योता दा चमकारा

माँ दे दरबार चदना झंगा,हलवा माँ दे नाम दा वंडा
र वा ध वा माँ दे मंिदर॥,कट जावे द ःु ख सारा
है भगता नू है संगता नु तार देवे,
मेरी िमयाँ शेरा वाली है मेहरावली,भवन िवच रहंद ी एहे
द गु अ ध भवानी जगत क याणी,भवन िवच रहंद ी एहे
जी करदा है देवी माँ तो ॥, वार िदया जग सारा
है भगता नू है संगता नु है भगता नू तार देवे,
योता दा चमकारा

देवी देवते सारे है लान जेकरा,माँ अ भे रानी दे
माँ दा नाम है यांदे है गुण सब गंदे माँ अबे रानी दे
माँ दे चरणी भगत बेठ के ॥, पानदे दीद नजारा
है भगता नू है संगता नु है भगता नू तार देवे,
योता दा चमकारा
िवक वा लया गावे मुरदा पावे ,वैसनो िमयाँ तो
कोमल खड़ा द आ
ु रे है मंगदा यार वैसीनो िमयाँ तो
सब दे िव ड़े भाग सवारे ॥,लंद ी ना माँ लारा
है भगता नू है संगता नु है भगता नू तार देवे,
योता दा चमकारा

ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚੜਾਨਾ ਝੰਡਾ, ਹਲਵਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੰਡਾ
ਰੋਵਾਂ ਧੋਵਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਿਦਰ ॥ਕੱਟ ਜਾਵੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰਾ
ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਵੇ,
ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਚਮਕਾਰਾ

ਮੇਰੀ ਮਈਆ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੇਹਰਾਂਵਾਲੀ, ਭਵਨ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੀ ਏ
ਦੁਰਗੇ ਆਿਦ ਭਵਾਨੀ ਜਗਤ ਕਿਲਆਣੀ, ਭਵਨ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੀ ਏ,,
ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਵਾ ਮਾਂ ਤ॥ ,ਵਾਰ ਿਦਆਂ ਜੱਗ ਸਾਰਾ
ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਵੇ,
ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਚਮਕਾਰਾ
ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਲਾਣ ਜੈਕਾਰੇ, ਮਾਂ ਅੰਬੇ ਰਾਣੀ ਦੇ,
ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਿਧਆਂਦੇ ਹੈ ਗੁਣ ਸਭ ਗਾਂਦੇ, ਮਾਂ ਅੰਬੇ ਰਾਣੀ ਦੇ,
ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਣੀ ਭਗਤ ਬੈਠ ਕੇ ॥,ਪਾਂਦੇ ਦੀਦ ਨਜ਼ਾਰਾ
ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ,ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਵੇ,
ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਚਮਕਾਰਾ
ਿਵਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਵੇ ਮੁਰਾਦਾ ਪਾਵੇ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਈਆ ਤ,,

ਕੋਮਲ ਖੜਾ ਦੁਆਰ ਹੈ ਮੰਗਦਾ ਿਪਆਰ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਈਆ ਤ,,2
ਸਭ ਦੇ ਿਵਗੜੇ ਭਾਗ ਸੰਵਾਰੇ ॥,ਲਾਂਦੀ ਨਾ ਮਾਂ ਲਾਰਾ
ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਵੇ,
ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਚਮਕਾਰਾ
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