अज पौणाहारी ने औना
रबा कर बदला दी छा,
क अज पौनाहारी ने औना,
हो सारी द िु नयां जपे जीहदा ना,
क उस द ध
ु ाधारी ने औना,
रबा कर बदला दी छा....
मोर दी सवारी कर नाथ मेरे औनगे,
नाथ मेरे औनगे जी नाथ मेरे औनगे,
अपिनयाँ भगता नु दश िदखओंगे,
दश िदख गे जी
मोर दी सवारी कर नाथ मेरे औनगे,
अपिनयाँ भगता नु दश िदखओंगे,
ओह बेठे पलका िवछा के था था,
क अज पौनाहारी ने औना,
रबा कर बदला दी छा...
हाथ िवच िचमटा ते पैरी पुहऐ ह गे,
पैरी पुहऐ ह गे जी पैरी पुहऐ ह गे जी.
कश िवच झोली ते सुनहरी वाल ह गे.
सुनहरी वाल ह गे सुनहरी वाल ह गे
हाथ िवच िचमटा ते पैरी पुहऐ ह गे
कश िवच झोली ते सुनहरी वाल ह गे.
ही क क जोिगयां दी सफत करा,
क आज पौनाहारी ने औना,
रबा कर बदला दी छा.....

करनेल राना अज कहे गल िदल दी,

कहे गल िदल दी जी कहे गल िदल दी,
एहो जही घडी बड़े भागा नाल िमलदी,
भागा नाल िमलदी जी भागा नाल िमलदी,
करनेल राना अज कहे गल िदल दी,
एहो जही घडी बड़े भागा नाल िमलदी,
म ओहदे चरना च शीश झुका,
क अज पौनाहारी ने औना,
रब कर बदला दी छा

ਰੱਬਾ ਕਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ,

ਿਕ ਅੱਜ ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ll
ਹੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਜਪੇ ਜੀਹਦਾ ਨਾਂਅ,
ਿਕ ਓਸ, ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ
ਰੱਬਾ ਕਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ,,,,,,,,,,,,,,,,,
ਮੋਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ, ਨਾਥ ਮੇਰੇ ਆਉਣਗੇ
ਨਾਥ ਮੇਰੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਨਾਥ ਮੇਰੇ ਆਉਣਗੇ
ਆਪਿਣਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ ਿਦਖਾਉਣਗੇ
ਦਰਸ਼ ਿਦਖਾਉਣਗੇ ਜੀ, ਦਰਸ਼ ਿਦਖਾਉਣਗੇ
ਮੋਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ, ਨਾਥ ਮੇਰੇ ਆਉਣਗੇ,
ਆਪਿਣਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ ਿਦਖਾਉਣਗੇ,
ਓਹ ਬੈਠੇ lll, ਪਲਕਾਂ ਿਵਛਾ ਕੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ,
ਿਕ ਅੱਜ ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ
ਰੱਬਾ ਕਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ,,,,,,,,,,,,,,,,,
ਹੱਥ ਿਵਚ ਿਚਮਟਾ ਤੇ, ਪੈਰ ਪਹੂਏ ਹੋਣਗੇ
ਪੈਰ ਪਹੂਏ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਪੈਰ ਪਹੂਏ ਹੋਣਗੇ
ਕੱਛ ਿਵੱਚ ਝੋਲੀ ਤੇ, ਸੁਿਨਹਰੀ ਵਾਲ ਹੋਣਗੇ

ਸੁਿਨਹਰੀ ਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਸੁਿਨਹਰੀ ਵਾਲ ਹੋਣਗੇ
ਹੱਥ ਿਵਚ ਿਚਮਟਾ ਤੇ, ਪੈਰ ਪਹੂਏ ਹੋਣਗੇ,
ਕੱਛ ਿਵੱਚ ਝੋਲੀ ਤੇ, ਸੁਿਨਹਰੀ ਵਾਲ ਹੋਣਗੇ,
ਹੋ ਕੀ ਕੀ lll, ਜੋਗੀਏ ਦੀ ਿਸਫਤ ਕਰਾਂ,
ਿਕ ਅੱਜ ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ

ਰੱਬਾ ਕਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ,,,,,,,,,,,,,,,,,
ਕਰਨੈ ਲ ਰਾਣਾ ਅੱਜ, ਕਹੇ ਗੱਲ ਿਦਲ ਦੀ
ਕਹੇ ਗੱਲ ਿਦਲ ਦੀ ਜੀ, ਕਹੇ ਗੱਲ ਿਦਲ ਦੀ
ਏਹੋ ਜੇਹੀ ਘੜੀ ਬੜੇ, ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲਦੀ

ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲਦੀ ਜੀ, ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲਦੀ
ਕਰਨੈ ਲ ਰਾਣਾ ਅੱਜ, ਕਹੇ ਗੱਲ ਿਦਲ ਦੀ,
ਏਹੋ ਜੇਹੀ ਘੜੀ ਬੜੇ, ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲਦੀ,
ਮ ਓਹਦੇ lll, ਚਰਨਾਂ ਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਂ,
ਿਕ ਅੱਜ ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ

ਰੱਬਾ ਕਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ,,,,,,,,,,,,,,,,,
ਅਪਲੋਡ ਕਰਤਾ- ਅਿਨਲ ਭੋਪਾਲ ਬਾਘੀਓ ਵਾਲੇ
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