पा दे खै र मं ग ती नूं
मेरी िबगड़ी गल बना जोगी मेनू चरणा दे नाल ला जोगी,
रतनो दे पाली.....
माता रतनो दे पाली पा दे खैर मंगती नु,
तेरा म लयाँ ारा पा दे खैर मंगती नु,
माता रतनो दे पाली.....

सुन फरयाद नाथा िदयां नाथा,
म आख सुनावा कहनु,
मेरे सोहने जोगी आख सुनावा कहणु मेरे सोहने जोगी,
तेरे जेहा मेनू नजर ना आवे ,
जोगी म जािहयाँ लख तेनु,
मेरे सोहने जोगी म जेिहयाँ लख तेनु मेरे सोहने जोगी,
मेरे फोल ना कागज़ बिदयाँ वाले,..
जोगी दर तो थक न मेनू,
मेरे सोहने जोगी दर तो थक न मेनू मेरे सोहने जोगी,
म िवच ऐब गु हा न हँदै,
जोगी तू ब सदा कहणु,
माता र न दे पाली पा दे खैर मंगती नु,
माता र न दे पाली .......
दभ
ु दी जांद ी िनयाँ मेरी,

ला देओ पार िकनारे,
मेरे पौनाहारी ला देओ पार िकनारे मेरे द ध
ू ाधारी,
हँ ता रो रो व त गुजारे,
मेरे पौनाहारी रो रो व त गुजारे मेरे द ध
ू ाधारी,

चिड़याँ वैर गमा दा तहाड़ा,
मेरी तेरी अध् िवचकारे,
मेरे सोहने जोगी तेरी अध् िवचकारे मेरे सोहने जोगी,
द िु बयाँ तारन वा लयां बाबा....
ला िदयो मेनू वी पार िकनारे,
माता र न दे पाली पा दे खैर मंगती नु,

म मंगवी मेरे लेख वी मं ड़े,
मेरे कम िव अले व े,
मेरे सोहने जोगी कम वी अल व े मेरे सोहने जोगी,
चरना दे िवच था तू दे दे..
सोहनी नु कोई न झले,
मेरे सोहने जोगी सोहनी नु कोई न झले मेरे सोहने जोगी,
जग दे िवच साड़ी सांज रला दे,
िकते रह ना जाइये इकले,

मेरे सोहने जोगी रह न जाइये इकले मेरे सोहने जोगी,
जे तू कदम मुबारक पावे ,
मेरे हो जान भाग वले,
माता रतनो दे पाली पा दे खैर मंगती नु \,
माता र न दे पाली

ਮੇਰੀ ਿਵਗੜੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਜੋਗੀ, ਮੈਨੰ ੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਜੋਗੀ
ਰਤਨੋ ਦੇ ਪਾਲੀ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ਮਾਤਾ ਰਤਨੋ ਦੇ ਪਾਲੀ, ਪਾ ਦੇ ਖੈਰ ਮੰਗਤੀ ਨੂੰ ll
ਤੇਰਾ ਮੱਿਲਆ ਦਵਾਰਾ, ਪਾ ਦੇ ਖੈਰ ਮੰਗਤੀ ਨੂੰ l
ਮਾਤਾ ਰਤਨੋ ਦੇ ਪਾਲੀ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ਸੁਣ ਫਿਰਆਦ, ਨਾਥਾਂ ਿਦਆਂ ਨਾਥਾ,,,,,,,
ਮ ਆਖ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕੇਹਨੂੰ

ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਜੋਗੀ, ਆਖ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕੇਹਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਜੋਗੀ
ਤੇਰੇ ਜੇਹਾ ਮੈਨੰ ,ੂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ,,,,,,
ਜੋਗੀ ਮ ਿਜਹੀਆਂ, ਲੱਖ ਤੈਨੰ ੂ
ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਜੋਗੀ, ਮ ਜੇਹੀਆਂ ਲੱਖ ਤੈਨੰ ,ੂ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਜੋਗੀ
ਮੇਰੇ ਫੋਲ ਨਾ ਕਾਗਜ਼, ਬਦੀਆਂ ਵਾਲੇ,,,,,,,
ਜੋਗੀ ਦਰ ਤ, ਧੱਕ ਨਾ ਮੈਨੰ ੂ

ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਜੋਗੀ, ਦਰ ਤ ਧੱਕ ਨਾ ਮੈਨੰ ,ੂ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਜੋਗੀ,
ਮ ਿਵਚ ਐਬ, ਗੁਨਾਹ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ,,,,,,,
ਜੋਗੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਕੇਹਨੂੰ,
ਮਾਤਾ ਰਤਨੋ ਦੇ ਪਾਲੀ, ਪਾ ਦੇ ਖੈਰ ਮੰਗਤੀ ਨੂੰ
ਮਾਤਾ ਰਤਨੋ ਦੇ ਪਾਲੀ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ਡੁੱਬਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਈਆ ਮੇਰੀ ,,,,,,,
ਲਾ ਿਦਓ, ਪਾਰ ਿਕਨਾਰੇ

ਮੇਰੇ ਪੌਣਾਹਾਰੀ, ਲਾ ਿਦਓ ਪਾਰ ਿਕਨਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ
ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਿਦਲ, ਤੇਰੇ ਿਵਚ ਸੱਜਦਾ ,,,,,,,
ਮ ਤਾਂ ਰੋ ਰੋ, ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ

ਮੇਰੇ ਪੌਣਾਹਾਰੀ, ਰੋ ਰੋ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ
ਚਿੜਆ ਵੈਰ, ਗਮਾਂ ਦਾ ਡਾਹਢਾ ,,,,,,,

ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ, ਅੱਧ ਿਵੱਚਕਾਰੇ
ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਜੋਗੀ, ਤੇਰੀ ਅੱਧ ਿਵੱਚਕਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਜੋਗੀ
ਡੁੱਿਬਆ ਤਾਰਨ, ਵਾਿਲਆਂ ਬਾਬਾ ,,,,,,,
ਲਾ ਿਦਓ ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ, ਪਾਰ ਿਕਨਾਰੇ,

ਮਾਤਾ ਰਤਨੋ ਦੇ ਪਾਲੀ, ਪਾ ਦੇ ਖੈਰ ਮੰਗਤੀ ਨੂੰ
ਮਾਤਾ ਰਤਨੋ ਦੇ ਪਾਲੀ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ਮ ਮੰਗਵ ਮੇਰੇ, ਲੇਖ ਵੀ ਮੰਦੜੇ ,,,,,,,
ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵੀ, ਅੱਲ ਵਲੱਲੇ

ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਜੋਗੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਅੱਲ ਵਲੱਲੇ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਜੋਗੀ
ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ, ਥਾਂ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ ,,,,,,,

ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਾ ਝੱਲੇ
ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਜੋਗੀ, ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਝੱਲੇ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਜੋਗੀ,
ਜੱਗ ਦੇ ਿਵਚ ਸਾਡੀ, ਸਾਂਝ ਰਲਾ ਦੇ ,,,,,,,

ਿਕਤੇ ਰਿਹ ਨਾ, ਜਾਈਏ ਇਕੱਲੇ
ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਜੋਗੀ, ਰਿਹ ਨਾ ਜਾਈਏ ਇਕੱਲੇ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਜੋਗੀ
ਜੇ ਤੂੰ ਕਦਮ, ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਵ ,,,,,,,
ਮੇਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਾਗ ਸਵੱਲੇ,

ਮਾਤਾ ਰਤਨੋ ਦੇ ਪਾਲੀ, ਪਾ ਦੇ ਖੈਰ ਮੰਗਤੀ ਨੂੰ
ਮਾਤਾ ਰਤਨੋ ਦੇ ਪਾਲੀ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ਅਪਲੋਡ ਕਰਤਾ- ਅਿਨਲ ਭੋਪਾਲ
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