
ဘရု ားသခင ်နင့််ဘယလ်ုိ  ဆကန်ယွရ်မ႑ိ လ ဲ(How to have a relationship with God) 

လူသ ားအပါအ၀င၊် ခပ်သ မ်ားေိသ အရ အ ားလ ုားတုိ ႔ကုိ  ဘရု ားသခငက်ဖနဆ်ငာ်းခဲ့်သည်ဟ ု

ကျမ်ားစ က သနွ္ိသ်ငပ်ါသည်။ ဘရု ားသခငသ်ည် ပပည့််စ ုပပ ား ေိက ငာ်းပမေတ်သ  ဘရု ားပဖစ ်

ေိသ ်လည်ား လူသ ားမျ ား သည် လ ုား၀မပပည့််စ ုနူိ  ငသ်လုိ ၊ ေိက ငာ်းလည်ားမ ေိက ငာ်းနူိ  ငပ်ါ။ 

ဘရု ားသခငသ်ည ် လသူ ားအ ား ေိက ငာ်းမ ေိက ငာ်းကုိ ေိရွားချယ်ရန ် ကုိ ယ်ပုိ င ်

ဆ ာုးပဖတ်ပုိ င္ိခ်ွင့််ေိပားခဲ့်သည်။ ဘရု ားသခင၏်သန် ့်ရ႑ငာ်း ေိသ စ အုပ် ဓမၿာကျမ််းစာသည ်

ဘရုာ်းသခင ် သကူုိ ယတ်ုိ ငဖွ်င့််ပြ ေိသာအရာပဖစပ်ြ ်း ၎င််းက လူအ ေိြါင််းတုိ ႔သည် 

ဒစုရုိ က်ကုိ ပြြု၍ ဘရုာ်းသခေငရ်႑႕ ေိတာ်၌ အသ ေိရြျက်ကကပြ  ဟု ေိပြာြါသည်။  

အ ေိပခခံကုိ ယ်ကျင့််တရာ်းန ့်ဆုိ  ေငသ်ာ ြညေတ်တာ်တချ ြု႔ကုိ  

ကျွေနတ်ာ်သာေိရ်းသာ်းခ ့်မည်ဆုိ   လငႂ ် ဘရုာ်းသခင၏်ြညေတ်တာ်ဘက်သုိ  ႔ 

ကူ်းေိပြာင််းနူိ  ငမ်ည့််သ ူ တစံုတ ေိယာက်မ ႂ ရ႑ မည်မ ဟုတ်ြါ။ အပြစတ်ရာ်းသည် ဘရုာ်းသခင ်

နင္ိ်ိ ့် တြါ်းသမူျာ်းကုိ  အကကမ််းဖေက်နသည်။ ဘရုာ်း သခင၏်နာမကုိ  

အလႎ သံ်ုးစာ်းလုေြ်နသည်ပဖေစစ်၊ တပခာ်းဘရုာ်းမျာ်းကုိ အ ေိစခံေိနသည်ပဖေစစ် 

ဘရုာ်းသခင၏်ချစပ်ခင််းေိမတၾာကုိ  ကျွေနတ်ာ်တ႔ုိ န႑လံု်းသာ်း၌ လက်ခံရန ်

ကျရ႑ံ်းေိနကကြါသည်။ ဤ ြညေတ်တာမ်ျာ်းသည် မ ဘကုိ မရုိ မ ေိသပြြုပခင််း၊ 

မုန််းေိသာသမူျာ်းအာ်း သတ်ပဖတ်ပခင််း၊ မျက်စ  ၏တြ်မက်ပခင််းပဖေစသ်ာ 

အ ေမ်ထာေငရ််းေိဖာက်ပြနပ်ခင််း၊ ခုိ ိ ်းယူပခင််း၊ အ မ်န ်းပခင််းမျာ်းအာ်း မမ႑န ်ေိသာသေက်သခံပခင််း၊ 

သတူြါ်း၏ြစၨည််းဥစၨာ (သုိ  ႔) မ န််းမအာ်း မနာလုိ ပခင််း နင့်် မ႑ာ်းယနွ််းေိန ေိသာဆၸၙ၊ 

မ႑ာ်းယွန္ိ်ိ ်းေိန ေိသာအပြြုအမူတုိ ႔က လုိ က်လံေိနြါသည်။ 

ဤချြုိ ိ ်းေိဖာက်မ႑ဳက ဘရုာ်းသခင၏်ထာ၀ရမ႑ အဆက်ပြေတ်တာေက်စသည်။ 

တပခာ်းစကာ်းပဖင့်် ေိပြာမည်ဆုိ  ြါက ကျွေနတ်ာ်တုိ ႔သည် သထူမံေ႑ြျာက်ဆံ်ုးေိနပြ ်း 

ထကွ်ခွာေိနသည်။ အဘယ် ေိကကာင့််ဆုိ  ေိသာ် သန် ့်ရ႑င််းပခင််းပဖေစသ်ာ သ၏ူတည်ရ႑ ပခင််းကုိ  

အပြစတ်ရာ်း နင့်် ေိြါင််းစြ်ရနခ်ွင့််မပြြုြါ။  



အပြစတ်ရာ်းသည် ဘရုာ်းသခင၏်ေိဒါသကုိ  ထေွက်စပြ ်း၊ သ၏ူတရာ်းစ ရငပ်ခင််းသည် ေဤနရာ 

တခုတည််း၌မဟတု်ဘ  အဆံ်ုးမရ႑ ေိသာကာလ၌လည််းပဖစြါ်သည်။ ေဤနရာသည်ကက ်းမာ်းေိသာ 

ဆင််းရ ့်ဒကုၡ နင့်် မပင မ််းနူိ  ေငသ်ာ မ ်းရ႑ ရာအရြ်ပဖစသ်ည်ဟု ကျမ််းစာက ေိဖာ်ပြထာ်းြါသည်။  

ဤအ ေိပခအ ေိနမ႑ာ ေိမျာ်လင့််ပခင််းကင််းမ ့်နူိ  ငြ်ါသည် သုိ  ေ႔သာ် သတင််းေိကာင််းမ႑ာ 

ဘရုာ်းသခင ် သည်အပြစမ်ရ႑ ေိသာ ေိမရ႑ ယကုိ ေိစလႎတ်ခ ့်သည်။ သ၏ူလုြ်ငန််းမ႑ာ 

လူသာ်းမျာ်းကုိ  ဘရုာ်းသခင ် ၏ေိရ႑ေ႔တာ်၌ ကကာ်း၀ေငတ်ာင််းြေနြ််းပခင််းပဖစသ်ည်။ 

သပူြြုလုြ်ခ ့်သည့််အရာမ႑ာ သ၏ူခၙၸာကုိ ယ် အသက်ကုိ  ဘရုာ်းသခင၏်ေိပဖာင့််မတ်ပခင််းကုိ  

ခံစာ်းနူိ  ငရ်နအ်တွက် ကျွေနတ်ာ်တုိ ႔၏ ကုိ ယ်စာ်း လ႑ ႔လ႑ေည်ြ်းခ ့်သည်။  

ဘရုာ်းသခင ် နင့်် ကျွေနတ်ာ်တုိ ႔ကကာ်း သက်ပမေတ်စရန ် တခုတည််းအတကွ် သေူိသဆံ်ုးခ ့်သည ်

မဟုတ်ဘ  သသူေည်သပခင််းမ႑ရ႑ငပ်ြနထ် ေိပမာက်ခ ့်ပြ ်း သ႔ူကုိ ယံုကကည်ကုိ ယ််းစာ်း 

သမူျာ်းကုိ လက်ခံ ရန ် ယခုေိစာင့််ကက ြုေိနြါသည်။ ထုိ  ေိကကာင့်် ေိသပခင််းကုိ ကကံြုပြ ်း 

ခၙၸာကုိ ေယ်သ ေိသာ်လည််း သနူင့််အတူေိနရမည်ပဖစသ်ည်။ ဤအရာကုိ   ထာ၀ရအသကဟ် ု

ဓမၿာကျမ််းစာက ေိဖာ်ပြြါသည်။  

ကျွေနတ်ာ်တုိ ႔န႑လံု်းသာ်းပဖင့်် ေိယရ႑ထ ံ ၀နခ်ျပြ ်း၊ ကျွေနတ်ာ်တုိ ႔၏ 

ကယ်တငြု်ိ ငရ်႑ငအ်ပဖင့််၊ သသူာ လငႂအ်ပြစက်ုိ ဖယ်ရ႑ာ်းေိစ၍ ဘရုာ်းသခင ် နင့်် 

သက်ပမတ်ပခင််းသုိ  ႔ ြုိ ေ႔ဆာေငစ်သည်ဟု ပြြုလုြ် ေိသာအခါ 

ဤအရာအာ်းလံ်ုးမ႑ာေိြါက်ကကာ်းေိစသည်။ သ႔ူကုိ လက်ခံပခင််း နင့်် ယခ ုသအူာ်းအ ေိစခံေိန 

သည်ကုိ ဤအထ ၌ြါ၀ငြ်ါသည်။  

ေိယရ႑ကုိ  ကျွေနတ်ာတ်ုိ ႔လက်ခံေိသာအချ န၌် သသူေည်ကာင််းကငမ်႑ သန် ့်ရ႑င််းေိသာ 

၀ ညာ၌ေိတာ် ကုိ  ကျွေနတ်ာ်တုိ ႔ အတွေက်စလႎတ်ကာ သသူည ်

ကျွေနတ်ာ်တုိ ႔၏စ တ်န႑လံု်းထ ၌ က မ််း၀ြ်၍ ဘရုာ်းသခငအ်တွက ် အသက်ရ႑ငရ်န ်

ကျွေနတ်ာ်တုိ ႔၏အသက်တာမျာ်းကုိ  ေိဖ်းမကူည ေိနသည်။  

ဤလက်ခံယံုကကည်ပခင််းက ေိရနစပ်ခင််းခံပခင််း (သုိ  ႔) ေိရနစပ်မြုြ်ပခင််းသုိ  ႔ 

တွန႔်ြုိ ေ႔စသည်။ ဒ ပြြု လုြ်ပခင််းက အသေစသ်ာေိမွ်းဖွာ်းပခင််းကုိ  ြုံေိဆာငြ်ါသည်။ 

ဤခနၸာကုိ ယ်ဆုိ  ငရ်ာ အထ မ််းအမ႑တ ် သည် ဘရုာ်းသခင၏်အတွင််းမ႑ 



လုေြ်ဆာငပ်ခင််းပဖစပ်ြ ်း၊ ၎င််းက ဒ လုေြ်ဆာငပ်ခင််းပဖင့်် စစ္ိမ်႑န ် ေိသာ၀ ညာ၌ေိရ်းရာ၌ 

အသေစသ်ာလူြုဂ  ိလု်အပဖစသ်ုိ  ႔ ေိပိြာင််းလ ေိန ေိကကာင််းအတွင််းန႑လံု်းသာ်းမ႑ 

၀နခ်ံေိကကပငာပခင််းပဖစသ်ည်။  

ဤက သုိ  ႔ပဖစစ်ဥ်ပဖစရ်ြ်မျာ်းသည် ရုိ ိ ်းစင််းေိသာလုြ်ရြ်က သုိ  ႔ပဖေစသ်ာ်လည််း 

၎င််းမ႑ာအလွေနလ််း နေက်သာလုြ်ရြ်တခု ပဖစြ်ါသည်။ ေိယရ႑က သင့််ကုိ ဤက သုိ  ေ႔ပြာ၍ 

ဖ ေတ်ခါ်ေိနြါသည်။ 

" ၀ေနလ်ား၍ပငပ်နာ်းေိသ သအူ ေိပါငာ်းတုိ ႔၊ ငိါိ ့်ထ သုိ  ႔လ ကက ေိလ ့်။ 

ငိါသည်ချမ်ားသ ေိပားမည်။ ငိါိ ့်ထမ်ားဘုိ  ိ ားကုိ တင၍် ထမ်ားကက ေိလ ့်။ ငိါိ ့်ထ ၌နည်ားခ ကက 

ေိလ ့်။ င ါိသည်နာူးည်ိ့  သ ေမ်မွ႔န မ့််ချ ေိသ  စ တ်သ ေိဘ ရ႑ိ ၏။ 

သငတ်ုိ ႔စ တ်န႑လ ုားသည်သက်သ ပခငာ်းကုိ ရလ မ့််မည်။ အ ေိကက ငာ်းမူက ား၊ 

ငိါိ ့်ထမ်ားဘုိ  ိ ားသည် ထမ်ားလွယ်၏။ ငိါိ ့်၀နလ်ညာ်းေိပါ့်၏ဟု မ နေ်႔တ ်မ၏ူ။" 

မ ေတ်ဆ ွ ဒ ေိန႔ သ၏ူေိခါ် ဖ တ်သ ကုိ ကက ားပါက ေိကျားဇိူိ ားပပြု၍ သင၏်စ တ်ိ႑ၙလ ုားကုိ  

မ ေိကျ ေိစ မည့််အစ ား အသက်၀ ည ၌ကုိ ေိစ င့််ထ နာ်းေိသ သထူ  

သင့််ဘ၀တခုလ ုားကုိ ပ ုအပ်လုိ က်ပါ။ သသူည်သင့််ကုိ ချစသ်ည်။ သသူည်သင့််ကုိ  

န ားမလညန်ူိ  ေငလ် ေကသ်  ၀မ်ားေိပမ က်ပခငာ်း၊ မ ေိရွ႔ လိႂိ  ိားနူိ  ေငသ်  

ပိင မ်သက်ပခင််းကုိ ေိြ်းလ မ့််မည်ပဖစသ်ည်။ ဒ လုိ ေိပြာပခင််းပဖင့်် သင့််ဘ၀၌ 

ဘေယ်တာ့်မ႑ဒကုၡမုန််းတုိ င််းမျာ်းမကကံိေုိတာ့်ြါဟု ေိပြာပခင််းမဟုတ်ြါ။ သုိ  ေ႔သာ် 

သဂူတ ေိြ်းသည် မ႑ာ ကျွေနတ်ာတ်ုိ ႔ကုိ ဘေယ်တာ့်မ႑ စွန႔်ြယ်မည်မဟုတ်သလုိ  

ဘေယ်တာ့်မ႑လည််းထာ်းခ ့်မည် မဟုတ်ြါ။  

အဆံ်ုးသတ်ရာ၌ သကူုိ ယ်တုြုိ င ် သင့််အာ်းစစမ်႑နစွ်ာန ့် ဖွင့််ပြရန ် နင့်် ထ ေိတွ႔၍ရ 

ေိသာလမ််းပဖင့််၊ သ႔ူ အ ေိြါ်၌ ယံုကကည်နူိ  ငရ်နအ်တွက် သအူာ်းဆေုိတာင််းြါ။ ဤအရာကုိ  

သင့််န႑လံု်းသာ်းထ ၌ ေိလ်း နက်စွာ နင့်် ပဖြူစငစွ်ာပဖင့်် ပြြုလုြ်ြါက သငစ် တ်ြျက်မည်မဟုတ်ြါ။ 

ဘရုာ်းသခင၏်ေိကာင််း ပမတ်ပခင််းကုိ  ပမည််းစမ််းကကည့််ြါ၊ ရ႑ာေိဖွကကည့််ြါ 

ဟူ၍ကျွေနတ်ာ်ခနွအ်ာ်းေိြ်းချငြ်ါသည်။ 

 



ဘရုာ်းသခငက်ုိ  ကုိ ယတ်ုိ ငက်ုိ ကျ ဘယ်လုိ ေိတွ႔ကကံြုနူိ  ငမ်႑ာလ  

ဘရုာ်းသခငက်ုိ  ဘယ်လုိ  သ နူိ  ငမ်႑ာလ  

ဘရုာ်းသခငက်ုိ  ဘယ်လုိ  ဆက်နယွ်နူိ  ငမ်႑ာလ  

 

ဘရုာ်းသခင၊် ေိယရ႑၊ ဘရုာ်းသခငက်ုိ  ဘယ်လုိ သ နူိ  ငမ်႑ာလ ၊ ဘရုာ်းသခငက်ုိ  

ဘယ်လုိ ဆက်နယွ်ရ မ႑ာလ ၊ ကယတ်ငပ်ခင််း၊ ေိကာင််းကင၊် ငရ ၊ ပင မ်သက်ပခင််း၊ 

ချစပ်ခင််းေိမတၾာ၊ ၀မ််းေိပမာက်ပခင််း၊ တရာ်းစ ရငပ်ခင််း၊ လက်၀ါ်းကာ်းတုိ င၊် အပြစတ်ရာ်း၊ 

ထာ၀ရအသက်၊ ၚဓမၿာကျမ််းစာ၊ ဘရုာ်းသခင ်အာ်းကုိ ယ်တုိ ေငတ်ွ႔ကကံြုပခင််း၊  

 

 

 


