िचरां पीछे अ ज
धुन कूट कूट बाजारा म कोठे उते,
चीरा िपछो आज आई वारी लंग लेन दे,
वध गई ऐ वे करारी लंग लेन दे,
होर िकसे दर प ा अड़ ना नही,
शेरावा लये ारा तेरा छड़ना नही,
दशान दी तांग राता जाग के गुजा रयां,
होली होली चले पर िहमता ना हा रयाँ,
दःु ख सारे हस हस झल ले ने,
भागा वा लया ने बूहे तेरे मल लये ने,
िदल च याल नाम बुला उते माई दा,
लाइए जहदे नाल ओहनू तोड़ िनभाईदा,
फड साडी बाह साहणु पार करदे,
दाती दर िडिगया दा तू उधार करदे,
खािटयाँ वी लंिगयाँ पहािड़याँ वी चि याँ
तेरे नाम वा लयां खुमा रयां ने चडीया,
लाल झोले वा लये माँ ला करदे,
दर आये ने िभखारी खुशहाल करदे,
जद तेरे भगता नु दीदार िमल जाएगा,
बे करार िदला नु करार िमल जाएगा,
भर भर झो लयाँ जावांगे,
सहनु फेर बुलावी असी आवांगे

ਧੁਨ- ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਬਾਜਰਾਂ ਮ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ
ਿਚਰਾਂ ਿਪੱਛ ਅੱਜ ਆਈ, ਵਾਰੀ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦੇ ll

ਵਾਸਤਾ ਏ ਮਈਆ ਦਾ, ਪੁਜਾਰੀ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦੇ ll
ਵੱਧ ਗਈ ਏ ਬੇ-ਕਰਾਰੀ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦੇ ll
ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦਰ ਪੱਲਾ, ਅੱਡਣਾ ਨਹ ,
"ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲੀਏ ਦਵਾਰਾ ਤੇਰਾ, ਛੱਡਣਾ ਨਹ " xll
ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰਾਤਾਂ, ਜਾਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ll
ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਚੱਲੇ ਪਰ, ਿਹੰਮਤਾਂ ਨਾ ਹਾਰੀਆਂ ll
ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਹੱਸ, ਝੱਲ ਲਏ ਨੇ ,
"ਭਾਗਾਂ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਤੇਰ,ੇ ਮੱਲ ਲਏ ਨੇ " xll
ਿਦਲ ਚ ਿਖਆਲ ਨਾਮ, ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਈ ਦਾ ll
ਲਾਈਏ ਜੀਹਦੇ ਨਾਲ, ਓਹਨੂੰ ਤੋੜ ਿਨਭਾਈਦਾ ll
ਫੜ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ,

"ਦਾਤੀ ਦਰ ਿਡੱਗੀਆਂ ਦਾ ਤੂ,ੰ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ" xll
ਘਾਟੀਆਂ ਵੀ ਲੰਘੀਆਂ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜੀਆਂ ll
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀਆਂ, ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੜੀਆਂ ll
ਲਾਲ ਚੋਲੇ ਵਾਲੀਏ ਮਾਂ, ਲਾਲ ਕਰਦੇ,
"ਦਰ ਆਏ ਨੇ ਿਭਖਾਰੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਦੇ" xll
ਜਦ ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਦੀਦਾਰ ਿਮਲ ਜਾਏਗਾ ll
ਬੇ-ਕਰਾਰ ਿਦਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਰਾਰ ਿਮਲ ਜਾਏਗਾ ll
ਭਰ ਭਰ ਝੋਲੀਆਂ, ਜਾਵਾਂਗ,ੇ
"ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਬੁਲਾਵ , ਅਸ ਆਵਾਂਗੇ" xll
ਅਪਲੋਡਰ- ਅਿਨਲਰਾਮੂਰਤੀਭੋਪਾਲ
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