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Rakhi Charna De Kon 

Ni Mera Hor Na Koi 

Bol De Mithde Bol 

Maaye Ni Mera Ho Na Koi 

Rakhi Charna De Kon 

Ni Mera Hor Na Koi 

Dar Dar Firiya 

Sahara Nahiyo Miliya 

Zindagi Di Bedi Nu 

Kinara Nahiyo Miliya 

Ho Gaya Dawadol Maaye 

Ni Mera Hor Na Koi 

Rakhi Charna De Kon 

Ni Mera Hor Na Koi 

Dwara Tera Miliya 

Me Sara Jag Chhad Ke 

Bah Gaya Bhawani Tere 

Boohe Jholi Aad Ke 

Hu Te Boohe Khol Maaye 

Ni Mera Hor Na Koi 

Rakhi Charna De Kon 

Ni Mera Hor Na Koi 

Chanchal Di Takdeer Bana De 

Karna Waliye Karam Kama De 

Karam Na Dekhi Fol Maaye 

Ni Mera Hor Na Koi 

Rakhi Charna De Kon 

Ni Mera Hor Na Koi 

 



AllBhajanLyrics.com पर visit करे। 

सभी �कार के भजनो के lyrics + Video + Audio + PDF के िलए AllBhajanLyrics.com पर 
visit करे। 

Rakhi Charna De Kol Lyrics In Punjabi 

ਚਰਾਉਦੇਂ ਰਹੋ, ਮੈਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀ ਂਹੈ, 
ਿਮੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀ ਂਹੈ, 
ਚਰਾਉਦੇਂ ਰਹੋ, ਮੈਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀ ਂਹੈ, 

ਸਹਾਰਾ ਨਿਹਓ ਿਮਿਲਆ, ਦਰ ਨਾਲ ਦਰ 
ਿਜੰਦਗੀ ਬਦੀ ਨ ਿਕਨਹਾਰਾ ਨਾਹੀਓ ਿਮਲੀਆ, 

ਡੋਡਾਡੋਲ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀ ਂਹੈ, 
ਚਰਾਉਦੇਂ ਰਹੋ, ਮੈਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀ ਂਹੈ, 

ਇਕ ਯੋਧਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਵਿਹ ਿਗਆ ਸੀ, 
ਓ ਝਾਂਡੇਵਾਲੀਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਹੈ, 
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਕੀਮਤੀ, ਅਨਮੋਲ ਹੈ 
ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀ ਂਹੈ, 
ਚਰਾਉਦੇਂ ਰਹੋ, ਮੈਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀ ਂਹੈ, 

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਆੁਰਾ, 
ਭਵਾਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਗ ਧੋਤੇ ਹਨ, 
ਮS ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੱੁਲਾ ਹਾਂ, ਮS ਆਪਣਾ ਨਹੀ,ਂ ਕੋਈ ਨਹੀ,ਂ 
ਚਰਾਉਦੇਂ ਰਹੋ, ਮੈਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀ ਂਹੈ, 

ਿਕਸਮਤ ਨੰੂ ਖੱੁਲਾ ਬਣਾਓ, 

ਕਰਮ, ਕਮਾਈ ਕਰੋ, 
ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਮS ਖੁਸ਼ ਨਹੀ ਂਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀ,ਂ 
ਸਮਝਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਨੰੂ ਬੁਲਾਓ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਉਥੇ ਨਹੀ ਂਹੈ 
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