔ Aျခားသူမ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ ေပးလိုက္ရလိ-ု႔ Aျခားသူမ်ားသည္ မိမိကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစရမည္လို႔ သတ္မွတ္မိရင္
Aဲ့ဒီလူဟာ Aတၱ၀ါဒီသာ ျဖစ္တယ္။ Aဲ့ဒီလူAတြက္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈက Aေဖၚမဟုတ္ေသးဘူး။ သူ႔မွာ သူ႔ကူညီမႈ
Aတြက္ ကူညီခံရသူသည္ သူ႔လူျဖစ္ေစရမည္ ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါေနတယ္။ သူ႔ရည္ရြယ္ခ်က္ Aတိုင္း ျဖစ္မလာရင္- သူ႔
ကူညီမႈဟာ သူ႔ကိုယ္ ေသာက ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ ဒါကိုလည္း ဆင္ျခင္ရပါမယ္။
စီးပြားေရး လုပ္တာမွာ ေလာဘ (ရယူလိုစိတ)္ ရယ္၊ ပရ (Aမ်ားAက်ိဳး) ရယ္- ႏွစ္မ်ိဳးေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ ဘ၀ ခရီးကို သြား
ႏိုင္ေAာင္ ႀကိဳးစားရမွာ ျဖစ္တယ္။ မိမိကိုယ္မိမိ လိုAပ္တယ္လို႔ ျမင္ျခင္း Aတၱတင
ြ ္းကိုေတာ့ တိမ္ႏိုင္သမွ် တိမ္ေAာင္
ဖို႔ထားဘို႔ လိုပါတယ္။ Aတၱတင
ြ ္း နစ္ေနရင္ေတာ့- Aဲ့ဒီ Aတၱ တြင္းထဲကို ျဖည့္လုိ႔ မေလာက္ႏိုင္ဘ-ဲ ပရ ဆိုတာ ႏွတ္ဖ်ား
ေလးမွာပဲ- ရွိေနေတာ့မွာပါ။ ဒီလ-ို ဆိုရင္ေတာ့ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ေနရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈAား လုိခ်င္တယ္ဆိုတယ္ ရည္မွန္း
ခ်က္ဟာ စိတ္ကူးယU္ သက္သက္ပဲ ျဖစ္လာေတာ့မွာ ေသခ်ာတယ္။ သူ႔Aတြက္ ေသာက ေတြသာ AပိုဆုAျဖစ္ ထပ္ဆင့္
ထပ္ဆင့္ ရလာေတာ့မွာပါ။

ဆက္လက္ တင္ျပပါမည္။
ေဌးလြင္Uီး
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