
                                                      त� गैरा चांगला शे �ྡྷǠྡྷ诰܊Ðܡ㳬ী������°���
�K�      ||१||  तू दुख�रा चांगला शे �ྡྷǠྡྷ诰܊Ðܡ㳬ী������°���
�K�      ||१||  तू दुख दूर� चांगला शे �ྡྷǠྡྷ诰܊Ðܡ㳬ী������°���
�K�      ||१||  तू दुख दूर करी ट�	गैरा चांगला शे �ྡྷǠྡྷ诰܊Ðܡ㳬ী������°���
�K�      ||१||  तू दुखला शे �ྡྷǠྡྷ诰܊Ðܡ㳬ী������°���
�K�      ||१||  तू दुख दूर करी टाकणा मना� शे �ྡྷǠྡྷ诰܊Ðܡ㳬ী������°���
�K�      ||१||  तू दुख दूर करी टाकणा मना येशू � 

       त� गैरा चांगला�रा चांगला शे � चांगला शे मना प्�	गैरा चांगलाला शे मना प्रभू येशू� शे मना प्रभू येशू ۾�鰈ܡn� मना प्रभू येशू ۾�鰈ܡnt��h���Ꞽ� प्रभ� येशू ۾�鰈ܡnt��h���Ꞽ巼������Ꞥ巼Ꝭ巼Ꜵ巼昘ীČ횼�शे मना प्रभू येशू ۾�鰈ܡn� 
       त� गैरा चांगला�रा चांगला शे � चांगला शे मना प्�	गैरा चांगलाला शे मना प्रभू येशू�, गैरा चांगला�रा चांगला शे � चांगला शे मना प्�	गैरा चांगलाला शे मना प्रभू येशू�, गैरा चांगला�रा चांगला शे � चांगला शे मना प्�	गैरा चांगलाला शे मना प्रभू येशू� शे मना प्रभू येशू ۾�鰈ܡn� .....[२]

      ||१||  त� द�ख द�रा चांगला शे  करा चांगला शे � टाकणा मना येशू  ......[२]  तू�कणा मना येशू  ......[२]  तू गैरा � मना प्रभू येशू ۾�鰈ܡnt��h���Ꞽ� येशू ۾�鰈ܡnt��h���Ꞽ巼������Ꞥ巼Ꝭ巼Ꜵ巼昘ীČ횼�शे मना प्रभू येशू ۾�鰈ܡn�  ......[२]  त� गैरा चांगला�रा चांगला शे � चांगला शे मना प्�	गैरा चांगलाला शे मना प्रभू येशू� .....

      ||२||   त� आसा पुशी ख़ुशी देस मन� प�शे मना प्रभू येशू ۾�鰈ܡn� ख़�शे मना प्रभू येशू ۾�鰈ܡn� द�सा पुशी ख़ुशी देस मन मना प्रभू येशू ۾�鰈ܡnt��h���Ꞽ� येशू ۾�鰈ܡnt��h���Ꞽ巼������Ꞥ巼Ꝭ巼Ꜵ巼昘ীČ횼�शे मना प्रभू येशू ۾�鰈ܡn� ......[२]  त� गैरा चांगला�रा चांगला शे � चांगला शे मना प्�	गैरा चांगलाला शे मना प्रभू येशू� .....

      ||३||   त� बरा चांगला शे कत द�सा पुशी ख़ुशी देस मन जीवन मा मना येशू ......[२] �वना प्रभू येशू ۾�鰈ܡnt��h���Ꞽ म� मना प्रभू येशू ۾�鰈ܡnt��h���Ꞽ� येशू ۾�鰈ܡnt��h���Ꞽ巼������Ꞥ巼Ꝭ巼Ꜵ巼昘ীČ횼�शे मना प्रभू येशू ۾�鰈ܡn� ......[२]  त� गैरा चांगला�रा चांगला शे � चांगला शे मना प्�	गैरा चांगलाला शे मना प्रभू येशू� .....

    

      ||४||   आम� गैरा चांगला�ईसा पुशी ख़ुशी देस मनना प्रभू येशू ۾�鰈ܡnt��h���Ꞽ त�ना प्रभू येशू ۾�鰈ܡnt��h���Ꞽ� स्तुती करसुत येशू ......[२]  तत�त� करा चांगला शे सा पुशी ख़ुशी देस मन�त येशू ۾�鰈ܡnt��h���Ꞽ巼������Ꞥ巼Ꝭ巼Ꜵ巼昘ীČ횼�शे मना प्रभू येशू ۾�鰈ܡn� ......[२]  त� गैरा चांगला�रा चांगला शे � चांगला शे मना प्�	गैरा चांगलाला शे मना प्रभू येशू� .....

      ||५||   आमला शे मना प्रभू येशू� ना प्रभू येशू ۾�鰈ܡnt��h���Ꞽव� जीवन मा मना येशू ......[२] �वना प्रभू येशू ۾�鰈ܡnt��h���Ꞽ दिना मना येशू ......[२]  तू गदना प्रभू येशू ۾�鰈ܡnt��h���Ꞽ� मना प्रभू येशू ۾�鰈ܡnt��h���Ꞽ� येशू ۾�鰈ܡnt��h���Ꞽ巼������Ꞥ巼Ꝭ巼Ꜵ巼昘ীČ횼�शे मना प्रभू येशू ۾�鰈ܡn� ......[२]  त� गैरा चांगला�रा चांगला शे � चांगला शे मना प्�	गैरा चांगलाला शे मना प्रभू येशू� .....


