अज सुण लै गौरां दे लाल मेरी
अज सुण लै गौरां दे लाल मेरी,
तेरी भगत खड़ा तेरे ार है,
कई ज मा तो पा म बटकदा,
तेरे चरना च पेया संसार है,
भटक रहा इस जग िवच आ के,
चैन िकते वी न पाया है,
जद म तेरे दर ते आया,
िदल नु सकून हँ आया है,
मोह माया है झूठ दिु नया सारी,
अते कुड ऐह पैसा घर वार है,
कई ज मा तो पा म भटकदा,
तेरे चरना च पाया संसार है.......
सुख दे हन सब संगी साथी,
दःु ख िवच कम नही आवांगे,
झूठे र ते नाते सारे,
एह क साथ िनभानगे,
तेरा नाम है सब तो पावन,
तेरा नाम ही जीवन आधार है,
कई ज मा तो पा म भटकदा,
तेरे चरना च पाया संसार है.......
माँ गोरा दे लाल तू सुन ले,
तेरे दर फरयादी म आया है,
तेरी धा तेरी भगती,

दशन तेरे नु आया है,
जो भी गोरा दे लाल नु यावे,
हो जांदा ओह भवजल पार है,

कई ज मा तो पा म भटकदा,
तेरे चरना च पाया संसार है.......
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