बाबा जी मैनूं िदओ पु दी दात
कोई दध
ू मंगदा कोई पूत मंगदा,
कोई खैर प रवार दी चाह दा ऐ,
चहं कंु टा दे िवच है वास तेरा,
ते गुण हर कोई तेरे गांवदा ऐ,
पग रख लई मा टर िनमाने दी,

जे दा हर पल तेनु यावदा ऐ,
जयकारा स जोगी पौनाहारी दा,
बोल सचे दरबार दी जय,
म दर तेरे ते आन खड़ी,
म दद सुनओना म दद सुनाओना,
जद तक न तू सुने मेरी,
नही जाना म नही जाना,
बाबा जी मेनू देयो पु दी दात,
जोिगयां देवी पु दी दात,
बाबा जी मेनू देयो पु दी दात,
तेरे आई म ारे कुख सखनी है मेरी,
देख तकड़ी दे हाडे झोली भर देयो मेरी,
हथ जोड़ म पुकारा पा दे झोली च बहारा,
जरा मार मेहर दी छा,
बाबा जी मेनू देयो पु दी दात,

पूत हँदै असारा भुडापे िवच मापेया दा,
पु ा वगैर जग खना,
पूत ही ओ हँदै सच आखदे सयाने,
बोज एहना ने आ खर वेले चुकाने,

पु ा दे भाजो मेरे डाडेया जहां िवच,
पुछदा नही कोई बात,
बाबा जी मेनू देयो पु दी दात,
सोचदी रहा न िकते झुरदी रहा न िकते,
ओतरी न जावा म जहान तो,
करमा च मेरे जे औलाद है िन कोई कह दे,
एक वा र अपनी जुबान तो,
लेखा िदयां मा रयाँ नु दध
ू पूत देवे बाबा,
तेरे च बड़ी है करामात,
बाबा जी मेनू देयो पु दी दात,
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