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၁။ ခ ျှီႇဆင ါး
Holy, holy, holy Lord God Almighty

၁။ ခ ျှီႇဆင ါး၊ ခ ျှီႇဆင ါး၊ ခ ျှီႇဆင ါး၊ စံဝဖ် ဖျာါးအါးတျာန်ခိုါးဒ င်ါး
ဇိုမည ါးမဇဝ်ါးမဇဝ်ါး အှေဲခိုည်ါးမတျာျှီႇတျာင်မကါးစါးအန်ါးစံဝဖ် ဖျာါး
ခ ျှီႇဆင ါး၊ ခ ျှီႇဆင ါး၊ ခ ျှီႇဆင ါး၊ စံဝဖ် ဖျာါးအါးမ ှေဲေဲႈမနျာေဲႈကႎါ်ည်ါး
အိုည်ါးပ ါးအဆ ျာ် ိုေဲႈလည် ည်ါးစံဝဖ် ဖျာါး။

၃၈

၂။ ခ ျှီႇဆင ါး၊ ခ ျှီႇဆင ါး၊ ခ ျှီႇဆင ါး၊ ကှေဲအါးမဂါ်ည်ါးမတှေဲငါး် ပါ့်ပလါ်န်ါး
မဒှေဲေဲႈ ျှီႇဆက ျှီႇ ခ ျှီႇမဂါ်ည်ါးလအျာည်ျှီႇ ပလျာင် ည်ါးစံဝဖ် ဖျာါး
စံငန
် ျာင်ါးပါ့်ပလါ်န်ါးပါ်မ ှေဲေဲႈ မဒှေဲေဲႈခိုည်ါးမဂ ှေဲပ်ဒို့ ည်ါးစံဝ်
ိုေဲႈစံဝ်ဖဖျာါးအ ်ါးမဆ မဒှေဲေဲႈမဂ ှေဲပ်ဒို့မတျာ်န်ါးမခ ေဲႈ။
၃။ ခ ျှီႇဆင ါး၊ ခ ျှီႇဆင ါး၊ ခ ျှီႇဆင ါး၊ ဆျာ်ေျာ ်ါးအျာ်ျှီႇ လျီုက်စျာ် ်ါးမဒှေဲေဲႈ
စျာါးကှေဲအါးမ ှေဲေဲႈအပ ှေဲတ် မေှေဲဝ်ါးဖိုင်ါးတျာန်ခိုါးအန်ါးစံဝ်
ိုေဲႈလည်အန်ါးစံဝ်ခ ျှီႇဆင ါး အါးမနါးအန်ါးအျာဝ်မ ှေဲေဲႈ
ဒ ါးမနျာေဲႈကမ ှေဲေဲႈစံဝ် ပနံဝ်ါးဒှေဲေဲႈမေါးနျာ်ာ်ႏ။
၄။ ခ ျှီႇဆင ါး၊ ခ ျှီႇဆင ါး၊ ခ ျှီႇဆင ါး၊ စံဝဖ် ဖျာါးအါးတျာန်ခိုါးဒ င်ါး
ပလါ်န်ါး၊ကတျာည်ါးကျာည်ါးပ င်လျာည် ပံင်ဖျာန်မပလေဲႈအန်ါးစံဝမ
် တျာ်န်ါး ျီုါး
ခိုည်ါးမတျာျှီႇဇိုက်ဖိုက်အန်ါးစံဝ် မနျာေဲႈကႎါ်ည်ါးအန်ါးစံဝဒ
် င်ါး
အိုည်ါးပ ါးအဆ ျာ် ိုေဲႈလည် ည်ါးစံဝဖ် ဖျာါး။
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၂။ ထန်ဘ

အန််း ျာတ်ဒါင််း

How Great Thou Art

၂၃က။ ၄၀၆

၁။ အဝ်ကန်စံဝ်ဖဖျာါး အန်ါးအါးမ ှေဲ ်အျာ ်ါးမတျာ်န်ါး ျီုါး ျာ်
ည်ါးစံဝ်ဖျာန်မပလေဲႈ အန်ါးမတှေဲင်ါးကံ ်ဖျာဒ င်ါးနါး
လျာဝ်မဂါ်ည်ါးပါ့်ပလါ်န်ါး ဟျာ် ါး် ကဆျာေဲႈဟျာ် ါး် ည်ါးမတျာ်န်ါး ျီုါး
ိုေဲႈဒို့ဆျာက်မဆ ပံင်ဖျာန်မပလေဲႈဒ ါးတည်ါးအန်ါး။
ႎီ်းဒ ါ်ႈ

အဝ်ႎမညန်အံဝ်ါး ခိုည်ါးမတျာျှီႇဇိုကဖ
် ိုကအ
် န်ါးစံဝ်
ထန်မ ှေဲအန်ါး ျာတ် ထန်မ ှေဲအန်ါးဒ င်ါး
အဝ်ႎမညန်အံဝ်ါး ခိုည်ါးမတျာျှီႇဇိုကဖ
် ိုကအ
် န်ါးစံဝ်
တျာန်ခိုါးအန်ါးဒ င်ါး ျာတ်ဒ င်ါးမပ ့ခည်ါး။
၂။ ဆျာ်အှေဲမလှေဲပ် ည်ါး မကျာ်န်ါးဆ ်ါးမတျာ်န်ါး ျီုါးကှေဲဒါး ျာ်
ခိုည်ါးမတျာျှီႇဇိုကဖ
် ိုက် မကါးစါးဖျာန်မပလေဲႈအန်ါးစံဝ်
မအှေဲ ်ါးခ ျှီႇမအှေဲ ်ါးဆင ါး လျာည်မလေဲႈမဒှေဲေဲႈမတျာျှီႇမနျာမဂ င်ါးဇျာါး
မ ှေဲ ်အျာ ါး် မပ ့ခည်ါး ပံင်ဖျာန်မပလေဲႈအန်ါးအန်ါးစံဝ်။
၃။ အဝ်ကန်စံဝ်ဖဖျာါး ည်ါးစံဝ်မပလေဲႈမကျာ်န်ါး ည်ါးမလေဲႈမဒှေဲေဲႈ
စျာနံင်ခံ ်ေျာ် ါး် မဂ ျှီႇအပ ှေဲတ်မေါးမတျာ်န်ါးမခ ေဲႈ
ရံင်ါးတျာ်ျှီႇတည်ါး ျာ် အန်ါးစံဝ်ဟည်မကျာျှီႇဒည်ါးဟျာဝ်ါးမဟျာ်ည်ျှီႇ
စျာနံင်ပလျီုတ်ဒှေဲေဲႈ အပ ှေဲတ်မေါးပါ်ပည်မ ှေဲေဲႈ။
၄။ ဇိုကဖ
် ိုကခ
် ိုည်ါးဒ ါး ဆျာ်အန်ါးစံဝ်ခရတ်မလေဲႈမဒှေဲေဲႈ
နံင်မတှေဲျှီႇလျာည်ါးအံဝ်ါး ဟျာဝ်ါးပါ့်ခမလှေဲပ်မဂါ်ည်ါးအန်ါး
အန်ါးမ ှေဲေဲႈမနျာေဲႈန ်ါး စမဂ ှေဲပ်မတျာျှီႇဟျာဝ်ါးအန်ါးစံဝ်ဖဖျာါး
အံဝ်ါးနံင်ကလျာင်ါး ထန်မ ှေဲအန်ါး ျာတ်ဒ င်ါးခည်ါး။
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၃။ ဆက င််း ျာန််းဆ်းခည်ဘဆ ််း
Abide with me

ဟည်စျာ် ်ါးမဒှေဲေဲႈခည်မဆှေဲ ်ါး ည်ါး ျာ်ဟည်အျာ်ျှီႇမဒှေဲေဲႈ
န်ဒ ည်ါးစံဝ် အျာဝ်မ ှေဲေဲႈအါးနံင်ပည်တဝ်ေဲႈ
ကှေဲအါးမနျာေဲႈနန်ါးမနျာေဲႈည ျာပ် နျာင်ါး န်ါးမဂါ်ည်ါးန ်ါး
ည်ါးစံဝ်မဒှေဲေဲႈမဂါ်ည်ါးမတျာျှီႇမေါး အဝ်ကန်စံဝဖ် ဖျာါး။ အျာမ န်။
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၅

၄။ ပံင်လှူပ ပည်ဘ ါ်ႈ
We give Thee but Thine Own

၂၉၅

ပံငလ
် ှူကှေဲနါးမတျာ်န်ါး ျီုါး ိုေဲႈဒို့လ ည်ါးစံဝ်ဖဖျာါး
ဂ ဆင် ိုေဲႈပံင်လှူအျာပ်မေါး ျာ် ဟည်ခိုည်ါးဒ ါးမနျာေဲႈ စလှူ။ အျာမ န်။

8

၅။ ဘက်းစ်းဘကျာင််း င်ဂလျာ
Come, Thou fount of every blessing

၄၁
၁။ င်ဂလျာစံဝ် မကါးစါးဒ င်ါးခည်ါး စံဝမ
် ေဆို ကမဇျာ်ည်ျှီႇဒှေဲေဲႈနျာ်ာ်ႏ
မတျာ်စံငန
် ည် ျာ် မေဆိုတဝ်ေဲႈမတျာျှီႇ
မတျာ်န်ါးဆငည်ါးအံဝါး် ခိုည်ါးမပ ့ခည်ါး။
အါးမဂါ်ည်ါးပါ့်ပလါ်န်ါး ကှေဲဒါ်ေဲႈဆက င်ါး အှေဲ ျာ်ခိုည်ါးမတျာျှီႇ ဒါ်ေဲႈမတျာျှီႇကှေဲ
မနျာေဲႈကမ ှေဲေဲႈစံဝ် ဒ င်ါးဇျာါးမတှေဲငါး် အှေဲ မကါးစါးအန်ါးစံဝ် ဒ င်ါးမပ ့ခည်ါး။
၂။ မတျာ်စံငန
် ည် ျာ် ည်ါးစံဝတ
် ဝ်ေဲႈဒှေဲေဲႈ မတှေဲငါး် ဇိုင်ါးကည်ါးမေါးပါ်ပည်မ ှေဲေဲႈ
မဂ ျှီႇ ိုေဲႈမကါးစါး ည်ါးစံဝဒ
် င်ါးဇျာါး မေါးဟည် န်ါးမဂါ်ည်ါး မပ ျာ်ဆျာေျာ။
ေျာ ်ါးကန်ါးဒည်ါးမေါး ည်ါးစံဝမ
် တျာျှီႇတဝ်ေဲႈ
မဖါးမတျာ်န်ါး ျီုါးအန်ါးဂ ှေဲတ်ဒှေဲေဲႈဒို့
စျာနံငမ
် ခ ျာ်တလ
် ျာည်ါး အဆျာက်စျာမေါး
ဟည်စန်ါးဒှေဲေဲႈ အဆျာက်အန်ါးစံဝ။်
၃။ မကါးစါး ည်ါးစံဝ် ဒ င်ါးဇျာါးမပ ့ခည်ါး မေါးနလှူေဲႈ ခိုည်ါးအန်ါးမဆမဆ
အည်ကန်စံဝဖ် ဖျာါး မဂ ျှီႇမကါးစါး ည်ါး
မခှေဲငါး် မနျာေဲႈမေါးနါး ဟည်မဂါ်ည်ါးန ်ါး။
ေျာ ်ါးကမလှေဲပ်ဟျာဝ်ါး မေါးတျာ်အိုန်ဒါ်န်ါး
ည်ါးစံဝက
် ႎါ်ည်ါး မခ ျာ်တလ
် ျာည်ါး ိုါး
မတှေဲေဲႈလျာည်ါးမနျာေဲႈမေါး နျာင်ါးမပန်စျာစံဝ်
ဒှေဲေဲႈကိုငါး် ည်ါးစံဝ် နျာင်ါးခ ျှီႇမဆ။
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၆။

ခိုည််းဘတျာေဲႇဇိုကဖ
် ိုက်
We praise Thee, O God

၅၁
၁။ ခိုည်ါးမတျာျှီႇဇိုက်ဖိုက်စံဝ် ိုေဲႈစံဝဖ် ဖျာါး ျာတ်ဒ င်ါးဇျာါး
ဆည်ျှီႇမလေဲႈမဒှေဲေဲႈ မကျာ်န်ါးကမ ှေဲေဲႈအန်ါး စႎါးမတှေဲျှီႇလျာည်ါး ိုါး။
ႎီ်းဒ ါ်ႈ

ဟျာမလလိုေျာ ဖိုငါး် တျာန်ခိုါးဒ င်ါး
ဟျာမလလိုေျာ အျာမ န်၊
မပလေဲႈနှေဲဒှေဲေဲႈ ိုါး ဖိုင်ါးတျာန်ခိုါးဒ င်ါး
ႎမညန်ခ ျှီႇဆင ါးစံဝ်။

၂။ ခိုည်ါးမတျာျှီႇဇိုက်ဖိုက်စံဝ် မဂ ျှီႇႎမညန်စံဝဟ
် ဝ်ပလ င်
ဟည်နှေဲဒှေဲေဲႈ နျာင်ါးမေါးနျာ်ျှီႇအန်ါးစံဝအ
် ါးမခ ျာ်တလ
် ျာည်ါး။
၃။ အပ ှေဲတက
် လည်ျှီႇမေါး စျာနံငခ
် ံ ်လျာည်ါးမေါးနါး
အန်ါးဟည်ခံ ် လျာည်ါးႎိုန်ဟျာဝ်ါးဒစ
ို့ ျာမေါးမတျာ်န်ါးမခ ေဲႈ။
၄။ ဒ ါးတျာန်ခိုါး ည်ါးစံဝ် စမရျာေဲႈလျာည်ါးမေါးပါ်မ ှေဲေဲႈ
နျာင်ါးမေါး န်ါး လျာည်ါးမကါးစါးဒ င်ါး ည်ါးကန်စံဝ်ဖဖျာါး။
၅။ မခှေဲငါး် တိုါးပိုငါး် မေါးနါး မနျာေဲႈကမ ေဲႈှေဲ စံဝ် လျီုက်ဒါ်ျှီႇ
စံဝမ
် အျာနှေဲ ဒှေဲေဲႈနျာင်ါးမေါးကံပ်နျာ်ျှီႇ ေ်မဒှေဲေဲႈ ိုါး။
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၇။ ဘ ေဲႇက ျာ ်း် ဆျာလျာ ် ၂၃
Psalm XXIII

၆၁
၁။ မခ ေဲႈအါးခ ျီုင်ါးအံဝါး် ၊ ိုေဲႈစံဝ် ျာတ်ဒ င်ါး
ဒအဒမဂါ်ည်ါး အန်ါးစံဝန
် ှေဲဒှေဲေဲႈ
မဂါ်ည်ါးအန်ါးမတျာ်န်ါးဒ ပည်တဝ်ေဲႈဒှေဲေဲႈအံဝါး်
ပံငဟ
် ို ်ါးပံငစ
် ိုငါး် စံဝက
် ႎါ်ည်ါးဒှေဲေဲႈ
ည်ါးအျာ်ျှီႇ ည်ါးႎါ်ေဲႈ မတျာ်န်ါးခ ျီုငမ
် တျာ်န်ါးခ
ခ ျီုငခ
် ည်မဆှေဲ ်ါး ျာ် အန်ါးတဝ်ေဲႈမ ှေဲန်ါးအန်ါး။
၂။ နျာင်ါးႎမညန်အံဝ်ါး၊ မ ှေဲေဲႈမဒှေဲေဲႈ ိုါးမ လျာ် ်ါး
မအျာဟျာဝ်ါးေိုင်ါးနှေဲ နျာင်ါးမတျာျှီႇမက ျာေဲႈတတျာါး
ဆျာ်အံဝ်ါးဟျာဝ်ါးစျာ် ်ါး ဒကန်ါးဒေျာ် ်ါး
စျာ် ်ါးပါ့်မ ှေဲ့ ျာ် အံဝ်ါးအေံဝ်ါး
မဂ ျှီႇ ိုေဲႈစံဝ်ဖဖျာါး အါး ျာတ်ဒ င်ါးဇျာါး
မဂါ်ည်ါးအန်ါးရ ်ါးအံဝါး် မတျာ်န်ါးမဆှေဲ ်ါးမတျာ်န်ါးဆငည်ါး။
၃။ မခ န်ါးအိုင်ဂ ျီုန်ါးစံဝ် ကျာည်ါးကလံငါး် ေဝ်ေဲႈအန်ါး
ဂ ှေဲတ်ကျာင်ါးဒှေဲေဲႈမဖါး မတျာ်န်ါး ျီုါးမတျာ်န်ါးမလ
မပလေဲႈဒှေဲေဲႈအံဝ်ါး ေ် ေျာန်ဆမတျာ်န်ါး ျီုါး
တိုါးအံဝါး် ျာ်နံင် န်ါးရံပ်လျာည်ါးစံဝ်
မကါးစါးအန်ါးစံဝ် ဇိုမဂါ်ည်ါးအ ်ါးအံဝါး်
နံင်ဇိုကဖ
် ိုကခ
် ိုည်ါး မတျာျှီႇစံဝမ
် ဆမဆ။
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၈။ ဖိုင်း် တျာန်ခို်း စံဝ်ဖဖျာ်း နျာင််းဒါင််းဇျာ်း
To God be the Glory

၆၆
၁။ နျာင်ါးဖိုင်ါးတျာန်ခိုါးစံဝဖ် ဖျာါး ဒ င်ါးဇျာါးမဆမဆနျာ်ာ်ႏ
မဂ ျှီႇကမ ှေဲေဲႈမလျာကနါး တိုန်ါးမဒှေဲေဲႈမကျာ်န်ါးအန်ါးစံဝ်
စျာနံငႎ
် ါးမခ ျာ်တလ
် ျာည်ါးဟျာဝ်ါး ႎတ်အှေဲမတျာ်န်ါးမခ ေဲႈဒါး
အန်ါးစံဝဟ
် ည်ခံ ်ေျာ် ်ါးမဟျာ်ည်ျှီႇ တံငရ
် ံငါး် တျာ်ျှီႇတည်ါးဟျာ့်။
ႎီ်းဒ ါ်ႈ

ခိုည်ါးမတျာျှီႇစံဝ် ခိုည်ါးမတျာျှီႇစံဝ်
နျာင်ါးကံပ်မစျာ်တ် ပါ်က ်ဖျာ
ခိုည်ါးမတျာျှီႇစံဝ် ခိုည်ါးမတျာျှီႇစံဝ်
အှေဲပါ်မ ှေဲေဲႈ နျာင်ါးမပ ျာ်ခိုည်ါး
ိုေဲႈလည်မဂ ျှီႇစံဝမ
် ေဆို န်ါးမဂါ်ည်ါးရ ်ါးကန်စံဝ်
အံဝ်ါးအျာည်ါး ည်ါးအန်ါး ခိုည်ါးမတျာျှီႇမကါးစါးဒ င်ါးစံဝ်ဖဖျာါး။
၂။ မဂ ျှီႇ ိုေဲႈဒ ါးနျာ ်ါးအန်ါးစံဝ် ဇဝ်ေဲႈလျာည်ါးအဆျာက်အှေဲ
ကှေဲအါးမည ှေဲ ်လျာည်ါးနံင်မေှေဲဝ်ါး ကတအန်ါးအန်ါးစံဝ်
အပ ှေဲတအ
် ှေဲ ည်ဒ င်ါး ျာ် အန်ါးစံဝမ
် ခ ျာ်တလ
် ျာည်ါးအန်ါး
မဂ ျှီႇမကါးစါးစံဝဒ
် ါး အှေဲစ န်ါးမဂါ်ည်ါးခ ျှီႇဆင ါး။
၃။ အန်ါးစံဝဟ
် ည်နှေဲဒှေဲေဲႈ ထန်ကမ ှေဲေဲႈအန်ါးတျာ်အှေဲ
မဂ ျှီႇ ိုေဲႈစံဝမ
် ေဆိုဒါး အါး ိုေဲႈမကျာ်န်ါးစံဝဖ် ဖျာါး
အှေဲ ျာ်ဟည် န်ါးလျာည်ါး အဆျာက်မဂါ်ည်ါးအ ်ါးမဆမဆ
မ ှေဲ ်အျာ ်ါးအန်ါးမပ ့ခည်ါး မကါးစါးမရှေဲန်ါးဒှေဲေဲႈစံဝဖ် ဖျာါး။
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၉။ ခ ီျီုင် ျာန််းဆ်း ျာ် ဟည်စျာ် ်း် ဘဒါ်ႈ
‘Tis the Blessed hour of Prayer

၆၇
၁။ ခ ျီုင် ျာန်ါးဆါး ျာ် ဟည်စျာ် ်ါးမဒှေဲေဲႈ၊ ပ ည်ါးမနျာေဲႈအှေဲ နျာင်ါးဆင ါးခ ျှီႇ
အှေဲမဒှေဲေဲႈဇါးမခ ှေဲ ်ါးပလျာင် ကန်စံဝအ
် န်ါးအါးမခ ျာ်တအ
် ှေဲ။
ဆျာ်ဒ ါးမနျာေဲႈမည ှေဲ ်အှေဲမဒှေဲေဲႈဇါး ျာန်ါးဆါးတျာ့်အန်ါးစံဝဖ် ဖျာါး
ကှေဲအါးမနျာေဲႈနန်ါးမနျာေဲႈည ျာပ် ျာ် နံင်ခိုည်ါးမပ ျာ် မ ှေဲေဲႈႎ ည်ါး။
ႎီ်းဒ ါ်ႈ
ခ ျီုင် ျာန်ါးဆါးဒါးဟျာ့် မ ှေဲေဲႈ င်ဂလျာဒ င်ါး
ကှေဲအါးမနျာေဲႈနန်ါး နံင်ခိုည်ါးမပ ျာ် ိုေဲႈဒမနျာေဲႈန ်ါးစျာကှေဲ။
၂။ ခ ျီုင် ျာန်ါးဆါး ျာ် ဟည်စျာ် ်ါးမဟျာ်ည်ျှီႇ၊ စံဝအ
် ါးမခ ျာ်တ် ျာ်ဟည်မဒှေဲေဲႈ
ဒ ါးမနျာေဲႈကမ ှေဲေဲႈမနျာေဲႈကႎါ်ည်ါး ရံပ်လျာည်ါးမက ျာေဲႈ ျာန်ါးအှေဲ။
ဇိုင်ါးလမကျာျှီႇဇျာ်န်ါးအှေဲဒါး ျာ် ႎါးမပလေဲႈလအျာည်ျှီႇအန်ါးစံဝ်
ကှေဲအါးမနျာေဲႈနန်ါးမနျာေဲႈည ျာပ် ျာ် နံင်ခိုည်ါးမပ ျာ် မ ှေဲေဲႈႎ ည်ါး။
၃။ ခ ျီုင် ျာန်ါးဆါး ျာ် ဟည်စျာ် ်ါးမဟျာ်ည်ျှီႇ၊
မလျာ်ငတ
် ျာင်ါးမည ှေဲ ်အှေဲဆျာ်ဒ င်ါး
မက ျာေဲႈ ျာန်ါးအှေဲမတျာ်န်ါး ျီုါးမတျာ်န်ါးမလ အန်ါးစံဝ်ရံပ်လျာည်ါးဒှေဲေဲႈ။
ဝ်မဂါ်ည်ါးမပ ျာ်တခည်ါးအှေဲနါး မနျာေဲႈနန်ါးမနျာေဲႈည ျာပ်ဟည်ႎ ည်ါး
ကှေဲအါးမနျာေဲႈနန်ါးမနျာေဲႈည ျာပ် ျာ် နံင်ခိုည်ါးမပ ျာ် မ ှေဲေဲႈႎ ည်ါး။
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၁၀။ ကီိုင််းကတျာည််းဘ

ခ
် ည
ို ််း စံဝ်ဖဖျာ်းဘလါ်ႈဘဒါ်ႈ

Joy to the world, the Lord is come

၇၂
၁။ ကိုငါး် ကတျာည်ါးမ ှေဲ ်ခိုည်ါး စံဝဖ် ဖျာါးမလေဲႈမဒှေဲေဲႈ
တအါးကံ ်ဖျာ မတျာ်န်ါးဒ အို ် ျာည်ါးမနျာေဲႈမဖှေဲ ်ါး ရံပ်လျာည်ါးအန်ါးစံဝ်
တအါးပါ်မ ှေဲေဲႈ ခိုည်ါးဒို့ တအါးပါ်မ ှေဲေဲႈ ခိုည်ါးဒို့
တအါး တအါး မတျာ်န်ါးမခ ေဲႈ ခိုည်ါးဒို့။
၂။ ခိုည်ါးမပ ျာ်မတျာ်န်ါးမခ ေဲႈ မေဆိုမလေဲႈမဒှေဲေဲႈ
တအါးဒါ်ေဲႈဒို့ ဆက င်ါး ဟျာ် ်ါးမအှေဲ ်ါးပ င်လျာည် ဟျာ် ်ါးခါးဟျာ် ်ါး
ခိုည်ါးမတျာျှီႇဒို့ အန်ါးစံဝဖ် ဖျာါး ခိုည်ါးမတျာျှီႇဒို့ အန်ါးစံဝဖ် ဖျာါး
ခိုည်ါးမတျာျှီႇ ခိုည်ါးမတျာျှီႇ ကှေဲဟည်ခိုည်ါးမတျာျှီႇ။

ည်ါး

၃။ ကန်ါးဒည်ါးဒါ်ေဲႈအါး ႎ ည်ါးနါးနံင်က ျာ်ေဲႈ
အါးေျာ်ေဲႈကံဝ်ါး ျာ် မ ှေဲေဲႈ အန်ါးအါး မပန် နျာင်ါးခ ျှီႇဆင ါးဒို့
မဂ ျှီႇအန်ါးစံဝဟ
် ည်မလေဲႈမဒှေဲေဲႈ မဂ ျှီႇအန်ါးစံဝဟ
် ည်မလေဲႈမဒှေဲေဲႈ
မလေဲႈမဒှေဲေဲႈ မလေဲႈမဒှေဲေဲႈ မဂ ျှီႇစံဝမ
် လေဲႈမဒှေဲေဲႈ။
၄။ မဂ ျှီႇတတျာါးအန်ါးစံဝ် ဟည်ခ ျှီႇဆင ါးဒို့
ကိုငါး် ကတျာည်ါး ဟည်မပ ျာ်ခိုည်ါးဒို့ ကမ ှေဲေဲႈအန်ါးစံဝ် တျာန်ခိုါးဒ င်ါးအန်ါး
နျာင်ါးတအါးနျာ်ျှီႇမဒှေဲေဲႈဒို့ နျာင်ါးတအါးနျာ်ျှီႇမဒှေဲေဲႈဒို့
တအါး တအါး နျာင်ါးနျာ်ျှီႇမဒှေဲေဲႈဒို့။
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၁၁။ ဘပလါ်ႈႎီိုန်ပလျာင်အန််းစံဝ်
Thou didst leave Thy Throne

၇၁
၁။ စံဝ်ကည ျာါးမဂါ်ည်ါးပါ့်ပလါ်န်ါး မပလေဲႈႎိုန်ပလျာင်အန်ါးစံဝ်
မလေဲႈမဒှေဲေဲႈမတှေဲင်ါး ကတျာည်ါးမဂါ်ည်ါးအှေဲနါး။
စျာနံင်ကတ်ာ်ႏမပန်တအါး မလေဲႈမဒှေဲေဲႈပါ့်လံင်ါး တ်လန်
အျာဝ်မ ှေဲေဲႈ ဂ င်ါး စျာနံင်ကတ်ာ်ႏအန်ါး။
ႎီ်းဒ ါ်ႈ
အဝ်စံဝ် မလေဲႈမဒှေဲေဲႈမဂါ်ည်ါးမခှေဲင်ါးမနျာေဲႈအံဝ်ါး
ပိုင်ါးမနျာေဲႈအံဝ်ါး ဟည်ရှေဲန်ါးအန်ါး စျာ ည်ါး။
အဝ်စံဝ် မလေဲႈမဒှေဲေဲႈမဂါ်ည်ါးမခှေဲင်ါးမနျာေဲႈအံဝ်ါးနျာ်ာ်ႏ
ပိုင်ါးမနျာေဲႈအံဝ်ါး ဟည်ရှေဲန်ါးအန်ါး စျာ ည်ါး။
၂။ စံင်နျာင်ါးပါ့်ပလါ်န်ါးကှေဲ ျာ် ဒါ်ေဲႈဆက င်ါးဇိုကဖ
် ိုကစ
် ံဝ်
ဇိုေျာ ်ါးမလေဲႈမဒှေဲေဲႈစံဝ်မတှေဲင်ါး ကတျာည်ါး။
အန်ါးစံဝ်ခံ ်ကန်ါးဒည်ါးဒ င်ါး စကတ်ာ်ႏမဒှေဲေဲႈပါ့်မဂါ်ည်ါးအှေဲ
ခံ ်ဆက ျှီႇ မဂါ်ည်ါးမတှေဲင်ါးကိုင်ါးကတျာည်ါး။
၃။ ဒနံင်ခ ျှီႇဆံဝ်ါးကတျာည်ါး ဟည်မ ှေဲေဲႈအန်ါးကတှေဲဝ်ါးအန်ါး
အါး ိုေဲႈဆ ်ါးပိုဝ်ပါ့်ပလါ်န်ါး မ ှေဲေဲႈအန်ါးဟန်ါး။
ကတျာည်ါးခ ည်ဂ လလှေဲ ည်ါးစံဝ်ဟည်မလေဲႈမဒှေဲေဲႈကတ်ာ်ႏ
အျာဝ်မ ှေဲေဲႈ ဒနံင်မဂါ်ည်ါးခ ျှီႇစံဝ။်
၄။ မက ျာေဲႈကတအန်ါးအန်ါးစံဝ် စျာနံင်မခ ျာ်တ်လျာည်ါးတအါး
ဇိုေျာ ်ါးခည်မလေဲႈမဒှေဲေဲႈအန်ါးစံဝ်ဒါး
အါးဒ ါးပမအှေဲျှီႇမရှေဲနါး် က်ာ်ႏ ခ ျီု့ဒှေဲေဲႈတံင်မကှေဲန်ါးအန်ါးစံဝ်
ေိုင်ါးအန်ါးဟျာဝ်ါး ပါ့်မဂ င်ါးကရန။
၅။ အန်ါးစံဝ်မလေဲႈမဒှေဲေဲႈစံင်နည် ိုေဲႈစျာတဝ်ေဲႈမ ှေဲန်ါးမတျာ်န်ါး ျီုါး
တအါးပါ်မ ှေဲေဲႈဟည်ခိုည်ါးမပ ့ခည်ါး
အန်ါးဟည်မတှေဲျှီႇလျာည်ါးဟျာဝ်ါးအံဝ်ါး ဟည်မဒှေဲေဲႈဇါးရ ါး် အန်ါးစံဝ်
အံဝ်ါးခိုည်ါးမတျာျှီႇ ဇက
ို ဖ
် ိုက်မပ ့အန်ါးစံဝ်။
15

၁၂။ ဘက ျာါ်ႈ ျာန််းဆ်းဒ ါ်ႈအံဝ််း
Hear our prayer, O Lord

၂၂၀ က

မက ျာေဲႈ ျာန်ါးဆါးဒါ်ေဲႈအံဝါး် တညျာဝ်ါးလျာည်ါးကန်စံဝ်
နျာင်ါး ိုေဲႈ ျာည်ါးလံက်မနျာေဲႈစံဝ် ဒှေဲေဲႈဟံင်ါးမနျာေဲႈန ်ါးနျာ်၊ အျာမ န်။

16

၁၃။ တညျာဝ််းပံင်ပါဝ်ဒ ါ်ႈ စံင်နျာင််းပ ့ပလ န််းက
Hark! the herald angels sing

၇၄
၁။ ပံငပ
် ဝ်ဒါ်ေဲႈ စံင်နျာင်ါးပါ့်ပလါ်န်ါး တညျာဝ်ါးလျာည်ါးပံင်ပ ဝ်ဒါ်ေဲႈကှေဲ
နျာင်ါးကံပ်မဂါ်ည်ါးန ်ါး ပါ်ကံ ်ဖျာ နျာင်ါးအန်ါး ျာည်ါး
ပါ့်ပလါ်န်ါးမဂါ်ည်ါးမပ ျာ်။
အါးမ ှေဲေဲႈအပ ှေဲတ် န်ါးမဂါ်ည်ါးန ်ါး ဟည်မဒှေဲေဲႈမေှေဲဝ်ါးစံဝ်ဖဖျာါးအ ်ါးမဆ
စံဝအ
် ါးမခ ျာ်တလ
် ျာည်ါး အှေဲတအါး ဟည်ကတ်ာ်ႏမဒှေဲေဲႈ ပါ့်လံငါး် တ်လန်
ပံငပ
် ဝ်ဒါ်ေဲႈ စံငန
် ျာင်ါးပါ့်ပလါ်န်ါး ိုေဲႈစံဝဖ် ဖျာါး အါးမခ ျာ်တလ
် ျာည်ါးအှေဲ။
၂။ စံဝက
် ည ျာါး ကှေဲပါ့်ပလါ်န်ါးနဝ်ါး အန်ါး ိုေဲႈစံဝ်မဂါ်ည်ါးအ ်ါးမဆမဆ
စျာ် ်ါးခ ျီုငမ
် လေဲႈမဒှေဲေဲႈ အန်ါးမကျာ်န်ါးစံဝ် တေ်ဆန်မထ မခှေဲငါး် ႎှေဲတအ
် ါးလိုည်ါး
အန်ါးခံ ်လျာည်ါးမပန် စျာတ်တအါး စျာနံင်မခ ျာ်တလ
် ျာည်ါးအှေဲမတျာ်န်ါးမခ ေဲႈ
မအ ျာနိုည်လ ဟည်မလေဲႈမဒှေဲေဲႈ နံင်မဂါ်ည်ါးဟျာဝ်ါး မတျာျှီႇအှေဲအဒ
ပံငပ
် ဝ်ဒါ်ေဲႈ စံငန
် ျာင်ါးပါ့်ပလါ်န်ါး ိုေဲႈစံဝ်ဖဖျာါး အါးမခ ျာ်တလ
် ျာည်ါးအှေဲ။
၃။ စံဝ်ကည ျာါး အါးဒှေဲေဲႈမဂါ်ည်ါးန ်ါး အန်ါး ိုေဲႈစံဝ်အါးမ ှေဲေဲႈတျာန်ခိုါး
အဆျာက်အါးပလ င် အန်ါးဒှေဲေဲႈအန်ါး မဖါးမတျာ်န်ါး ျီုါး ျာ် အန်ါးဂ ှေဲတ်ဒှေဲေဲႈ
အန်ါး ိုေဲႈစံဝ် အါး ျာတ်ဒ င်ါးခည်ါး အဆျာက်မဂါ်ည်ါးမဆ အန်ါးဟည်ဒှေဲေဲႈ
ေျာ်ည်ျှီႇပါ့်ပလါ်န်ါး အန်ါးစမလေဲႈမဒှေဲေဲႈ ဟည်ခံ ်ကတ်ာ်ႏလျာည်ါးမပန်တအါး
ပံငပ
် ဝ်ဒါ်ေဲႈ စံငန
် ျာင်ါးပါ့်ပလါ်န်ါး ိုေဲႈစံဝ်ဖဖျာါး အါးမခ ျာ်တလ
် ျာည်ါးအှေဲ။
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၁၄။ ခိုည််းဘတျာေဲႇဇီိုဝအ
် န််းစံဝ်
Take the name of Jesus with you

၁၀၁
၁။ ခိုည်ါးမတျာျှီႇဇိုကဖ
် ိုက် ဇိုဝစ
် ံဝမ
် ေဆို
ကှေဲအါးမပန်မနျာေဲႈနန်ါးမနျာေဲႈည ျာပ်
နံင်ႎါး န်ါးမပ ့ မဂါ်ည်ါးမပ ျာ်ဆျာေျာ ဟျာဝ်ါးပါ့်မ ှေဲ့ ျာ် ရံပ်လျာည်ါးနျာ်ာ်ႏ။
ႎီ်းဒ ါ်ႈ
(ဇိုဝ် ျာတ်ဒ င်ါး မ ှေဲ ်ခိုည်ါးခည်ါး
မတှေဲငါး် ကတျာည်ါးပါ့်ပလါ်န်ါး ရံပ်လျာည်ါး)2
၂။ ရံပ်လျာည်ါးဇိုဝ်အန်ါးစံဝမ
် ဆမဆနျာ်ာ်ႏ မဖါးမတျာ်န်ါး ျီုါး ျာ် အန်ါးဂ ှေဲတ်ဒှေဲေဲႈ
ဆျာ်မ ှေဲေဲႈအန်ါးအါးေျာ်ေဲႈကံဝ်ါးစံ ့် ျာ် ဒ ါးမနျာေဲႈမည ှေဲ ်အှေဲ ျာန်ါးဆါးနျာ်ာ်ႏ။
၃။ ဇိုဝစ
် ံဝ်မေဆိုအန်ါးအါး ျာတ်ဒ င်ါး ဒ ါးမနျာေဲႈမည ှေဲ ်အှေဲခိုည်ါးမတျာျှီႇဟျာဝ်ါး
မခ ေဲႈမ ှေဲ့ဆျာ်ရံပ်လျာည်ါးခိုည်ါးမတျာျှီႇ ျာ် အန်ါး န်ါးမနျာေဲႈမပ ျာ်မနျာေဲႈတခိုည်ါး။
၄။ ဆျာ်စျာ် ်ါးပါ့်ပလါ်န်ါး ဒဆိုတအ
် ိုန်ဒါ်န်ါး
ဟည်မေှေဲဝ်ါးတညျာဝ်ါးဇိုဝ်အန်ါးစံဝ်
ဇိုအံဝါး် အံက်ဆက ျှီႇမဂါ်ည်ါးရ ်ါးအန်ါး
အန်ါးစံဝ်ဟည်ဇိုက်ဖိုက်လျာည်ါးအံဝ်ါး။
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၁၅။ ဇိုကဖ
် ိုကစ
် ံဝ်ဘေဆို
My song shall be of Jesus

၁၀၃
၁။ ဇိုကဖ
် ိုက်ခိုည်ါးမတျာျှီႇစံဝမ
် ေဆို မနျာေဲႈကႎါ်ည်ါးစံဝဒ
် င်ါးခည်ါး
ဒှေဲေဲႈမကျာင်ါး င်ဂလျာမတျာ်န်ါး ျီုါး ခိုည်ါးမတျာျှီႇဇိုက်ဖိုက်အန်ါးစံဝ်
ဇိုကဖ
် ိုက်ခိုည်ါးမတျာျှီႇစံဝမ
် ေဆို အန်ါးအါး ိုေဲႈမကျာ်န်ါးစံဝဖ် ဖျာါး
စျာနံငမ
် ခ ျာ်တလ
် ျာည်ါး အန်ါးခံ ်ေျာ် ်ါး ဒ ါးနျာ ်ါးအန်ါးဇဝ်ေဲႈလျာည်ါးအှေဲ။
၂။ ဇိုက်ဖိုက်ခိုည်ါးမတျာျှီႇစံဝမ
် ေဆို ဇိုအံက်တျာ်လအျာည်ျှီႇအန်ါး
ေျာ ်ါးမ ှေဲ့ ျာ်အံဝ်ါးဂတမဂန်ါး နလှူေဲႈအန်ါးမကါးစါးစံဝ်
ဇိုကဖ
် ိုက်ခိုည်ါးမတျာျှီႇစံဝမ
် ေဆို အံဝ်ါးဆံ ်စျာ် ်ါးပါ့်မ ှေဲ့ ျာ်
အံဝ်ါးခိုည်ါးမတျာျှီႇလည်မကါးစါးစံဝ် မဂ ျှီႇကတဒှေဲေဲႈအန်ါးအန်ါး။
၃။ ဇိုကဖ
် ိုက်ခိုည်ါးမတျာျှီႇစံဝမ
် ေဆို ဇိုဂလည်မလေဲႈအိုန်ဒါ်န်ါး
နျာင်ါးကံပ်ဟျာဝ်ါးခ ျှီႇမခ ှေဲ ့်လျီုက်စံဝ် အန်ါးစံဝမ
် အျာနှေဲဒှေဲေဲႈအံဝါး်
ဆျာ်စျာ် ်ါးပါ့်ကိုင်ါးမဂါ်ည်ါးအန်ါးစံဝ် အန်ါးႎဝ်ေဲႈဒှေဲေဲႈပလိုေဲႈတျာ့်အံဝ်ါး
ႎမညန်အံဝ်ါး ျာ်ဟည်ခည်ါးခည်ါး ဇက
ို ်ဖိုက်မကါးစါးအန်ါးစံဝ်။
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၁၆။ နျာ ််းအန််းစံဝ်
There is a fountain filled with blood

၁၀၄
၁။ နျာ ်ါးစံဝမ
် ေဆို ဟည်လျာည်မလေဲႈမဒှေဲေဲႈ ိုေဲႈနျာ ်ါးမအ ျာနိုည်လ
မခ ေဲႈမ ှေဲ့ဆျာ် စ ်တံင်နျာ ်ါးအန်ါးစံဝ် နံင် န်ါးမလျာ်တဒ
် အပ ှေဲတ်၊
နံင် န်ါးမလျာ်တဒ
် အပ ှေဲတ၊် နံင် န်ါးမလျာ်တဒ
် အပ ှေဲတ၊်
မခ ေဲႈမ ှေဲ့ဆျာ် စ ်တံင်နျာ ်ါးအန်ါးစံဝ် နံင် န်ါးမလျာ်တဒ
် အပ ှေဲတ်။
၂။ ခည်ေျာ် ်ါးတအါးဟျာည်ါး မတှေဲငါး် ရံငါး် ျာ်
မေှေဲဝ်ါးနျာ ်ါးလျာည်မလေဲႈ၊ ခိုည်ါးမပ ့
အံဝ်ါးဆံ ်မဇဝ် ေ်အန်ါးထန်မ ှေဲ့ ျာ် နံင် န်ါးမလျာ်တဒ
် အပ ှေဲတ်၊
နံင် န်ါးမလျာ်တဒ
် အပ ှေဲတ၊် နံင် န်ါးမလျာ်တဒ
် အပ ှေဲတ်၊
အံဝ်ါးဆံ ်မဇဝ် ေ်အန်ါးထန်မ ှေဲ့ ျာ် နံင် န်ါးမလျာ်တဒ
် အပ ှေဲတ်။
၃။ ခည်ညျာါးကေျာင် ေျာ် ်ါးႎိုန်ပါးဒှေဲ့ နျာ ်ါးအန်ါးဒါး ျာတ်မပ ့ခည်ါး
ကှေဲအါးမည ှေဲ ် အန်ါးစံဝပ
် ါ်ပည်မ ှေဲေဲႈ နံင်ကတေဲႈမခ ျာ်တလ
် ျာည်ါးဒ၊ို့
နံင်ကတေဲႈမခ ျာ်တလ
် ျာည်ါးဒ၊ို့ နံင်ကတေဲႈမခ ျာ်တလ
် ျာည်ါးဒ၊ို့
ကှေဲအါးမည ှေဲ ် အန်ါးစံဝပ
် ါ်ပည်မ ှေဲေဲႈ နံင်ကတေဲႈမခ ျာ်တလ
် ျာည်ါးဒို့။
၄။ ဒငါ်ေဲႈအါးတျာ် အန်ါးနျာ ်ါးမဇျာျှီႇမလေဲႈ ဆိုင်ခည်မေှေဲဝ်ါးအံဝ်ါးနါး ျာ်
နလှူေဲႈဒို့ မနျာေဲႈကႎါ်ည်ါးအန်ါးစံဝ် မတျာ်အံဝ်ါးေျာ် ်ါး ျာ်နံင်ခိုည်ါး၊
မတျာ်အံဝ်ါးေျာ် ်ါး ျာ်နံင်ခိုည်ါး၊ မတျာ်အံဝ်ါးေျာ် ်ါး ျာ်နံင်ခိုည်ါး၊
နလှူေဲႈဒို့ မနျာေဲႈကႎါ်ည်ါးအန်ါးစံဝ် မတျာ်အံဝ်ါးေျာ် ်ါး ျာ်နံင်ခိုည်ါး။
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၁၇။ ခိုည််းဘတျာေဲႇရံင်း် တျာ်ေဲႇတည််း
At the Cross

၁၂၃
၁။ စျာနံင်မရှေဲန်ါးဇိုင်ါး အန်ါးစံဝဆ
် ည်ျှီႇဒှေဲေဲႈ အံဝ်ါး ျာ်နံင်မရှေဲန်ါးအျာဝ်ေံဝ်ါး
ခိုည်ါးမတျာျှီႇမပ ့ခည်ါး မက ျာေဲႈတတျာါးအန်ါးစံဝ် နှေဲဒှေဲေဲႈအံဝါး် ဒ ါးအိုန်ဒါ်န်ါး။
ႎီဒ ါ်ႈ

ရံငါး် တျာ်ျှီႇတည်ါး ရံင်ါးတျာ်ျှီႇတည်ါး ဒအံဝါး် မေှေဲဝ်ါးပလ င်လအျာည်ျှီႇ
ပံငမ
် နျာေဲႈည ျာပ်အံဝ်ါး ျာ် ဟည် န်ဟျာဝ်ါးမဟျာ်ည်ျှီႇဒို့
မဂ ျှီႇအံဝ်ါးဟည်မည ှေဲ ်မတျာျှီႇ င ည်ါးအံဝါး် ျာ်ဟည်ပလ င်
ဆငည်ါး အိုင်ဒေဲႈနါး ဟည်ခိုည်ါးမပ ့ခည်ါး။

၂။ အံဝ်ါးဟည်နျာ်ျှီႇအန်ါး ဇိုဝ်စံဝ် ျာတ်ဒ င်ါး မည ှေဲ ်မတျာျှီႇအန်ါးဇိုဝ်အန်ါးစံဝ်
ႎမညန်အံဝ်ါး ျာ် မ ေဲႈှေဲ ေံဝ်ါးဆ မဂ ျှီႇ ိုေဲႈအံဝါး် ဟည်မည ှေဲ ်စံဝ။်
၃။

ျာည်ါးပလျာင်အန်ါးစံဝမ
် ဂါ်ည်ါး ံန်အန်ါး
မက ျာေဲႈအန်ါးစံဝ် ျာ် ျာည်ါးမဇှေဲန်ါး
ပံငအ
် ျာပ်ဒှေဲေဲႈအှေဲ တံငတ
် ည်ါးအန်ါးစံဝ် အန်ါး ေ်တဝ်ေဲႈမ န
ှေဲ ်ါးဒှေဲေဲႈဒ။ို့
၄။ အါး ိုေဲႈလအျာည်ျှီႇကန်စံဝဖ် ဖျာါး ျာ် စျာအံဝါး် အန်ါးကလျာင်ါးဒှေဲေဲႈ
ကိုငါး် တ ျာည်ါးမေရိုဆလင် ျာ် စျာအံဝါး် ဟည်ရှေဲန်ါးအန်ါးမဟျာ်ည်ျှီႇ။
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၁၈။ စျာနံင်ပါည််းႎီိုနအ
် ပ တ်အံဝ်း်
What can wash away my sin?

၁၁၉
၁။ စျာနံငပ
် ည်ါးႎိုန်အပ ှေဲတအ
် ံဝါး် ိုေဲႈလည်နျာ ်ါးစံဝမ
် ေဆိုပ ည်ါးဒှေဲေဲႈ
နျာင်ါးအံဝါး် န်ါးမဂါ်ည်ါးခ ်ါးဆျာခ ျှီႇ ိုေဲႈလည်နျာ ်ါးစံဝ်မေဆို ေ်မရှေဲန်ါး။
ႎီ်းဒ ါ်ႈ

အဝ်နျာ ်ါးစံဝ် အါးလည်မဇျာျှီႇ
ဒှေဲေဲႈအံဝါး် လိုည်ါး ျာည်ါးလတျာျှီႇ
အါး ျာည်ါးအန်ါးအျာဝ်မ ှေဲေဲႈ
ိုေဲႈလည်နျာ ်ါးစံဝမ
် ေဆို ေ်မရှေဲန်ါး။

၂။ စျာအံဝ်ါးနျာင်ါးခ ျှီႇဆင ါးမဒှေဲေဲႈ ိုေဲႈလည်နျာ ါး် စံဝ်မေဆိုပ ည်ါးဒှေဲေဲႈ
နျာင်ါးအံဝါး် န်ါးမလျာ်တဒ
် အပ ှေဲတ် ေဲႈို လည်နျာ ်ါးစံဝမ
် ေဆို ေ်မရှေဲန်ါး။
၃။ စျာနံငခ
် ံ ်လျာည်ါးအပ ှေဲတအ
် ံဝ်ါး ိုေဲႈလည်နျာ ်ါးစံဝမ
် ေဆိုပ ည်ါးဒှေဲေဲႈ
နျာင်ါးအံဝါး် မပန်ဟျာဝ်ါးတအါးခ ျှီႇ ိုေဲႈလည်နျာ ်ါးစံဝမ
် ေဆို ေ်မရှေဲန်ါး။
၄။ နျာင်ါးမနျာေဲႈအံဝါး် န်ါးမဂါ်ည်ါးန ်ါးမဆ ိုေဲႈလည်နျာ ်ါးစံဝမ
် ေဆိုပ ည်ါးဒှေဲေဲႈ
နျာင်ါးအံဝါး် မတျာျှီႇဟျာဝ်ါးအိုန်ဒါ်န်ါးစံဝ် ိုေဲႈလည်နျာ ်ါးစံဝ်မေဆို ေ်မရှေဲန်ါး။
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၁၉။ ရံင်း် တျာ်ေဲႇတည််း အီ်းဘဂ ည််းပ ့ဘဂါင််းဇျာ်း
The old Rugged Cross

၁၂၅
၁။ ရံငါး် တျာ်ျှီႇတည်ါးအန်ါးအါးမဂါ်ည်ါး ပါ့်မခှေဲငါး် ည်ါးမတှေဲင်ါးမနျာဇျာါး
ခံ ေ
် ျာ် ်ါးတျာင်စျာတအါးအှေဲမတျာ်န်ါးမခ ေဲႈ၊
စံန်အံဝ်ါးမေှေဲဝ်ါးရံငါး် စံဝဒ
် ါး ခံ ်လျာည်ါးဟျာဝ်ါးအပ ှေဲတအ
် ှေဲ
အံဝ်ါးဟည်မ ှေဲေဲႈမနျာေဲႈခိုည်ါးမတျာျှီႇမပ ့ခည်ါးဟျာ့်။
ႎီ်းဒ ါ်ႈ

ရံငါး် တျာ်ျှီႇတည်ါး အန်ါးစံဝဒ
် ါး မ ှေဲ ်ခိုည်ါးခည်ါး
ဆျာ်စျာ် ်ါးပါ့်ဆိုတ်အိုန်ဒါ်န်ါး နံင် န်ါးဆါး၊
အံဝ်ါးနါး ျာ် ခိုည်ါးမပ ့ခည်ါး ရံငါး် စံဝ်ဒါး
အံဝ်ါးနံင်ကမရျာေဲႈလျာည်ါးဟျာဝ်ါး အဆျာက်အံဝ်ါး။

၂။ အါး ိုေဲႈရံငါး် တျာ်ျှီႇတည်ါးဒါး အှေဲတအါးကအေဲႈခည်ါး
ပံငမ
် ရှေဲန်ါးဒှေဲေဲႈအန်ါးဒါးမ ှေဲ ်အျာ ်ါးမပ ့ခည်ါး၊
အန်ါးစံဝဒ
် ါး ိုေဲႈမကျာ်န်ါးဖဖျာါး မဂါ်ည်ါးပါ့်ပလါ်န်ါးစမလေဲႈမဒှေဲေဲႈ
စျာနံင်ခံ ်ေျာ် ်ါးမတှေဲငါး် ရံငါး် တျာ်ျှီႇတည်ါးဒါး။
၃။ နျာ ်ါးခ ျှီႇဆင ါးအန်ါးစံဝ် မဇျာျှီႇလည်မလေဲႈမတှေဲင်ါးရံငါး် ဒါး
ိုေဲႈလည်စျာအပ ှေဲတအ
် ှေဲမတျာ်န်ါးမခ ေဲႈဟျာ့်၊
နျာင်ါးအံဝါး် ခ ျှီႇဆင ါးမဒှေဲေဲႈ ခံ ်ပ ည်ါးႎိုန်အပ ှေဲတအ
် ံဝ်ါး
ိုေဲႈလည်နျာ ်ါးစံဝမ
် ေဆိုခံ ်ပ ည်ါးဒှေဲေဲႈ။
၄။ တျာ့်ရံငါး် တျာ်ျှီႇတည်ါးအန်ါးစံဝ် အံဝ်ါးနံင်မ ှေဲေဲႈအန်ါးကတ
ပံင်ဆှေဲ့ပံငဒ
် ါ်ေဲႈအါး ျာ်အံဝ်ါးအေံဝါး် ၊
စျာနံငမ
် လှေဲပ်ကိုင်ါးစံဝဖ် ဖျာါး ဆျာ်အန်ါးစံဝ်မတှေဲျှီႇအံဝ်ါးဟျာဝ်ါး
အံဝ်ါး ျာ်နံင်မလှေဲပ်ဟျာဝ်ါးမဂါ်ည်ါးမတျာျှီႇအန်ါးစံဝ။်
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၂၀။ စျာနံင်ဘရန််းတျာ့်ဇီိုင်း်
Be Thou My Vision

၁။ စျာနံင်မရှေဲန်ါးဇိုင်ါး ည်ါး ပနံဝ်ါးဒှေဲေဲႈတျာ်အ
့ ံဝ်ါး
နျာင်ါးကံပ် န်ါးလေ်ကလျာင်ါး မတှေဲငါး် ကံ ်ဖျာနါး
နျာင်ါးအံဝါး် ကံပ်မ ှေဲေဲႈ ိုါးမ လျာ် ်ါး ည်ါးစံဝတ
် ဝ်ေဲႈဒှေဲေဲႈနျာ်ာ်ႏ
ည်ါးစံဝ်ဒှေဲေဲႈမ လျာ် ်ါးနျာ်ာ်ႏ နျာင်ါး န်ါးမခ ျာ်တလ
် ျာည်ါးအါး။
၂။ အျာဝ်ဆင်ခ ျီုငါး် မဂါ်ည်ါး ပါ့်ဒမေန်ဒငှေဲဝ်
အါး ိုေဲႈဒမဂါ်ည်ါးေျာန်ဆ မတှေဲငါး် ကံ ်ဖျာနါး
အံဝ်ါးနံင်ဟျာဝ်ါးမဟျာကလျာင်ါး ခဒှေဲေဲႈအံဝါး် ေံဝ်ါးဆ
နျာင်ါးကှေဲလည်ကလံက် ည်ါးစံဝ်ဆည်ျှီႇအံဝ်ါးနျာ်ာ်ႏ။
၃။ တအါးမဂါ်ည်ါးမတျာ်န်ါးဒ နျာင်ါးကှေဲမေှေဲဝ်ါး ည်ါးစံဝ်
ကှေဲအါးကညျာါးကန်ါးဒည်ါး မတှေဲငါး် ကံ ်ဖျာနါး
ဒ ါးမနျာေဲႈကမ ှေဲေဲႈကႎါ်ည်ါး စျာနံငက
် မဇျာ်ည်ျှီႇကှေဲ
နျာင်ါးကှေဲ န်ါးမဂါ်ည်ါးန ်ါး ည်ါးစံဝ်ဆည်ျှီႇအံဝါး် နျာ်ာ်ႏ။
၄။ ဇိုဂအ ်ါးမဂါ်ည်ါးအံဝ်ါး နျာင်ါးမဂါ်ည်ါးဟျာဝ်ါးမတျာျှီႇစံဝ်
ဆျာ်အံဝ်ါးလေ်ဟျာဝ်ါးမတျာျှီႇစံဝ် မတှေဲင်ါးကံ ်ဖျာနါး
ဆျာ်အံဝ်ါးေျာ် ်ါး ျာ်နျာင်ါး ိုေဲႈစျာဇိုင်ါး ည်ါးစံဝန
် ျာ်ာ်ႏ
နျာင်ါးအံဝါး် ေ်မတျာျှီႇဟျာဝ်ါးအိုန်ဒါ်န်ါးကရျာန။
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၁၃၆က

၂၁။ ဘဒါ်ႈဇ်းစံဝ်ဘေဆို
Come to the Saviour make no delay

၁၄၂
၁။ နျာင်ါး န်ါးမဂါ်ည်ါးစျာ် ် ပါ့်ရ ်ါးစံဝမ
် ခ ျာ်တလ
် ျာည်ါး
တံငမ
် ခှေဲငါး် မ ှေဲျှီႇက ျာ ်ါး ဟည်နှေဲဒှေဲေဲႈအန်ါးနျာ်ာ်ႏ
အန်ါးဒ ါးမနျာေဲႈကႎါ်ည်ါး စမတှေဲျှီႇလျာည်ါးအှေဲ
မဒှေဲေဲႈဇါးခ ံန်ါးပါ့်ရ ်ါးစံဝ။်
ႎီ်းဒ ါ်ႈ

ဟည် န်ါးမလျာ်တ်ဒအပ ှေဲတ်အှေဲမတျာ်န်ါးမခ ေဲႈ
ဒ ါးမနျာေဲႈခ ျှီႇအှေဲရံပ်လျာည်ါးဒို့အန်ါးစံဝ်
နျာင်ါး န်ါးမေှေဲဝ်ါးတဝ်ေဲႈင ည်ါးအန်ါးစံဝ်တျာမဆ
ဆျာ်စျာ် ်ါးပါ့်ကိုင်ါးစံဝဖ် ဖျာါး။
၂။ ဒှေဲေဲႈမကျာ်န်ါးဒှေဲ့ကဒ
ှေဲ ါး မဒှေဲေဲႈဇါးပါ့်အံဝ်ါး
စံဝမ
် ေဆိုဟည်မတှေဲျှီႇလျာည်ါးနျာင်ါးကှေဲမဒှေဲေဲႈ
အှေဲလိုမရှေဲန်ါးမတျာျှီႇဟျာဝ်ါး ျာည်ါးဒါ်ေဲႈအန်ါးနျာ်ာ်ႏ
မဒှေဲေဲႈဇါးခ ံန်ါးပါ့်ရ ်ါးစံဝ။်
၃။ ကဒည်အှေဲနါး ျာ် အန်ါးစံဝ် ျာတ်ဒါး
မဂါ်ည်ါးမတျာျှီႇတဝ်ေဲႈမ ှေဲန်ါးအန်ါးမဆမဆ ႎ ည်ါး
မက ျာေဲႈပံငဒ
် ါ်ေဲႈအန်ါးစံဝမ
် တျာ်န်ါး ျီုါးမတျာ်န်ါးမလ
အှေဲလတ
ို ညျာဝ်ါးလျာည်ါးဒို့။
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၂၂။ ကအီ်းဆီင်ဘဒါ်ႈ န််းအန််းဘဒါ်ႈ
Whosoever will!

၁၅၇
၁။ ကှေဲအါးမေှေဲဝ်ါးတညျာဝ်ါး ႎါးကလျာင်ါးဆတျာင်ါးဒါး
တအါးမတျာ်န်ါးမခ ေဲႈနျာင်ါး န်ါးဒို့မကျာင်ါး င်ဂလျာ
မတှေဲငါး် ကံ ်ဖျာမတျာ်န်ါးဒ နျာင်ါးအါးမေှေဲဝ်ါးနျာ်ျှီႇဟျာဝ်ါးဒို့
ကှေဲအါးဆင်မဒှေဲေဲႈ
န်ါးအန်ါးမဒှေဲေဲႈ။
ႎီ်းဒ ါ်ႈ
ကှေဲအါးဆင်မဒှေဲေဲႈ ျာ် န်ါးအန်ါးမဒှေဲေဲႈမတျာ်န်ါးမခ ေဲႈ
မတှေဲငါး် မနျာမဂ င်ါးဇျာါး လေ်ကလျာင်ါးဒို့ ဆတျာင်ါးဒါး
ကှေဲအါးကမလှေဲပ်အိုန်ဒါ်န်ါး စံဝဖ် ဖျာါးဂမတှေဲျှီႇအန်ါး
ကှေဲအါးဆင်မဒှေဲေဲႈ
န်ါးအန်ါးမဒှေဲေဲႈ။
၂။ ကှေဲအါးဆင်မဒှေဲေဲႈ ျာ် ေျာ်ည်ျှီႇခနျာန်ါးမဒှေဲေဲႈဇါးနျာ်ာ်ႏ
ဇိုဂႎဝ်ေဲႈတျာ်ပလိုေဲႈ မလှေဲပ်မဒှေဲေဲႈခ ံန်ါးေျာ ်ါးမည ှေဲန်ါး
စံဝမ
် ေဆိုဒါး ိုေဲႈ အါးဒှေဲေဲႈအဆျာက်အ ်ါးမဆ
ကှေဲအါးဆင်မဒှေဲေဲႈ န်ါးအန်ါးမဒှေဲေဲႈ။
၃။ ကှေဲအါးဆင်မဒှေဲေဲႈဇါး ကတအန်ါးစံဝမ
် ှေဲေဲႈအန်ါး
မခ ေဲႈမ ှေဲ့ဆျာ်မဒှေဲေဲႈဇါး နံင် န်ါးရံပ်လျာည်ါးအန်ါးနျာ်ာ်ႏ
ကှေဲအါးဆင်မဒှေဲေဲႈဇါး နံင် န်ါးအဆျာက်အ ်ါးမဆ
ကှေဲအါးဆင်မဒှေဲေဲႈ န်ါးအန်ါးမဒှေဲေဲႈ။
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၂၃။ ဒါ်ႈအံဝ််းဘဂ ည််းရီ ်း် စံဝ်
Draw me nearer

၁၇၁
၁။ အံဝ်ါးဟည်မေှေဲဝါး် တညျာဝ်ါး မက ျာေဲႈမတှေဲျှီႇလျာည်ါးအန်ါးစံဝ်
အံဝ်ါးဟည်နျာ်ျှီႇ ထန်ကမ ှေဲေဲႈစံဝ်
ဒ ါးမနျာေဲႈမည ှေဲ ်အံဝ်ါးနါး ဟျာဝ်ါးဇါးပါ့်ရ ်ါးစံဝ်
အံဝ်ါးဆင်မဂါ်ည်ါးလည်ပါ့်ရ ်ါးစံဝ်။
ႎီ်းဒ ါ်ႈ

ဒခံ ်ေျာ် ်ါးအန်ါး ပါ့်ရံငါး် တျာ်ျှီႇတည်ါးဒါး
ဒှေဲေဲႈအံဝ်ါး န်ါးမဂါ်ည်ါး ပါ့်ရ ်ါးအန်ါး
ဒှေဲေဲႈအံဝါး် န်ါးမဂါ်ည်ါး၊ န်ါးမဂါ်ည်ါး၊ န်ါးမဂါ်ည်ါး ပါ့်ရ ်ါးစံဝ်
ဒှေဲေဲႈအံဝါး် န်ါးမဂါ်ည်ါး ရ ်ါးအန်ါးစံဝ်။
၂။ စျာနံင်မရှေဲန်ါးဇိုင်ါးစံဝ် အန်ါးပနံဝ်ါးအံဝါး် နျာ်ျှီႇ
ဒ ါးမနျာေဲႈကႎါ်ည်ါး အါးမ ှေဲ ်အျာ ်ါး
ဒှေဲေဲႈႎမညန်အံဝ်ါးနံင် န်ါးမဂါ်ည်ါးမတျာျှီႇ ည်ါးစံဝ်
အံဝ်ါးဆင်မဂါ်ည်ါးလည်ပါ့်ရ ်ါးစံဝ်။
၃။ ေျာ ါး် ျာန်ါးအံဝါး် တျာ်ဆါး ပါ့်လအျာည်ျှီႇအန်ါးစံဝ်
အံဝ်ါး န်ါးမဂါ်ည်ါးရ ်ါး ပလျာင်စံဝ်
အံဝ်ါး ျာန်ါးအန်ါးကႎါ်ည်ါး အန်ါးတညျာဝ်ါးလျာည်ါးအန်ါး
မနျာေဲႈအံဝါး် ျာ် ဟည်ခိုည်ါးမပ ့ခည်ါး။
၄။ အံဝ်ါးဟည်နျာ်ျှီႇမပ ့ခည်ါး မနျာေဲႈကမ ှေဲေဲႈအန်ါးစံဝ်
ႎ ည်ါးေျာ် ်ါးဟျာဝ်ါးအံဝါး် ျာ် နံင်ခိုည်ါး
မဂ ျှီႇအံဝ်ါးဟည် န်ါးမလှေဲပ် မဂါ်ည်ါးပါ့်ကိုငါး် ခ ်ါးဆျာ
မခှေဲငါး် မနျာေဲႈအံဝါး် ဟည်ခိုည်ါးမပ ့ခည်ါး။
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၂၄။ ခ န်ဟျာဝ််းနျာ်ာ်ႏ
Pass me not.

၂၀၂
၁။ စံဝ်မခ ျာ်တလ
် ျာည်ါးအည် ည်ါးခ န်ဟျာဝ်ါး အံဝ်ါးနံင် ျာန်ါးတျာ့် ည်ါး
ဆျာ် ည်ါးဟျာဝ်ါးမတှေဲျှီႇကှေဲအါးမခ ေဲႈဟည်ါး ည်ါးခ န်ဟျာဝ်ါးအံဝ်ါး။
ႎီ်းဒ ါ်ႈ

မေဆို၊ မေဆို အံဝါး် ဂမတှေဲျှီႇအန်ါး ည်ါး
ဇိုဟျာဝ်ါးမတှေဲျှီႇ ည်ါး ကှေဲအါးမခ ေဲႈဟည်ါး
ည်ါးခ န်ဟျာဝ်ါးအံဝ်ါး။

၂။ ဒ ါးမနျာေဲႈကမ ှေဲေဲႈကႎါ်ည်ါး ည်ါးစံဝ် ဒှေဲေဲႈနျာင်ါးအံဝ်ါးမဂါ်ည်ါးန ်ါး
အံဝ်ါးဟည်မလျှီႇမနျာေဲႈမဒှေဲေဲႈ ျှီႇဆက ျှီႇ ည်ါးစံဝမ
် ခ ျာ်တ်လျာည်ါးနျာ်ာ်ႏ။
၃။ မည ှေဲ ်ဒ ါးလည်မကါးစါးဒ င်ါး ည်ါးစံဝ် အံဝါး် မတျာျှီႇတဟျာ်ည်ျှီႇ ည်ါးစံဝ်
ပံငမ
် နျာေဲႈဆှေဲဝါး် အံဝါး် စံဝ်ဆျာါးနျာ ်ါးဒှေဲေဲႈ အံဝ်ါးမည ှေဲ ်လည် ည်ါးဟျာ့်။
၄။ အံဝ်ါးႎါး န်ါးမဂါ်ည်ါးခ ်ါးဆျာမဒှေဲေဲႈနါး ိုေဲႈမနျာေဲႈကႎါ်ည်ါးစံဝ်
မတှေဲငါး် ပလါ်န်ါးမတှေဲငါး် ကတျာည်ါးနါးပါ်မ ှေဲေဲႈ အံဝ်ါးမည ှေဲ ်လည် ည်ါးစံဝ်။
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၂၅။ ဟည်ခိုည််းဘတျာေဲႇ
Praise God, from Whom All Blessing Flow

၁၆

ကန်စံဝ၊် မကျာ်န်ါးစံဝ် ကျာည်ါး ႎမညန်စံဝ်
အန်ါး ိုေဲႈအါးဒှေဲေဲႈပံငလ
် ိုမတျာ်န်ါး ျီုါး ကှေဲအါးမဂါ်ည်ါးကမတှေဲငါး် ကမခ ှေဲ ါး် ျာ်
ခိုည်ါးမတျာျှီႇဇိုကဖ
် ိုက်မကါးစါးအန်ါးစံဝ။် အျာမ န်။
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၂၆။ အခ ီျီုင် ျာန််းဆ်းဘ

ခ
် ည
ို ််းဘပါ့ခည််း

Sweet hour of prayer

၁၉၂
၁။ အခ ျီုင် ျာန်ါးဆါးမ ှေဲ ်ခိုည်ါးမပ ့ခည်ါး
အှေဲလိုလျာည်ါးႎိုန်မနျာေဲႈည ျာပ်မတျာ်န်ါး ျီုါး
ပံငလ
် ိုတျာ် ျာန်ါးဆါးမတျာ်န်ါး ျီုါး ျာ် မဒှေဲေဲႈမပလေဲႈမခ ှေဲ ်ါးပလျာင်အန်ါးစံဝဖ် ဖျာါး
အန်ါးအါးကန်ါးဒည်ါးမခှေဲငါး် မနျာေဲႈမခှေဲငါး် မဖှေဲ ်ါး
အန်ါးအါးေျာ်ေဲႈကံဝ်ါးဆံ ်ဂိုန်ါးစံ ့် ျာ်
ဆျာ်အှေဲ ျာန်ါးဆါးနံင်က ျာ်ေဲႈဟျာဝ်ါး အခ ျီုင် ျာန်ါးဆါးမ ှေဲ ်ခိုည်ါးမပ ့ခည်ါး။
၂။ အခ ျီုင် ျာန်ါးဆါးမ ှေဲ ်ခိုည်ါးမပ ့ခည်ါး မခ ေဲႈမ ှေဲ့ဆျာ် ျာန်ါးဆါးအန်ါးနံင်ဒှေဲေဲႈ
ကတအန်ါးစံဝမ
် ဂါ်ည်ါးအန်ါးမဆမဆ ဆျာ်အှေဲမတှေဲေဲႈဒ ါးမနျာေဲႈမည ှေဲ ် ျာန်ါးဆါး
ပံငတ
် မဂန်ါးဒည်ါးမတျာ်န်ါး ျီုါးမတျာ်န်ါးမလ
ဒည်ါးမဒှေဲေဲႈမပလေဲႈပါ့်လအျာည်ျှီႇဇျာ်န်ါးအန်ါး
နံင်ႎါး န်ါး ိုါးမနျာေဲႈမပ ျာ်မနျာေဲႈခိုည်ါး အခ ျီုင် ျာန်ါးဆါးမ ှေဲ ်ခိုည်ါးမပ ့ခည်ါး။
၃။ အခ ျီုင် ျာန်ါးဆါးမ ှေဲ ်ခိုည်ါးမပ ့ခည်ါး
အံဝ်ါးနံင်မဂါ်ည်ါးပါ့်ကိုငါး် ည်ါးကန်စံဝ်
နျာင်ါးကံပ် န်ါးမဂါ်ည်ါးအဆျာက်အ ်ါးမဆ
နံင်စန့်ႎိုန်တိုါးခ ျာပ်အျာဝ်မဆနါး
ေျာ ်ါးအံဝ်ါးႎါးဟိုက်ဟျာဝ်ါးပါ့်ကိုငါး် စံဝ်
စျာနံငလ
် ျာည်ါးဆါးပံငဒ
် ှေဲေဲႈ ည်ါးစံဝ်
အံဝ်ါးနံင်ခိုည်ါးမတျာျှီႇဇိုကဖ
် ိုက် ည်ါးစံဝ၊်
အခ ျီုင် ျာန်ါးဆါးမ ှေဲ ်ခိုည်ါးမပ ့ခည်ါး။
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၂၇။ ဘရန််းဇီိုင်း် စံဝ်
To the work

၂၃၁
၁။ မတျာျှီႇဟျာဝ်ါးအိုန်ဒါ်န်ါးအန်ါးစံဝ် စျာနံင်မရှေဲန်ါးဇိုငါး် အန်ါးစံဝ်
ဒ ါးမနျာေဲႈမည ှေဲ ်အှေဲမတျာ်န်ါးမခ ေဲႈ မရှေဲန်ါးဟျာဝ်ါးဒို့နျာင်ါးကံပ်မဟျာ်ည်ျှီႇ
လျာည်ါးဒ ါးမ လျာ် ်ါးတျာ့်အန်ါးစံဝ် ကမရျာ် ်မရှေဲန်ါးဇိုင်ါးမလဒါး
နျာင်ါးကံပ်မစျာ်တဟ
် ျာဝ်ါးမတျာ်န်ါးဒ အှေဲလိုမရှေဲန်ါးဟျာဝ်ါးမတျာ်န်ါးမခ ေဲႈ။
ႎီ်းဒ ါ်ႈ

မရှေဲန်ါးဇိုင်ါးစံဝ၊် မရှေဲန်ါးဇိုင်ါးစံဝ၊် မရှေဲန်ါးဇိုင်ါးစံဝ၊် မရှေဲန်ါးဇိုင်ါးစံဝ်
ဒ ါးမနျာေဲႈမည ှေဲ ်( ျာန်ါးဆါး) မရှေဲန်ါးနံက်အန်ါး(ပည်တဝ်ေဲႈ)
မတျာ်ကံပစ
် ျာ် ်ါး အန်ါးနံင်ႎါးမလေဲႈမဒှေဲေဲႈ။

၂။ ကှေဲအါးအှေဲတဟ
် ို ်ါးဟျာျှီႇ ျာ် နျာင်ါးမေှေဲဝါး် မအှေဲ ်ါးအဆျာက်အ ်ါး
ဒှေဲေဲႈကှေဲ န်ါးမဂါ်ည်ါးခ ်ါးဆျာ ဟျာဝ်ါးဒို့မတျာ်န်ါးမခ ေဲႈဟျာ့်နျာ်ာ်ႏ
ပံငမ
် နျာေဲႈနန်ါးမနျာေဲႈည ျာပ်ကှေဲ နျာင်ါး န်ါးမလျာ်တဒ
် ို့မတျာ်န်ါးမခ ေဲႈ
ဒှေဲေဲႈကှေဲ န်ါးမဂါ်ည်ါးန ်ါးဒို့ မဂ ျှီႇမကါးစါးအန်ါးစံဝဖ် ဖျာါး။
၃။ ကှေဲအါးမဂါ်ည်ါးပါ့်ကိုင်ါးအျာ်ျှီႇ ဒမ ှေဲ ်ေံဝ်ါးကှေဲကဒါး
အှေဲလိုမခ ျာ်တလ
် ျာည်ါးဟျာဝ်ါးဒို့ ကှေဲပါ်မ ှေဲေဲႈမတျာ်န်ါးမခ ေဲႈဟျာ့်
ဒ ါးမနျာေဲႈကမ ှေဲေဲႈကႎါ်ည်ါး အှေဲမဟျာကလျာင်ါးမတျာ်န်ါးဒ
နျာင်ါးကှေဲ န်ါးအဆျာက်အ ်ါး အါးအျာဝ်လိုဒှေဲေဲႈမင ေဲႈခံန်ါး။
၄။ ႎ ည်ါးနါးပါ့်ကိုငါး် စံဝဖ် ဖျာါး မဂ ျှီႇမကါးစါးမရှေဲန်ါးဒှေဲေဲႈအန်ါး
အံဝ်ါးနံငမ
် ခ ှေဲပတ
် ဆါးလိုည်ါး ကျာည်ါး က်ာ်ႏပ န်ကို ်ါးဒှေဲေဲႈအန်ါး
အံဝ်ါးနံငဟ
် ျာဝ်ါးမဂါ်ည်ါးမတျာျှီႇအန်ါး တျာ့်တအါးခ ျှီႇဆိုဝေ
် ိုါး
အံဝ်ါးနံင်ကလျာင်ါးဒါ်ေဲႈမလျာ်င် အဆျာက်အ ်ါးအျာဝ်လိုမင ေဲႈ။
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၂၈။

ျာည််းပံငလ
် ို ည််းစံဝ်
Have Thine own way, Lord

၂၂၄
၁။

ျာည်ါးပံင်လို ည်ါးစံဝ် ဒှေဲေဲႈအံဝါး် ျာည်ါးမတျာျှီႇ
ည်ါး ိုေဲႈမခ ေဲႈမရှေဲန်ါးကလျီုက် အံဝါး် ိုေဲႈကတျာည်ါး
ဇိုဂမဂါ်ည်ါးနံက်အံဝါး် တျာ့် ည်ါးစံဝဖ် ဖျာါး
ဒ ါး ျာည်ါးတမဂှေဲန်ါးစံဝ် ဒှေဲေဲႈအံဝ်ါးမပန်မတျာျှီႇ။

၂။

ျာည်ါးပံင်လို ည်ါးစံဝ် ဒှေဲေဲႈအံဝါး် ျာည်ါးမတျာျှီႇ
ဆငည်ါးအိုင်ဒေဲႈနါး မစှေဲတမ
် ှေဲန်ါးဒှေဲေဲႈအံဝါး်
ေျာ ်ါးမဒှေဲေဲႈ ျှီႇဆက ျှီႇ မဒှေဲေဲႈဇါးပါ့်စံဝ်
နျာင်ါးလိုည်ါး ျာည်ါးလတျာျှီႇ ပ ည်ါးဒှေဲေဲႈအံဝါး် နျာ်ာ်ႏ။

၃။

ျာည်ါးပံင်လို ည်ါးစံဝ် ဒှေဲေဲႈအံဝါး် ျာည်ါးမတျာျှီႇ
ေျာ ်ါးကန်ါးဒည်ါးအံဝါး် ျာ် ကမဇျာ်ည်ျှီႇဒှေဲေဲႈနျာ်ာ်ႏ
တျာန်ခိုါးအါး ျာတ်ဒ င်ါး ိုေဲႈလည် ည်ါးစံဝ်
ဒ ါးတည်ါး ည်ါးစိုအံဝ်ါး ဆျာါးနျာ ်ါးဒှေဲေဲႈနျာ်ာ်ႏ။

၄။

ျာည်ါးပံင်လို ည်ါးစံဝ် ဒှေဲေဲႈအံဝါး် ျာည်ါးမတျာျှီႇ
အံဝ်ါး ျာ်မနျာေဲႈဒ င်ါးလည် တျာ့် ည်ါးစံဝဖ် ဖျာါး
ႎမညန်ခ ျှီႇဆင ါးစံဝ် မလေဲႈမဒှေဲေဲႈမတှေဲငါး် အံဝါး်
အါး ိုေဲႈစံဝ်ခရတ် မဂါ်ည်ါးမတျာျှီႇအံဝ်ါးနျာ်ာ်ႏ။
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၂၉။ ရံပလ
် ျာည််းဇိုအဆျာက်အံဝ်း်
Take my life and let it be

၂၂၅
၁။ ရံပ်လျာည်ါးဇိုအဆျာက်အံဝ်ါးနျာ်ာ်ႏ နျာင်ါး ိုေဲႈလည်စျာ ည်ါးစံဝန
် ျာ်ာ်ႏ
အခ ျီုငဆ
် ငည်ါးပါ်ပည်မ ှေဲေဲႈ ဒှေဲေဲႈအံဝါး် ခိုည်ါးမတျာျှီႇဇိုကဖ
် ိုက်စံဝ်
ဒှေဲေဲႈအံဝါး် ခိုည်ါးမတျာျှီႇဇိုကဖ
် ိုက်စံဝ။်
၂။ ရံပ်လျာည်ါးတည်ါးအံဝါး် နျာ်ာ်ႏအဝ်စံဝ် ဒှေဲေဲႈအန်ါးမရှေဲန်ါးဇိုင်ါးကည်ါး ည်ါးနျာ်ာ်ႏ
စျာနံငမ
် ရှေဲန်ါး ျာည်ါးလို ည်ါးစံဝ် ဒှေဲေဲႈဇျာ်န်ါးအံဝါး် နါးေျာ်ည်ျှီႇဟျာဝ်ါးခ ျာ်န်ါး
ဒှေဲေဲႈဇျာ်န်ါးအံဝါး် နါးေျာ်ည်ျှီႇဟျာဝ်ါးခ ျာ်န်ါး။
၃။ ရံပ်လျာည်ါးဟျာ် ်ါးမက ျာေဲႈအံဝ်ါးနျာ်ာ်ႏစံဝ် ဒှေဲေဲႈအံဝါး် ဒါ်ေဲႈဆက င်ါးခိုည်ါးမတျာျှီႇ
စျာနံငဇ
် ိုကဖ
် ိုက်မကါးစါး ည်ါး ဒှေဲေဲႈ ိုည်ျှီႇအံဝါး် မဟျာမက ျာေဲႈစံဝဖ် ဖျာါး
ဒှေဲေဲႈ ိုည်ျှီႇအံဝ်ါးမဟျာမက ျာေဲႈစံဝဖ် ဖျာါး။
၄။ ရံပ်လျာည်ါးရန်ါးခခါးအံဝါး် မတျာ်န်ါး ျီုါး နျာင်ါး ိုေဲႈဒို့စျာကိုငါး် ည်ါးစံဝ်
မတျာျှီႇတျာ် ျာည်ါးပံငလ
် ို ည်ါးစံဝ် နှေဲဒှေဲေဲႈနျာင်ါးမဟှေဲျှီႇအံဝ်ါးနျာ်ျှီႇဒို့
နှေဲဒှေဲေဲႈနျာင်ါးမဟှေဲျှီႇအံဝ်ါးနျာ်ျှီႇဒို့။
၅။ ရံပ်လျာည်ါးပံင်လိုအံဝ်ါးပါ်မ ှေဲေဲႈ နျာင်ါး ိုေဲႈမတျာျှီႇ ျာည်ါးလို ည်ါးစံဝ်
မခှေဲငါး် ပိုငါး် မနျာေဲႈပိုင်ါးမဖှေဲ ်ါးအံဝါး် နါး ဒှေဲေဲႈအန်ါးမပှေဲန်ပလျာင် ည်ါးစံဝ်
ဒှေဲေဲႈအန်ါးမပှေဲန်ပလျာင် ည်ါးစံဝ်
၆။ ရံပ်လျာည်ါးမနျာေဲႈကမ ှေဲေဲႈအံဝါး် နျာ်ာ်ႏ အံဝါး် မပလေဲႈအန်ါးလအျာည်ျှီႇ ည်ါးစံဝ်
ဆျာ် ည်ါးစံဝ်ရံပ်လျာည်ါးမနျာေဲႈအံဝါး် နျာင်ါး ိုေဲႈလည်စျာ ည်ါးစံဝ်ဟျာ့်
နျာင်ါး ိုေဲႈလည်စျာ ည်ါးစံဝဟ
် ျာ့်။
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၃၀။ ဘတါ်ႈဆဘပေဲႇညံဝ်း်
Bringing in the sheaves

၃၅၇
၁။ ကအျာင်ါးဆ ှေဲကမ ှေဲေဲႈ ပ ျာ်ျှီႇဟပ်ဇိုမည ါးမဇဝ်ါးမဇဝ်ါး
ကဒည်ဆငည်ါး ျာ်ပ ျာ်ျှီႇ ဇိုအျာ်ျှီႇ ျာ်ပ ျာ်ျှီႇနျာ်ာ်ႏ
ဇိုနံက်အန်ါးေျာ ်ါးဆန်ါးအန်ါး စျာ် ်ါးမဒှေဲေဲႈခ ျီုငခ
် ဝ်ါးဆိုက် ျာ်
အှေဲပါ်မ ှေဲေဲႈမနျာေဲႈတခည်ါး မတှေဲေဲႈဒို့ဆမပျှီႇညံဝါး် ။
ႎီ်းဒ ါ်ႈ (မတှေဲေဲႈဒို့ဆမပျှီႇညံဝါး် မတှေဲေဲႈဒို့ဆမပျှီႇညံဝါး်
အှေဲပါ်မ ှေဲေဲႈမနျာေဲႈတခည်ါး မတှေဲေဲႈဒို့ဆမပျှီႇညံဝါး် )2
၂။ ပ ျာ်ျှီႇဟပ်စံ့ ်ေျာ ်ါးဆတျာျှီႇ ဆျာ်လျီုက်မဒှေဲေဲႈ ျာ်ပ ျာ်ျှီႇဒှေဲေဲႈ
ည်ါးအပ်စံ ့် ျာ်ပ ျာ်ျှီႇဟပ် ခ ဝ်ါးကျာ်ျှီႇ ျာ်ပ ျာ်ျှီႇနျာ်ာ်ႏ
လျာ်န်ါးဒ င်ါးနံင်ႎါး န်ါး ဆိုက်လျာည်ါးဒို့ပါ်ပည်မ ှေဲေဲႈ
အှေဲပါ်မ ှေဲေဲႈမနျာေဲႈတခည်ါး မတှေဲေဲႈဒို့ဆမပျှီႇညံဝါး် ။
၃။ ဆျာ်မ ှေဲေဲႈအါးတကလ ေဲႈမဇျာေဲႈ အံဝ်ါး ည်မလှေဲျှီႇအန်ါးစံ ့် ျာ်
မဂ ျှီႇ ိုေဲႈစျာစံဝ်မေဆို လိုပ ျာ်ျှီႇအန်ါးမဆမဆ
နျာင်ါးအံဝါး် ကံပ် မနျာေဲႈဒှေဲ့ အန်ါးစံဝ်ဟည်မတှေဲျှီႇလျာည်ါးအံဝ်ါး
အှေဲပါ်မ ှေဲေဲႈမနျာေဲႈတခည်ါး မတှေဲေဲႈဒို့ဆမပျှီႇညံဝါး် ။
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၃၁။

ံဝ်ဖီိုင်း် ဘေဆို

What a friend we have in Jesus

၁၉၆
၁။ မဂ ျှီႇအပ ှေဲတ်အှေဲ မပန်မနျာေဲႈဒှေဲ့ ျာ် မေဆို ိုေဲႈမခ ေဲႈအါးခံ ်လျာည်ါး
ဒ ါးမနျာေဲႈမည ှေဲ ် ျာန်ါးဆါးတျာ့်အန်ါးစံဝ် အှေဲ န်ါးမနျာေဲႈခိုည်ါးမဂ ျှီႇ ျာန်ါးဆါး
ေျာ ်ါး မ ှေဲေဲႈတျာ်မနျာေဲႈန ်ါးစံ ် ျာ် အန်ါးစံဝန
် ံင်ဒှေဲေဲႈမနျာေဲႈအှေဲန ်ါး
မဒှေဲေဲႈဇါး ျာန်ါးဆါးပါ့်ရ ်ါးစံဝန
် ျာ်ာ်ႏ အန်ါး ိုေဲႈအါးနံင်မခ ျာ်တလ
် ျာည်ါးအှေဲ။
၂။ အန်ါးအါးေျာ်ေဲႈကံဝါး် အှေဲဆံ ်ဂိုန်ါး ျာ် ခဂအိုင်ဂေဲႈမနျာေဲႈဒှေဲ့နျာ်ာ်ႏ
မနျာေဲႈမလှေဲဝါး် ဒါ်ေဲႈအါးနျာင်ါးကံပ် မ ှေဲေဲႈ မဒှေဲေဲႈဇါးရ ်ါးစံဝစ
် ျာန်ါးဆါး
ံဝဖ
် ိုင်ါးအန်ါးအါးနံင်ကမဇျာ်ည်ျှီႇ ည်ါး မေှေဲဝ်ါးလျာ်မခ ေဲႈအါးနံင်မရှေဲန်ါးဒှေဲေဲႈ
ပံငမ
် ပန်မနျာေဲႈဒှေဲ့အှေဲမေဆိုမေှေဲဝ်ါး မဒှေဲေဲႈဇါးရ ်ါးစံဝစ
် ျာန်ါးဆါး။
၃။ ကန်ါးဒည်ါးပံငမ
် ပန်လမကျာ်ျှီႇဇျာ်န်ါးအှေဲ ည်ါးခဂမပန်ေျာဝ်ါးမနျာေဲႈဒှေဲ့
ဒနံင်မနျာေဲႈဒ င်ါးအှေဲ ိုေဲႈမေဆို မဒှေဲေဲႈဇါးရ ်ါးအန်ါးစ ျာန်ါးဆါး
ံဝဖ
် ိုင်ါးအှေဲ ည်မပလေဲႈႎိုန်စံ ် ျာ် မဒှေဲေဲႈဇါးရ ်ါးစံဝ် ျာန်ါးဆါးနျာ်ာ်ႏ
စံဝန
် ံင်ဒ ါးတည်ါးအန်ါးဇိုကလ
် ျာည်ါးအှေဲ
နျာင်ါးအှေဲ န်ါးမဂါ်ည်ါးန ်ါးမတျာျှီႇအန်ါး။
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၃၂။ ဘစျာန့်ႎီိုနပ
် ဘ ါ်ႈ
I surrender all

၂၁၅
၁။ စံဝ်မခ ျာ်တလ
် ျာည်ါးအည် အံဝါး် နံင်မစျာန့်ႎိုန်
ဂ ျီုါးအံဝါး် ပါ်မ ှေဲေဲႈစမတျာျှီႇမဒှေဲေဲႈ
စံဝက
် ည ျာါး ိုေဲႈမခ ေဲႈမအျာနှေဲဒှေဲေဲႈ အိုန်ဒါ်န်ါးစျာနံငဟ
် ျာဝ်ါးအံဝါး် နျာ်ာ်ႏ။
ႎီ်းဒ ါ်ႈ
မစျာန့်ႎိုန်ဒို့ပါ်မ ှေဲေဲႈ(ဂ ဆင် ေဲႈို ပံငမ် ေဲႈှေဲ )၊အျာပ်ဒှေဲေဲႈဒတ
ို့ ျာ့် ည်ါး(အျာပ်ဒေဲႈှေဲ ဒတ
ို့ ျာ့်
ဂ ဆင် ိုေဲႈပံင်မ ှေဲေဲႈအံဝါး် နံင်အျာပ်ဒှေဲေဲႈဒို့တံင်တည်ါး ည်ါး။(အံဝ်ါးနံင်အျာပ်ဒေဲႈှေဲ ဒ။ို့ )

ည်ါး)

၂။ အံဝ်ါးဟည်မလျှီႇမနျာေဲႈ မဒှေဲေဲႈဇါးရ ်ါးစံဝ်
ျာန်ါးဆါးတျာ့် ည်ါးစံဝေ
် ျာ ်ါးမည ှေဲန့်
တညျာဝ်ါးဒှေဲေဲႈမက ျာေဲႈ ျာန်ါးဆါးအံဝါး် နျာ်ာ်ႏ ဟပ်ဒှေဲေဲႈႎမညန်ခ ျှီႇဆင ါးစံဝ။်
၃။ အံဝ်ါးပလ ဝ်ေဲႈကလျာင်ါးအပ ှေဲတပ
် ါ်မ ှေဲေဲႈ နံင်မစျာန့်ႎိုန်ပံငမ
် ပ ျာ်မလျာက
ႎမညန်ခ ျှီႇဆင ါးစံဝ်မလှေဲပ်မဒှေဲေဲႈမဂါ်ည်ါး
မခှေဲငါး် ပိုငါး် မနျာေဲႈပိုငါး် မဖ ်ါးအံဝါး် နျာ်ာ်ႏ။
၄။ မတျာ်နျာင်ါးအဆျာက်အံဝ်ါးကံပ်ဒို့ဟျာဝ်ါး
အံဝ်ါးနံင်ဒါ်ေဲႈဆက င်ါးဇိုကဖ
် ိုက်
မတျာ်စျာ် ်ါးပါ့်ပလါ်န်ါးကိုငါး် စံဝဖ် ဖျာါး ျာ် အံဝ်ါးနံင်ခိုည်ါးမပ ျာ်မဆမဆဟျာ့်။
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၃၃။ ဘနျာါ်ႈဒါင််းတညျာဝ််းလျာည််း
Trust and obey

၂၃၅
၁။ တညျာဝ်ါးလျာည်ါးမက ျာေဲႈတတျာါးစံဝ် စျာနံင် န်ါးမတျာျှီႇမေဆို
အိုန်ဒါ်န်ါးနံင်ဟျာဝ်ါးအှေဲအန်ါးဒှေဲေဲႈပလ င်မဆ
ဆျာ်မတျာျှီႇဟျာဝ်ါး ျာည်ါးဒါ်ေဲႈစံဝ် အန်ါးနံငမ
် ဂါ်ည်ါးဟျာဝ်ါးမတျာျှီႇအှေဲ
အှေဲလိုမနျာေဲႈဒ င်ါးတညျာဝ်ါးလျာည်ါးမက ျာေဲႈစံဝ်။
ႎီ်းဒ ါ်ႈ
မနျာေဲႈဒ င်ါးတညျာဝ်ါး၊ တဟျာ်ည်ျှီႇအိုန်ါးဒါ်န်ါးဟည်ါးအျာဝ်မ ှေဲေဲႈ
နျာင်ါး န်ါးခ ်ါးဆျာမဂ ျှီႇမေဆို၊ မနျာေဲႈဒ င်ါးတညျာဝ်ါးလျာည်ါးနျာ်ာ်ႏ။
၂။ အါး ေဲႈို လမကျာ်ျှီႇဇျာ်န်ါးအှေဲ ကျာည်ါးပံင်ကန်ါးဒည်ါးမတျာ်န်ါး ျီုါး
မဂ ျှီႇမကါးစါးစံဝ်အှေဲဟည် ိုန်ဟျာဝ်ါးမဟျာ်ည်ျှီႇ
အန်ါးအါးမ ှေဲ ်ေံဝ်ါးမတျာ်န်ါး ျီုါး ကျာည်ါးပံငေ
် ျာ်ေဲႈကံဝ်ါးခန်ဆိုင်
ဆျာ်တညျာဝ်ါးမက ျာေဲႈအန်ါးစံဝန
် ံင်က ျာ်ေဲႈ။
၃။

ည် ျာည်ါးစံ ် ျာည်ါးမဇှေဲန်ါး ျာ် ဂ ဆင် ိုေဲႈပံင်မ ှေဲေဲႈအှေဲ
အှေဲလိုအျာပ်ဒှေဲေဲႈဒို့တျာ့်အန်ါးစံဝ်ဖဖျာါး
ဆျာ်အှေဲ အျာပ်တျာ့်အန်ါး
အါး ိုေဲႈမကါးစါးအန်ါးစံဝ် အှေဲနံင်အျာဝ် န်ါး ႎါးရံပ်လျာည်ါးနျာ်ာ်ႏ။
၄။ ဆျာ်အှေဲမည ှေဲ ်စံဝမ
် ေဆို ျာန်ါးဆါးတျာ့်အန်ါးစံဝဖ် ဖျာါး
အှေဲစနံင် န်ါးမဂါ်ည်ါးဟျာဝ်ါးမတျာျှီႇအန်ါးနျာ်ာ်ႏ
ိုေဲႈလည်အှေဲလိုရံပ်လျာည်ါး မက ျာေဲႈဒါ်ေဲႈအန်ါးစံဝ်ပါ်မ ှေဲေဲႈ
အျာဝ်လိုေံဝ်ါးတညျာဝ်ါးလျာည်ါးမက ျာေဲႈအန်ါးနျာ်ာ်ႏ။
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၃၄။ ဘည ်ဘတျာေဲႇစီဘနျာါ်ႈဒါင််း
Confidence

၂၄၉
၁။ နှေဲဒှေဲေဲႈအိုန်ဒါ်န်ါး၊ နျာင်ါး ကမလှေဲပ်မတျာျှီႇဟျာဝ်ါး
ဇအ
ို ဆျာက်အ ်ါး အါးမ ှေဲ ်ေံဝ်ါးဂိုန်ါးမပ ့ခည်ါး။
နှေဲဒှေဲေဲႈအိုန်ဒါ်န်ါး အံဝ်ါး မေှေဲဝါး် အိုန်ဒါ်န်ါး
ဒှေဲေဲႈအံဝ်ါး န်ါးဟျာဝ်ါးမတျာျှီႇရ ်ါး ည်ါးစံဝ်မဆမဆ။
ႎီ်းဒ ါ်ႈ

အဝ် စံဝမ
် ခ ျာ်တလ
် ျာည်ါး တိုတ်တည်ါးအံဝ်ါးမအျာဟျာဝ်ါးနျာ်ာ်ႏ
ဒ ါး ျာ်န်ါးဇျာ်န်ါးစံဝ် နှေဲဒှေဲေဲႈအိုန်ဒါ်န်ါးဟျာဝ်ါးအံဝ်ါး၊
ဇအ
ို ဆျာက်အ ်ါး အါးမ ှေဲ ်ေံဝ်ါးဂိုန်ါးမပ ့ခည်ါး
ဆျာ်ဟျာဝ်ါးမတျာျှီႇစံဝ် နံငမ
် လျာ်တဒ
် ို့မဖါးမတျာ်န်ါး ျီုါး။
၂။ န်မဒှေဲေဲႈအျာည်ျှီႇနါး ဟည်မတျာျှီႇမဒှေဲေဲႈအိုန်ဒါ်န်ါးအျာ်ျှီႇ
ည်ါးစံဝဟ
် ည်မေှေဲဝ်ါး တဝ်ေဲႈအန်ါးမအှေဲ ်ါးင ည်ါးအံဝါး် မဇျာျှီႇ။
ေျာ ်ါး ျာည်ါးတျာ်မဇှေဲန်ါး မနျာေဲႈအံဝါး် ဟည်ဒှေဲ့မပ ့ခည်ါး
မနျာေဲႈဒှေဲ့အံဝါး် မတျာ်န်ါး ျီုါး အျာပ်ဒှေဲေဲႈဒို့တျာ့်စံဝ။်
၃။ ဆျာ်စံဝ်မဂါ်ည်ါးမတျာျှီႇ မဖါးမတျာ်န်ါး ျီုါး ျာ် မ ှေဲေဲႈ
အန်ါးအါးမ ှေဲ ်ေံဝ်ါး ဟည်မလျာ်တဟ
် ျာဝ်ါးဒမ
ို့ တျာ်န်ါး ျီုါး။
အါးေျာ်ေဲႈကံဝ်ါး ျာ် အံဝါး် ဟည် ေ် ိုန်ဟျာဝ်ါးမပ ့
မဖါးမတျာ်န်ါး ျီုါး ျာ် ည်ါးစံဝ်ဟည်ဂ ှေဲတ်ခ ှေဲဒှေဲေဲႈ။
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၃၅။ အဝ်စံဝ် တဝ်ါ်ႈဘ န််း ျာည််းအီ်းခ ျီုင်း် ပ်း
Saviour, like a shepherd lead us
၂၅၁
၁။ အဝ်စံဝတ
် ဝ်ေဲႈမ ှေဲန်ါး ျာည်ါးအါးခ ျီုငါး် ပါး စံဝ်နှေဲဒှေဲေဲႈအိုန်ဒါ်န်ါးဟျာဝ်ါးမေါး၊
စျာနံငဖ
် ည်ါးဟို ်ါး ည်ါးစံဝ်တိုန်ါးဒှေဲေဲႈ နျာင်ါးစျာ် ်ါးပါ့်ဒမ ှေဲ ်ါးခ ျှီႇအန်ါး။
အဝ်စံဝမ
် ေဆို ည်ါးစံဝ် ျာတ်နါး ဟည် ိုေဲႈအါးဇဝ်ေဲႈလျာည်ါးမဟျာ်ည်ျှီႇမေါး
အဝ်စံဝမ
် ေဆို ည်ါးစံဝ် ျာတ်နါး ိုေဲႈစံဝက
် ည ျာါးတဝ်ေဲႈမ ှေဲန်ါးမေါး။
၂။ ည်ါး ိုေဲႈစံဝက
် ည ျာါးတဝ်ေဲႈမ ှေဲန်ါးမေါး ဂ ှေဲတ်ဒှေဲေဲႈဇိုဟျာဝ်ါးတျာ်အိုန်ဒါ်န်ါး၊
မကျာ်န်ါးပါးကှေဲနါးနျာင်ါးကံပ်မလျာ်တ်မဖါး စံဝတ
် ဝ်ေဲႈမတျာျှီႇဟျာဝ်ါးပါ်ပည်မ ှေဲေဲႈ။
အဝ်စံဝမ
် ေဆို ည်ါးစံဝ် ျာတ်နါး ဆျာ်မေါးမဒှေဲေဲႈ ျာန်ါးဆါးတျာ့် ည်ါး
အဝ်စံဝမ
် ေဆို ည်ါးစံဝ် ျာတ်နါး တညျာဝ်ါးဒှေဲေဲႈမက ျာေဲႈ ျာန်ါးဆါးမေါး။
၃။ အပ ှေဲတက
် န်ါးဒည်ါးဆံ ်ဂိုန်ါးမဒှေဲေဲႈ ျာ် စံဝဒ
် ှေဲေဲႈအန်ါးကတစျာမေါး၊
ဒ ါးမနျာေဲႈကႎါ်ည်ါးနံင်မခ ျာ်တလ
် ျာည်ါးဟျာဝ်ါး ဒ ါးနျာ ်ါးအန်ါးနံင်ပ ည်ါးဒှေဲေဲႈမပ ့။
အဝ်စံဝမ
် ေဆို ည်ါးစံဝ်မရှေဲန်ါးထဝ်ါး ဒှေဲေဲႈအံဝ်ါးက လည်မဒှေဲေဲႈဇါး ည်ါး
အဝ်စံဝမ
် ေဆို ည်ါးစံဝ်မရှေဲန်ါးထဝ်ါး ဒှေဲေဲႈအံဝ်ါးက လည်မဒှေဲေဲႈဇါး ည်ါး။
၄။ ဆိုင်ခည်ဒှေဲ့အံဝ်ါးတဟျာ်ည်ျှီႇင ည်ါး ည်ါးစံဝ်
နျာင်ါးကံပ်မတျာျှီႇ ည်လို ည်ါးစံဝ၊်
ိုေဲႈလည် ည်ါးစံဝအ
် ါးမခ ျာ်တလ
် ျာည်ါးနျာ်ာ်ႏ ကႎါ်ည်ါးဒှေဲေဲႈမေါးပါ်ပည်မ ှေဲေဲႈ။
အဝ်စံဝမ
် ေဆို ည်ါးစံဝ် ျာတ်နါး ကမ ှေဲေဲႈဒို့မေါးမတျာ်န်ါးမခ ေဲႈနျာ်ာ်ႏ
အဝ်စံဝမ
် ေဆို ည်ါးစံဝ် ျာတ်နါး ကမ ှေဲေဲႈမေါးမတျာ်စျာ် ်ါးစံငန
် ည်။
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၃၆။ စံဝ်ဘခ ျာ်တ်လျာည််း နဒါ်ႈအီိုန်ဒ န််းအံဝ်း်
All the way
၂၅၄

၁။ စံဝ်မခ ျာ်တလ
် ျာည်ါး နှေဲဒှေဲေဲႈအိုန်ဒါ်န်ါးအံဝါး်
နျာင်ါး မ ှေဲေဲႈအန်ါးအါးမ ှေဲ ်ေံဝ်ါး
မနျာေဲႈမည ှေဲ ်အံဝ်ါးဒှေဲေဲႈမဂါ်ည်ါးမတျာျှီႇ ည်ါးစံဝ် နံင် မ ှေဲေဲႈ မနျာေဲႈဂ င်ါးဟျာါး၊
ဇိုာ်ႏအဆျာက်အ ်ါးမဂါ်ည်ါးမတှေဲငါး် ကတျာည်ါး
ျီုါးအါးေျာ်ေဲႈကံဝ်ါးဂိုနါး် မပ ့ခည်ါး
(ေျာ ်ါးကညျာါး အါးေျာ်ေဲႈကံဝ်ါးကှေဲဒါး နျာင်ါး ိုေဲႈလည် ည်လို ည်ါးစံဝ်။)2
၂။ စံဝ်မခ ျာ်တလ
် ျာည်ါး နှေဲဒှေဲေဲႈအိုန်ဒါ်န်ါးအံဝ်ါး
တဝ်ေဲႈကမဇျာ်ည်ျှီႇဒှေဲေဲႈအံဝ်ါးမဆမဆ
စျာနံင် ေ်ခမလျာေဲႈအါးကန်ါးဒည်ါး ခ ျီုင်ါးဒှေဲေဲႈပံငဟ
် ို ်ါးအဆျာက်အ ်ါး၊
မ ှေဲေဲႈမဒှေဲေဲႈမ လျာ် ်ါး ဟည်မလျာ်တမ
် ျာည်မလျာ်တန
် န်ါး
မအှေဲ ်ါးအဆျာက်အ ်ါးနှေဲဒှေဲေဲႈစံဝ်
(မလေဲႈမဒှေဲေဲႈပါ့်မခ ှေဲ ့်ပလျာင်အန်ါးစံဝ် ိုေဲႈမပ ့စျာခိုည်ါးမပ ျာ် ႎါ်ည်ါး။)2

၃။ စံဝ်မခ ျာ်တလ
် ျာည်ါး နှေဲဒှေဲေဲႈအိုန်ဒါ်န်ါးအံဝါး်
မနျာေဲႈကမ ှေဲေဲႈစံဝ်မ ှေဲ ်အျာ ်ါးခည်ါး
စျာနံငဟ
် ျာဝ်ါးမဂါ်ည်ါးပါ့်ကိုငါး် စံဝဖ် ဖျာါး အန်ါးဒှေဲေဲႈအန်ါးမဟျာ်ည်ျှီႇမက ျာေဲႈကတ
ႎမညန်အံဝ်ါးနံင်ဟိုက်ဟျာဝ်ါးပါ့်ပလါ်န်ါး
မဂါ်ည်ါးဟျာဝ်ါးမတျာျှီႇပါ့် ည်ါးစံဝဖ် ဖျာါး
(ဇေ
ို ျာ ်ါးမဇှေဲန်ါး နံင်ခိုည်ါးဒါ်ေဲႈဆက င်ါး မေဆိုဟည်နှေဲအိုန်ဒါ်န်ါးအံဝါး် ။)2
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၃၇။ ဘနျာါ်ႈကဘ ါ်ႈစံဝ် ဒါင််းဒို့ခအီ်း
Love divine, all love excelling
၂၆၀
၁။ မနျာေဲႈကမ ှေဲေဲႈစံဝ် ဒ င်ါးဒို့ခအါး ပံငမ
် ပ ျာ်ပါ့်ပလါ်န်ါး ဟည်မလေဲႈမဒှေဲေဲႈ
မလှေဲပ်မဂါ်ည်ါးမတျာျှီႇမခှေဲငါး် တိုါးပိုင်ါးမေါးနျာ်ာ်ႏ ဒ ါးမကါးစါး ည်ါးစံဝပ
် ါ်မ ှေဲေဲႈ၊
မနျာေဲႈကႎါ်ည်ါး ည်ါးစံဝဒ
် င်ါးမပ ့ခည်ါး
မခ ျာ်တလ
် ျာည်ါးဟံင်ါးမေါးဒမဖါးဒ င်ါး
မေါးနံက်အိုင်ရိုေဲႈအန်ါး ည်ါးစံဝ်ဖဖျာါး ဒှေဲေဲႈဖိုင်ါးတျာန်ခိုါးစံဝဟ
် ဝ်ပလ င်။
၂။ ဒ ါးမနျာေဲႈကမ ှေဲေဲႈႎမညန်စံဝဖ် ဖျာါး ပျှီႇဟပ်ဒှေဲေဲႈမခှေဲငါး် မနျာေဲႈကန်ါးမေါး
နျာင်ါးနန်ါးမ ျာည်ျှီႇမေါးကံပ်က ျာ်ေဲႈဟျာဝ်ါး စံဝ်ဆျာင်ါးဟပ်ဒှေဲေဲႈမပ ့စံငန
် ည်၊
လျာည်ါးမလေဲႈႎိုန်အါးမဇဝ်မခှေဲငါး် မနျာေဲႈမေါး နျာင်ါးမေါးမလျာ်တ်အပ ှေဲတပ
် ါ်ဒို့
ဒှေဲေဲႈမေါး န်ါးမဂါ်ည်ါးအဆျာက်အ ်ါးမဆ
မေါးမည ှေဲ ်လည် ည်ါးစံဝအ
် ဆ။
၃။ ပံငဖ
် ျာန်ဆျာင်ါး ည်ါးစံဝန
် ျာင်ါးကံပ်မဟျာ်ည်ျှီႇ
အို ် ျာည်ါးဒှေဲေဲႈပိုငါး် မနျာေဲႈမေါးနျာ်ာ်ႏ
ဇိုအဆျာက်မေါးနျာင်ါးခ ျှီႇဆင ါးမဒှေဲေဲႈ ဒှေဲေဲႈ ိုေဲႈဒို့ ည်လို ည်ါးစံဝ၊်
ဆျာ်စျာ် ်ါးအခ ျီုငဟ
် ိုက်တျာ့်ပါ့်ပလါ်န်ါး မေါးနံင်ဆက ျှီႇလအျာည်ျှီႇ ည်ါး
စနံင်ခိုည်ါးမတျာျှီႇဇိုက်ဖိုက်အန်ါးစံဝ်
နျာင်ါးမေါး န်ါးမဂါ်ည်ါးဟျာဝ်ါးမတျာျှီႇစံဝ်။
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၃၈။ ဘခင််းအီင
ို ဟ
် ို ််းလိုလည်ကဘ ါ်ႈ
There is beauty all around
၁။ မခှေဲငါး် အိုင်ဟို ်ါးလိုလည်ကမ ှေဲေဲႈ နျာင်ါးရ ်ါးအှေဲတဝ်ေဲႈခ ျှီႇ
မက ျာေဲႈဒါ်ေဲႈအှေဲနျာင်ါးတညျာဝ်ါးခ ျှီႇ လိုဒ ါးမနျာေဲႈကမ ှေဲေဲႈ
အှေဲနံင် န်ါးမဂါ်ည်ါးန ်ါးမပ ျာ်ဒို့ အှေဲစနံင်လည်မေှေဲဝ်ါးင ည်ါးခ ျှီႇ
အါး န်မဒှေဲေဲႈ ျာ်မပ ျာ်တခည်ါး မဂ ျှီႇ ိုေဲႈလည်ကမ ှေဲေဲႈ။

၂၆၄

ႎီ်းဒ ါ်ႈ
လည်ကမ ှေဲေဲႈ မခှေဲငါး် အိုင်ဟို ်ါး
အှေဲ န်ါးမဂါ်ည်ါးန ်ါးမပ ျာ်တခည်ါး မဂ ျှီႇ ိုေဲႈလည်ကမ ှေဲေဲႈ။
၂။ ခမလှေဲပ်အှေဲ ျာည်ါးလည်မထင်ာ်ႏ ျာ် ဆျာ်အှေဲလည်ကမ ှေဲေဲႈ
နံင် မ ှေဲေဲႈမက ျာေဲႈမအေဲႈလည်စံငါး် မဂ ျှီႇ ိုေဲႈလည်ကမ ှေဲေဲႈ
အှေဲ ည်ဖလ န်ါးစံ ်ခအါး ျာ် ဆျာ်မနျာေဲႈအှေဲ ိုေဲႈဒအ
ို့ ပိုင်ါး
အိုင်ဟို ်ါးဒါး မဂါ်ည်ါးမပ ျာ်တခည်ါး မဂ ျှီႇ ိုေဲႈလည်ကမ ှေဲေဲႈ။
၃။ မဂ ျှီႇ ိုေဲႈကမ ှေဲေဲႈအိုင်ဟို ်ါးဒါး ဒည်ါးမ ှေဲ ်ခိုည်ါးပါ့်ပလါ်န်ါး
ဟည်မဒှေဲေဲႈဒှေဲေဲႈပါ့်မတှေဲငါး် မလျာက နျာင်ါးအါးခိုည်ါးမပ ျာ်ဒို့
ဟျာ် ်ါးပါ့်ပလါ်န်ါးကျာည်ါးမတှေဲငါး် ကတျာည်ါး ဟည်မ ှေဲ ်ခိုည်ါးဒို့မပ ့အခည်ါး
အိုင်ဟို ်ါးဒါးမဂါ်ည်ါးမပ ျာ်တခည်ါး ျာည်ါးအါးမဂါ်ည်ါးပါ့်ပလါ်န်ါး။
၄။ စျာခမလှေဲပ်အိုင်ဟို ်ါးပိုငါး် ဒါး ဆျာ်စံဝဖ် ဖျာါးအျာဝ်မရှေဲန်ါး
အိုင်ဟို ်ါးဒါးအန်ါးနံင်လှေဲဝဟ
် ျာဝ်ါး နံင်အျာဝ် ံန်ကတျာ်န်ါး
အိုင်ဟို ်ါးအါးကမ ှေဲေဲႈစံဝဖ် ဖျာါး အန်ါးဟည် န်ါးမပ မ
့ နျာေဲႈလအန်ါး
မက ျာေဲႈကှေဲ ျာ် ိုေဲႈမက ျာေဲႈအမခါ် အါး ျာ်ဟည်တဝ်ေဲႈခ ျှီႇ။
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၃၉။

ျာဝ််းဒီဇံင််း ံန်အံဝ်း်

My hope is built on nothing less
၁။ ဒမနျာေဲႈဒ င်ါးအံဝါး် ခည်ါးဇံင်ါးအန်ါးလည်
တံငန
် ျာ ်ါးစံဝဖ် ဖျာါးမေဆိုခရတ်
ပံငက
် ံ ်က ျာင်ါးအံဝ်ါး အျာဝ် န်ါးမနျာေဲႈဒ င်ါး
ဒ ါးလည်ဇိုဝ်စံဝမ
် ေဆို ေ်ဟျာဝ်ါး။
ႎီ်းဒ ါ်ႈ
ျာဝ်ါးဒဇံငါး် ံန်အံဝ်ါး ိုေဲႈမေဆို
(ဒဟည်ါး ျာည်ါးလည် ကတျာည်ါးခ ည်ျှီႇဟျာ့်)2
၂။ ဆျာ်အျာ်ျှီႇမဒှေဲေဲႈ လျီုက်င ည်ါးအန်ါးစံဝ် ျာ်
အံဝ်ါးနံင်မဂါ်ည်ါးဒမနျာေဲႈကႎါ်ည်ါးအန်ါး
ဆျာ်ခါးဒ င်ါးမအှေဲ ်ါးဒ င်ါးမဒှေဲေဲႈစံ ့် ျာ်
အံဝ်ါးနံင်ခ ျှီႇပါ့် ျာဝ်ါးဇံင်ါး ံန်အံဝ်ါး။
၃။ မအှေဲ ်ါးဒ င်ါး ည်ေျာ်ေဲႈဟျာဝ်ါးစံ ်ကတျာည်ါး
အံဝ်ါးနံင်မဂါ်ည်ါးလည်တံင်နျာ ်ါးမေဆို
အါးနံင်မဇျာ်ည်ျှီႇအံဝါး် ိုေဲႈစံဝ်မေဆို
အန်ါးဒှေဲေဲႈအန်ါးအံဝါး် မနျာေဲႈဒ င်ါးမဆမဆ။
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၂၇၄

၄၀။ ဘတင််းဘဂါင််းဇျာ်း
Higher Ground

၃၀၉
၁။ အံဝ်ါးနံင်ရန်ါးဟျာဝ်ါး အိုန်ဒါ်န်ါးကမတှေဲင်ါး
မတျာ်န်ါးဆငည်ါး ျာ် အံဝ်ါးဂရန်ါးဟျာဝ်ါး
စျာနံင်ဟိုက်စျာ် ်ါး ပါ့်မတှေဲငါး် မဂ င်ါးဇျာါး
အံဝ်ါး ျာန်ါးဆါးမတျာ်န်ါးမဆှေဲ ်ါးမတျာ်န်ါးဆငည်ါး။
ႎီ်းဒ ါ်ႈ

ကမဇျာ်ည်ဒှေဲေဲႈနျာ်ာ်ႏ မတျာျှီႇ ျာည်ါးမည ှေဲ ်အံဝ်ါး
စျာနံင် န်ါးမဂါ်ည်ါး ပါ့်မတှေဲငါး် မဂ င်ါးဇျာါး၊
နျာင်ါးအံဝါး် န်ါးဟျာဝ်ါး စျာ် ်ါးပါ့်မတှေဲင်ါးမဂ င်ါး ဇျာါး ေ်ဒအ
ို့ ါး
စံဝမ
် ဇျာ်ည်ဒှေဲေဲႈနျာ်ာ်ႏ။
၂။ အံဝ်ါးအျာဝ်ဆင်မဂါ်ည်ါး ပါ့်ဒမ ှေဲေဲႈတျာ်
အန်ါးအါးမ ှေဲ ်ေံဝ်ါး ကျာည်ါးမနျာေဲႈဂ င်ါးဟျာါး
ဆျာ်အါးမခ ေဲႈဟည်ါး ဆင်မဂါ်ည်ါးစံ ့် ျာ်
အံဝ်ါးနံင်ရန်ါးမဂါ်ည်ါး ပါ့်ဇျာါး ေ်အါး။
၃။ ကနျာ် ်ါးမဇဝ်ကှေဲ ေျာ်ေဲႈကံဝ်ါးစံ ့် ျာ်
ဒှေဲေဲႈအံဝါး် မဂါ်ည်ါးလည် ပါ့်မတှေဲငါး် မဂ င်ါးဇျာါး
ဟျာ် ်ါးဆက င်ါးဒါ်ေဲႈ ကှေဲပါ့်ပလါ်န်ါး ျာ်
ဟည်မေှေဲဝ်ါးတညျာဝ်ါး မဂ ျှီႇ ိုေဲႈအံဝါး် မည ှေဲ ်။
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၄၁။ ဘနျာါ်ႈဘည ်ကန််းတျာ်းအ
o eht F uOa o htiaF

၂၇၆

၁။ ဆံ ်ညျာါးမဒှေဲေဲႈကန်ါးဒည်ါးမတျာ်န်ါး ျီုါး ျာ်
မနျာေဲႈမည ှေဲ ်ကန်တျာအှေဲ ံန်မဆအန်ါး
ဝ်မေှေဲဝ်ါးတညျာဝ်ါးခ ဝ်ဆတျာင်ါးဒါး
မခှေဲငါး် မနျာေဲႈမေါးနါး ဟည်ခိုည်ါးမပ ့ခည်ါး။
ႎီ်းဒ ါ်ႈ
မနျာေဲႈမည ှေဲ က
် န်ါးတျာါးအှေဲ ံန်မဆအန်ါး
အှေဲ ျာ်မည ှေဲ ်ဟျာဝ်ါး
ျာည်ါးကှေဲမတျာ်ေျာ် ်ါး။
၂။ ဆံ ်ညျာါးမဇျာေဲႈမဂါ်ည်ါးအန်ါးမခှေဲငါး် မထျာ်င် ျာ်
မနျာေဲႈမည ှေဲ ်ကှေဲကတျာ်န်ါး ံန်မဆအန်ါး
အှေဲပါ်မ ှေဲေဲႈ ျာ် မတျာျှီႇဟျာဝ်ါး ျာည်ါးကှေဲ
မည ှေဲ ်ဟျာဝ်ါးနျာင်ါးကံပ်ဆိုတအ
် ိုန်ဒါ်န်ါးအန်ါး။
၃။ မဂ ျှီႇမနျာေဲႈမည ှေဲ ်ဒ င်ါးတျာ့်စံဝဖ် ဖျာါးဒါး
အါး ျာည်ါးမရှေဲန်ါးေျာန်ဆတျာ့်အှေဲ ျာ် အှေဲနံင်ဒ ါးမက ျာေဲႈခ ျှီႇမနျာေဲႈမ ှေဲ ်ါးအှေဲ
လေ်မဟျာကလျာင်ါးမလျာ်ငမ
် နျာေဲႈမည ှေဲ ်ကှေဲ။
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၄၂။ ဇံင်း် ဘတျာေဲႇဘက ျာါ်ႈကတစံဝ်ခရီတ်
Standing on the Promise

၂၈၈
၁။ အံဝ်ါးဇံင်ါးမတျာျှီႇအန်ါး ျာည်ါးမက ျာေဲႈကတစံဝ်ခရတ်
အံဝ်ါးနံင်ခိုည်ါးမတျာျှီႇမဂါ်ည်ါးဟျာဝ်ါးတျာ့် ည်ါးစံဝ်မဆမဆ
ဇိုကဖ
် ိုက်မအျာင်ါးပ ဝ်ဒါ်ေဲႈ ဖိုင်ါးတျာန်ခိုါး ည်ါးစံဝ်ဒ င်ါး
ဇံင်ါးမတျာျှီႇအန်ါး ျာည်ါးမက ျာေဲႈကတ ည်ါးစံဝ။်
ႎီ်းဒ ါ်ႈ

ဇံင်ါးအန်ါးဇံငါး် မတျာျှီႇအန်ါး ျာည်ါးမက ျာေဲႈကတ ဇံငါး် အန်ါးဇံင်ါးမတျာျှီႇအန်ါး ျာည်ါးမက ျာေဲႈကတ
အံဝ်ါးဇံင်ါးမတျာျှီႇအန်ါး ျာည်ါးမက ျာေဲႈကတ ည်ါးစံဝ်ခရတ်
ဇံင်ါးအန်ါးဇံင်ါးမတျာျှီႇအန်ါး ျာည်ါးမက ျာေဲႈကတ ဇံင်ါးအန်ါးဇံင်ါးမတျာျှီႇအန်ါး ျာည်ါးမက ျာေဲႈကတ
ဇံင်ါးမတျာျှီႇအန်ါး ျာည်ါးမက ျာေဲႈကတစံဝ်ခရတ်။
၂။ အံဝ်ါးဇံင်ါးမတျာျှီႇအန်ါးမက ျာေဲႈကတအျာဝ်ဆ ျာါးလှေဲဝ်
အန်ါးအါးမ ှေဲ ်ေံဝ်ါးပံငက
် န်ါးဒည်ါးစျာ် ်ါးမဒှေဲေဲႈစံ ့် ျာ်
ဆျာ်အှေဲမည ှေဲ ်မတျာျှီႇမက ျာေဲႈတတျာါးအ ်ါးစံဝန
် ံင်မလျာ်တ် န်
မဂါ်ည်ါးမည ှေဲ ်မတျာျှီႇမက ျာေဲႈကတအန်ါး ည်ါးစံဝ်။
၃။ စံင်နည်အံဝ်ါးဇံင်ါးမတျာျှီႇမက ျာေဲႈကတအန်ါး ည်ါးစံဝ်
အံဝ်ါးဟည် န်ါးခ ျှီႇဆင ါးမဂ ျှီႇမကါးစါးနျာ ်ါးစံဝ်
မဂ ျှီႇ ည်ါးစံဝ်အံဝ်ါးဟည် န်ါးမလျာ်တ်မဒှေဲေဲႈဒအပ ှေဲတ်
မဂါ်ည်ါးမည ှေဲ ်မတျာျှီႇမက ျာေဲႈကတအန်ါး ည်ါးစံဝ်။
၄။ စံငန
် ည်အံဝ်ါးဇံငါး် မတျာျှီႇမက ျာေဲႈကတအန်ါး ည်ါးစံဝ်
ည်ါးစံဝ်ဒ ါးမနျာေဲႈကမ ှေဲေဲႈ ည်ါးဟည်ဂ ျာ်ျှီႇအန်ါးအံဝါး်
ဒ ါး ိုျှီႇႎမညန်စံဝ် နံငဒ
် ှေဲေဲႈခန်ဆိုင်ဆို ်ါးဟျာဝ်ါး
မဂါ်ည်ါးမည ှေဲ ်မတျာျှီႇမက ျာေဲႈကတအန်ါး ည်ါးစံဝ်။
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၄၃။ ဒါ်ႈအံဝ််းဟို ််းခံဝ် န််းအဆျာက်အီ ်း်
Break Thou the Bread of Life

၃၄၂
၁။ အဝ်စံဝ၊် ဒှေဲေဲႈအံဝ်ါးဟို ်ါးခံဝ် န်ါးအဆျာက်အ ်ါး
နျာင်ါး ျာည်ါးခည်မရှေဲန်ါးဒှေဲေဲႈ ည်ါးစံဝ်ပါ့်ပ င်ါးမအှေဲ ်ါး
န်ဒမ ှေဲျှီႇက ျာ ်ါးဒါး အါး ိုေဲႈေင်ါးတိုါး ည်ါး
ခ ျီုင်ါးဒှေဲေဲႈႎမညန်အံဝ်ါး အန်ါးအါးအှေဲတဟ
် ို ်ါးနျာ်ာ်ႏ။
၂။ ဒ ေဲႈတတျာါး ည်ါးဒှေဲေဲႈမကျာင်ါး င်ဂလျာတျာ့်အံဝ်ါး
ျာည်ါး ည်ါးဒှေဲေဲႈ င်ဂလျာပါ့်ဂ လလှေဲ
ဆျာ် ျာည်ါးမဇှေဲန်ါးအံဝ်ါးနံင် န်ါးမလျာ်တ်ဒအပ ှေဲတ်
အံဝ်ါးဟည် န်ါးမဂါ်ည်ါးန ်ါးမခှေဲငါး် ႎမညန်အံဝ်ါးဟျာ့်။
၃။ ည်ါးစံဝ် ိုေဲႈခံဝ် န်ါးအဆျာက်အ ်ါးစျာအံဝါး်
မက ျာေဲႈတတျာါး ည်ါးစံဝ် ိုေဲႈအန်ါးအါးမခ ျာ်တလ
် ျာည်ါးအံဝ်ါး
ခ ျီုင်ါးဒှေဲေဲႈနျာင်ါးအံဝါး် မဂါ်ည်ါးအဆျာက်အ ်ါးမတျာျှီႇ ည်ါး
ပနံဝ်ါးဒှေဲေဲႈနျာင်ါးအံဝါး် နျာ်ျှီႇကမ ှေဲေဲႈတတျာါးစံဝ။်
၄။ မပလေဲႈမလေဲႈႎမညန်ခ ျှီႇဆင ါး ည်ါးစံဝ်စံငန
် ည်
နျာင်ါးင ည်ါးအံဝါး် ႎါးမေှေဲဝ်ါးတဝ်ေဲႈမဂ ျှီႇႎမညန်စံဝ်
ဆျာ် ျာည်ါးမဇှေဲန်ါးကှေဲအါးမ လျာ် ်ါး ျာ်ည်ျှီႇအှေဲတဟ
် ို ်ါး ျာ်
နံင် န်ါးဒို့ဟို ်ါးခံဝ် န်ါးအဆျာက်အ ်ါးမဆ။
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၄၄။ ပလါင်ငည််းပါင််းဘအ ်း်
Brightly Beams our Father’s Mercy

၂၃၀
၁။ ကမ ှေဲေဲႈအန်ါးစံဝ်ဟဝ်ပလ င်မဂါ်ည်ါးအန်ါး
ပါ့်ရံငါး် လျာင်ါးငည်ါးကန်ါးစံဝ်ဖဖျာါး၊
အန်ါးစံဝဆ
် ည်ျှီႇဒှေဲေဲႈနျာင်ါးအှေဲမပန်ပလ င် ပါ့်လအျာည်ျှီႇအါးမတျာ်န်ါးမခ ေဲႈဟျာ့်။
ႎီ်းဒ ါ်ႈ
ငည်ါးပ င်ါးမအှေဲ ်ါး ျာ်ဒှေဲေဲႈအန်ါးပလ င်
နျာင်ါးမစျာ်တဟ
် ျာဝ်ါးဒို့မအှေဲ ်ါးပ င်လျာည်
ကှေဲအါးညျာါးကန်ါးဒည်ါးမခှေဲငါး် မအှေဲ ်ါး ျာ်
နံင် န်ါးမလျာ်တခ
် ်ါးဆျာဟျာဝ်ါးနျာ်ာ်ႏ။
၂။ မဆှေဲ ါး် ကန်ါးဒည်ါးအျာ်ျှီႇဟည်စျာ် ်ါး လျီုက်မဒှေဲေဲႈ
ျာါးမအှေဲ ်ါးဒ င်ါး ျာ်မ ှေဲ ်ေံဝ်ါးခည်ါး
ကှေဲအါးကညျာါးကန်ါးမလျာ်ည်ါးမအှေဲ ်ါး ျာ်
ဂတဝ်ေဲႈဟျာဝ်ါးပလ င်ငည်ါးပ င်ါးမအှေဲ ်ါး။
၃။ အို ် ျာည်ါးငည်ါးကမလျာ်က်အါး ပလ င်
မ ှေဲေဲႈအါးညျာါးကန်ါးမခှေဲငါး် ျာါးမအှေဲ ်ါး
ဒှေဲေဲႈကှေဲမလျာ်ည်ါးမဒှေဲေဲႈနျာင်ါးစျာ် ်ါးပ င်ါးမအှေဲ ်ါး
ေံဝ်ါးကှေဲေျာ် ်ါးတလေဲႈအျာည်ျှီႇစျာ် ်ါး။
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၄၅။ နံပ်တဝ်ါ်ႈဘက်းစ
Count Your Blessing

၃၁၁
၁။ ဇိုမဂါ်ည်ါးအှေဲမတှေဲငါး် ကတျာည်ါးနါး ဆံ ်ကန်ါးဒည်ါး ျာ်
ျာည်ါးမ ှေဲေဲႈစံ ့်မလျာ်ငက
် န်ါးဒည်ါးပင်မနျာေဲႈဒှေဲ့မတျာ်န်ါး ျီုါး
နံပတ
် ဝ်ေဲႈဟံင်ါးမကါးစါး င်ဂလျာဒှေဲေဲႈအန်ါးစံဝ်
ည်ါးနံင်အျာ ်ါးအန်ါးမကါးစါးပံင်မရှေဲန်ါးဒှေဲေဲႈအန်ါးစံဝ။်
ႎီ်းဒ ါ်ႈ
နံပတ
် ဝ်ေဲႈမကါးစါးအ ျီုါးမဟျာ်ည်ျှီႇအ ျီုါး
နံပတ
် ဝ်ေဲႈဟံင်ါးမကါးစါးပံင်မရှေဲန်ါးဒှေဲေဲႈအန်ါး နံပတ
် ဝ်ေဲႈမကါးစါး
အ ျီုါးမဟျာ်ည်ျှီႇအ ျီုါး မ ှေဲ ်အျာ ်ါးအန်ါးမပ ့မကါးစါးပံင်မရှေဲန်ါးဒှေဲေဲႈအန်ါးစံဝ။်
၂။ မလျာ်ငက
် န်ါးဒည်ါး ည်ါးဆံ ်မ ှေဲေဲႈဂိုန်ါးစံ ထ
့် န်မ ှေဲ့ ျာ်
ရံငါး် တျာျှီႇတည်ါးပံင်မကျာျှီႇ ည်ါးဆံ ်ဇျာ်န်ါးထန်မ ှေဲ့ ျာ်
နံပတ
် ဝ်ေဲႈဟံင်ါးမကါးစါး င်ဂလျာဒှေဲေဲႈအန်ါးစံဝ်
ည်ါးနံင် န်ါးဒါ်ေဲႈ ိုါးဆက င်ါးမဂ ျှီႇမနျာေဲႈမည ှေဲ ် ည်ါး။
၃။ ဆျာ် ည်ါးမေှေဲဝ်ါးအါးမ ှေဲေဲႈရန်ါးခခါးမဂါ်ည်ါးမပ ျာ်စံ ့် ျာ်
ည်ါးနလှူေဲႈႎါးမက ျာေဲႈကတပံငအ
် န်ါးအန်ါးစံဝ်
နံပတ
် ဝ်ေဲႈဟံငါး် မကါးစါး င်ဂလျာဒှေဲေဲႈအန်ါးစံဝ်
ကိုငါး် အန်ါးစံဝအ
် ျာဝ် န်ါး ဒ ါးရန်ါးခခါးဇဝ်ေဲႈလျာည်ါး။
၄။ ဆျာ်အှေဲမ ှေဲေဲႈမဒှေဲေဲႈမလျာ်ငက
် န်ါးဒည်ါး ျီုါးမ ှေဲ့စံ ့် ျာ်
ခဒှေဲေဲႈအှေဲမနျာေဲႈဒှေဲ့မ လျာ် ်ါး ျာ်ည်ျှီႇမနျာေဲႈဒ င်ါးလည်စံဝ်
နံပတ
် ဝ်ေဲႈဟံငါး် မကါးစါး င်ဂလျာဒှေဲေဲႈအန်ါးစံဝ်
စံဝန
် ံင်ကမဇျာ်ည်ဟျာဝ်ါး ည်ါးမတျာ်ကံပ်ဆိုတအ
် ိုန်ဒါ်န်ါး။
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၄၆။ ဆငည််းဘ

ခ
် ိုည််းဘပ ျာ်

O happy day, that fixed my choice

၁၇၉
၁။ အဝ်ကန်စံဝဖ် ဖျာါး မကါးစါး ည်ါးဒ င်ါး အိုန်ဒေဲႈ ိုေဲႈဆငည်ါးမည ှေဲ ် ည်ါးစံဝ်၊
ဟည် ိုေဲႈမပ ့ဆငည်ါးခ ျှီႇတခည်ါး ဇိုအဆျာက်အံဝ်ါး ဆ ျာါး ါး။
ႎီ်းဒ ါ်ႈ

ဆငည်ါးခ ျှီႇ ဆငည်ါးမပ ျာ် ိုေဲႈဆငည်ါးပ ည်ါးႎိုန်တျာ်အပ ှေဲတ်
ဇိုကဖ
် ိုက်မကါးစါး ည်ါးစံဝ်မေဆို
ခိုည်ါးမတျာျှီႇမတျာ်န်ါးမခ ေဲႈ မတျာ်အဆျာက်ဒို့
ဆငည်ါးခ ျှီႇ ဆငည်ါးမပ ျာ် ိုေဲႈဆငည်ါးပ ည်ါးႎိုန်တျာ်အပ ှေဲတ။်
၂။ အံဝ်ါးနံင်မရှေဲန်ါးမတျာျှီႇ
ျာည်ါးလို ည်ါးစံဝ်
စံငန
် ည်အံဝါး် ဟည်မနျာေဲႈဒ င်ါးတျာ့် ည်ါး၊
အံဝ်ါးဟည် န်ါးမ လျာ် ်ါး မလျာ်င်တတျာါး ည်ါးစံဝ်
ဆတျာင်ါးမ ှေဲ ်ခိုည်ါး က က်ေျာဝ်ါးမပ ့ခည်ါး။

၃။ အါး ိုေဲႈဇိုင်ါးဒ င်ါး ဟည်မဟျာ်ည်ျှီႇစံငန
် ည်
အါး ိုေဲႈတိုါးအံဝ်ါးဟည်အျာပ်မဟျာ်ည်ျှီႇဟျာ့်၊
အံဝ်ါးနံင်ကလျာင်ါး ဒှေဲေဲႈအါးနျာ်ျှီႇဒို့ စံဝမ
် ေဆို ိုေဲႈစံဝက
် ည ျာါးအံဝါး် ။
၄။ ဒှေဲေဲႈမနျာေဲႈအံဝါး် နါး
န်ါးမဂါ်ည်ါးန ်ါးမဆ
ဟည် န်ါးရံပလ
် ျာည်ါးအက ျီုါးအါးခ ျှီႇ၊
မဒှေဲေဲႈ ျှီႇဆက ျှီႇ လအျာည်ျှီႇမေဆို
မ ှေဲ ်ခိုည်ါး ႎ ည်ါးမတျာ်ဆိုတက
် ံ ်ဖျာ။
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၄၇။ ဘက်းစ်းဘ

်အျာ ််း

Amazing Grace

၄၀၇
၁။ မ ှေဲ ်အျာ ်ါးမပ ့ခည်ါးမကါးစါးအန်ါးစံဝ်
အပ ှေဲတ်အံဝ်ါးအန်ါးမခ ျာ်တလ
် ျာည်ါး
အံဝ်ါးက ျာ်ေဲႈဟျာဝ်ါးအန်ါးဟည်မေှေဲဝ်ါးမဟျာ်ည်ျှီႇ
င ည်ါးအျာ်ျှီႇအံဝါး် ဟည်မေှေဲဝ်ါးတဝ်ါး။
၂။ ဇိုအဆျာက်အ ်ါးမဂါ်ည်ါးအံဝါး် နါး ျာ် မကါးစါးအန်ါးစံဝ် လျီုက်ဒါ်ျှီႇ
ဆျာ်အံဝ်ါးမည ှေဲ ်အန်ါးအျာဝ်လို ေံဝ်ါး အန်ါးဒှေဲေဲႈအန်ါးမ လျာ် ်ါးတျာမဆ။
၃။ ေျာ ်ါးအံဝ်ါးမဇျာေဲႈညျာါးကန်ါးဒည်ါးမတျာ်န်ါး ျီုါး အံဝ်ါးနံင်မဒှေဲေဲႈဇါးရ ်ါးစံဝ်
အန်ါးဒ ါးမကါးစါးတိုန်ါးဟျာဝ်ါးအံဝါး် စျာ် ်ါးပါ့်ကိုင်ါးဒမဂါ်ည်ါးအန်ါးစံဝ။်
၄။ ပါ့်ကိုငါး် ခ ျှီႇစံဝ် ပလ င် ေ်ဆျာင်ငည်ါး၊ မနျာေဲႈကမ ေဲႈှေဲ စံဝ်မ ှေဲ ်အျာ ်ါး
အံဝ်ါးနံငခ
် ိုည်ါးမတျာျှီႇမကါးစါးအန်ါးစံဝ် အျာဝ်မ ှေဲေဲႈ ဒဆိုတအ
် န်ါး။
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၄၈။ ဘ ါ်ႈအပို စ
် ျာနံငခ
် ည်အီ်းတညျာဝ််း
We’ve a story to tell

၃၄၉
၁။ မ ှေဲေဲႈအန်ါးအပို ်စျာနံငခ
် ည်အါးတညျာဝ်ါး
မဂ ျှီႇအပို ်ဒါးမနျာေဲႈကှေဲက လည် ိုေဲႈအပို ်မ ှေဲ ်တညျာဝ်ါးမပ ့ခည်ါး
န်ါးအန်ါးမ လျာ် ်ါးဒှေဲေဲႈမနျာေဲႈအန
ှေဲ ်ါး
န်ါးအန်ါးမ လျာ် ်ါးဒှေဲေဲႈမနျာေဲႈအှေဲန ်ါး။
ႎီ်းဒ ါ်ႈ
ဒအျာ်ျှီႇ ျာ်နံင်မပန်မဒှေဲေဲႈဒို့ဒပလ င်
နံင် ျာည်ါးမပ ့ခည်မည ါးခည်ဆငည်ါး
ကိုငါး် အန်ါးစံဝ်နံင်မပန်မဒှေဲေဲႈမတှေဲငါး် ကတျာည်ါး
ိုေဲႈကိုင်ါးမထျာ်ငဒ
် ှေဲေဲႈမနျာေဲႈကမ ှေဲေဲႈ။
၂။ မ ှေဲေဲႈအန်ါးဆက င်ါးစျာနံငဒ
် ါ်ေဲႈအါးတညျာဝ်ါး
ကှေဲမတျာ်န်ါးမခ ေဲႈ ျာ်နံင်ဇိုကဖ
် ိုက်စံဝ်
မဂ ျှီႇဆက င်ါးဒါးဟည် န်ါးမလျာ်တမ
် ဒှေဲေဲႈ
မလျာ်ငက
် န်ါးဒည်ါး ျာ် မ ှေဲေဲႈ မလျာ်ငက
် န်ါးဒည်ါး ျာ် မ ှေဲေဲႈ ။
၃။ မ ေဲႈှေဲ အန်ါးစံဝမ
် ခ ျာ်တလ
် ျာည်ါးစျာနံငန
် ှေဲအါးနျာ်ျှီႇ
အန်ါးဟည်ခံ ်မဒှေဲေဲႈကန်ါးဒည်ါးစျာအှေဲ
တအါးမတှေဲငါး် ကံ ်ဖျာပါ်ပည်မ ှေဲေဲႈ
နျာင်ါးနျာ်ျှီႇဒို့တတျာါး ျာတ်အန်ါးစံဝ် နျာင်ါးနျာ်ျှီႇဒို့တတျာါး ျာတ်အန်ါးစံဝ်။
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၄၉။ ဘေဆိုကဘ ါ်ႈအန််းအံဝ်း်
Jesus loves me this I know

၃၃၀
၁။ စံဝမ
် ေဆိုကမ ှေဲေဲႈအန်ါးအံဝါး် မခှေဲငါး် မ ှေဲျှီႇက ျာ ်ါးအန်ါးဟည်ဒါ်ေဲႈအန်ါး
မကျာ်န်ါးဒှေဲက
့ ှေဲ ျာ်အန်ါးကမ ှေဲေဲႈ အန်ါးစံဝ် ျာတ်ဒ င်ါးဇျာါးမပ ့ခည်ါး။
ႎီ်းဒ ါ်ႈ

ိုေဲႈအန်ါးကမ ှေဲေဲႈအံဝါး် ိုေဲႈအန်ါးကမ ှေဲေဲႈအံဝ်ါး ိုေဲႈအန်ါးကမ ှေဲေဲႈအံဝါး်
မခှေဲငါး် မ ှေဲျှီႇက ျာ ်ါးအန်ါးဒါ်ေဲႈအန်ါး။

၂။ စံဝ်မေဆိုကမ ှေဲေဲႈအန်ါးအံဝါး် အန်ါးဟည်ခံ ်စျာနံငႎ
် ဝ်ေဲႈပလါ်န်ါး
အပ ှေဲတအ
် ံဝ်ါးအန်ါးဟည်ပ ည်ါးဒှေဲေဲႈ ဒှေဲေဲႈမကျာ်န်ါးဒှေဲ့အန်ါးမလှေဲပ်ဇါးအန်ါး။
၃။ စံဝမ
် ေဆိုကမ ှေဲေဲႈအန်ါးအံဝါး် အန်ါးစံဝမ
် ဂါ်ည်ါးရ ်ါးအံဝ်ါးမဆမဆ
ဆျာ်အံဝ်ါးကမ ှေဲေဲႈအန်ါးစံဝ် ျာတ် အန်ါးနံင်ေိုင်ါးဟိုက်အံဝ်ါးမတျာျှီႇအန်ါး။
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၅၀။ အီိုနဒ
် န််းရံင်း် တျာ်ေဲႇတည််း
The Way of Cross Leader Home

၁၁၇
၁။ အိုန်ဒါ်န်ါးရံငါး် တျာ်ျှီႇတည်ါး တိုန်ါးအံဝါး် ဟျာဝ်ါးပါ့်ခမလှေဲပ်
ဒနါးအျာဝ်မ ှေဲေဲႈအိုန်ဒါ်န်ါးဟည်ါး
နျာင်ါးကံပ် န်ါးစျာ် ်ါးပါ့်ကိုငါး် ခခါးအန်ါးစံဝဖ် ဖျာါး
ဟျာဝ်ါးမတျာျှီႇလည်အိုန်ဒါ်န်ါးရံငါး် တျာ်ျှီႇတည်ါး။
ႎီ်းဒ ါ်ႈ

ေဲႈို လည်အိုန်ဒါ်န်ါးဒါး န်ါးစျာ် ်ါး( န်စျာ်
ိုေဲႈလည်အိုန်ဒါ်န်ါးဒါး န်ါးစျာ် ်ါး( န်စျာ် ်ါး)
မလျာ်ငအ
် ိုန်ဒါ်န်ါးမလဒါး လိုနျာ်ျှီႇအန်ါးမပ ့ခည်ါး
နျာင်ါးစျာ် ်ါးဟျာဝ်ါးမတျာျှီႇအိုန်ဒါ်န်ါးဒါး။

်ါး)

၂။ အိုန်ဒါ်န်ါးမတျာျှီႇဟျာဝ်ါးစံဝမ
် ေဆိုမ ှေဲေဲႈနျာ ်ါးမဇျာျှီႇမလေဲႈ
န်ါးလည်မတျာျှီႇဟျာဝ်ါးအိုန်ဒါ်န်ါးဒါး
နျာင်ါးႎမညန်အံဝ်ါး န်ါးစျာ် ်ါးပါ့်ကိုငါး် ပါ့်ပလါ်န်ါး
ခႎှေဲေဲႈဟျာဝ်ါးအိုန်ဒါ်န်ါးဟည်ါးမတျာျှီႇဟျာဝ်ါး။
၃။ ဆျာ်အန်ါးစံဝမ
် တှေဲျှီႇလျာည်ါးစျာနံငႎ
် ါးပါ့်ခမလှေဲပ်
အံဝ်ါးမစျာ်န့်ႎိုန်အိုနဒ
် ါ်န်ါးမလျာက
အံဝ်ါး ဆင်မဂါ်ည်ါးမတျာျှီႇ အိုန်ဒါ်န်ါးမလျာက
အန်ါးစံဝပ
် ည်နံက်အံဝါး် ပါ့်ခမလှေဲပ်။
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