जरा सामने ते आओ झ डेवालीऐ
जरा सामने ते आओ झ डेवालीऐ
िनत पूजा तेरी म त वीर नु
िच तपुरनी माँ िचंता िनवारदी,
अज बदल दे साडी तकदीर नु
जे डा तेरे रंग िवच रंगेया,
बेडा पार लगाया माँ
म वी दशन पावा तेरा
य मेनू ठु कराया माँ
गोते खावा ते रोवा तकदीर नु

अज ब श दे दर ते फ कर नु
िच तपुरनी माँ िचंता िनवारदी
आस मुरादा कर दयो पूरी

जग दा बहत सताया माँ
जीवन योित बुझदी जावे
इस लइ चरनी आया माँ
दिु नया वा लया ने िकता गुलाम माँ
अज तोड़ दे गुलामी दी जंजीर नु
िच तपुरनी माँ िचंता िनवारदी
दर तेरे ते आया दाितये,
खाली झोली भर माता
ऐ वी हथ जोडके माता
आसा पूरण कर माता
इक वर तेरे कोलो मंगना
लेखे लावी माँ मेरे शरीर नु
िच तपुरनी माँ िचंता िनवारदी
ਧੁਨ- ਜ਼ਰਾ ਸਾਮਣੇ ਤੋ ਆ ਓ ਛਲੀਏ
ਜ਼ਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤ ਆਓ ਝੰਡੇਵਾਲੀਏ,
ਿਨੱਤ ਪੂਜਾਂ ਤੇਰੀ ਮ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ,
ਿਚੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਂ ਿਚੰਤਾ ਿਨਵਾਰਦੀ,
ਅੱਜ ਬਦਲ ਦੇ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ll
ਜੇਹੜਾ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਿਵੱਚ ਰੰਿਗਆ,
ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਗਾਇਆ ਮਾਂ l
ਮ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰਾ,
ਿਕਓ ਂ ਮੈਨੰ ੂ ਠੁਕਰਾਇਆ ਮਾਂ l
ਗੋਤੇ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਵਾਂ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ,
ਅੱਜ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ,

ਿਚੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਂ ਿਚੰਤਾ ਿਨਵਾਰਦੀ,,,,,,,,,
ਆਸ ਮੁਰਾਦਾਂ ਕਰ ਿਦਓ ਪੂਰੀ,
ਜੱਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਾਇਆ ਮਾਂ l
ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੁੱਝਦੀ ਜਾਵੇ,
ਇਸ ਲਈ ਚਰਣੀ ਆਇਆ ਮਾਂ l
ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗੁਲਾਮ ਮਾਂ,
ਅੱਜ ਤੋੜ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰ ਨੂੰ,
ਿਚੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਂ ਿਚੰਤਾ ਿਨਵਾਰਦੀ,,,,,,,,,
ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਦਾਤੀਏ,
ਖ਼ਾਲੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਮਾਤਾ l
ਐ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਮਾਤਾ,
ਆਸ਼ਾ ਪੂਰਣ ਕਰ ਮਾਤਾ l
ਇੱਕ ਵਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ,
ਲੇਖੇ ਲਾਵ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ,
ਿਚੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਂ ਿਚੰਤਾ ਿਨਵਾਰਦੀ,,,,,,,,,
ਅਪਲੋਡਰ- ਅਿਨਲਰਾਮੂਰਤੀਭੋਪਾਲ
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