बं ग ां चढ़ा लओ कु िड़ओ मे रे मुि शद दे दरबार िदयाँ
बंगां चढ़ा लओ कुिड़ओ मेरे मुिशद दे दरबार िदयाँ,
मुरशद दे दरबार िदयां ते सोहनी स ची सरकार िदयां,
बंगां चढ़ा लओ कुिड़ओ मेरे मुिशद दे दरबार िदयाँ
वे व जा रयां बंगा वा लयां बंगा दे के जा वे

सजना दे मन रनग िवच रंगना सुहा लाल िदखा वे ,
पर जग दी िफकर न काई ज ा दे सजन िदल िवच रहंदे ने,
बुले तो गुगं मंगवा दे तुंबा पीरा दा खडका दे,
कोई अनहद नाद वजा दे वे म अज गुजारदी आ,
बंगां चढ़ा लओ कुिड़ओ .......
बंगा पा के कमा वा लयां ठडे यार मनावन,
हॉवे नजर सवली साई ं दी सचा इ क कमावन,
आगे पीर पेया मेरा जांद ा हो,
पीछे तुर पइयां रमज़ा यार िदयां,
बंगां चढ़ा लओ कुिड़ओ ......
तेरे बाजो यारा मेनू कुझ िव होर नही चािहदा,
ना िकसे गल दी कमी है रहनी साथ जे िमल जे मािह दा,
जग च ा क जाने रमज़ा क हंिदया ने यार िदयां,
ओह रोला पा के निहयो दसदे कदरा जहना नु यार िदयां,
स ची गल सयाने कही ऐ एक दे हो के सदा ही रिहये,
अवे राह न अवले पाइए साहा ने िदन चार िदयां,
बंगां चढ़ा लओ कुिड़ओ मेरे मुिशद दे दरबार िदयाँ
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