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Behad Prem Song Lyrics

Puchhi lejo hal mara shu hal chhe
Shu hal chhe... Shu hal chhe...

Puchhi lejo hal mara shu hal chhe
Lejo hamachar mara behal chhe
Puchhi lejo hal mara shu hal chhe
Lejo hamachar mara behal chhe

Chahya ta ame jiv thi vadhare
Dil mau todi gaya bija hare

Ali roi roi ne mara bura hal chhe
Tari yaado ma sinu jivi rahya chhe
Lejo hamachar mara behal chhe

Tara mate mara maa bap chhodya
Tara mate ghar bar dhandha chhodya
Nathi parva mari jaraye tane
Tari pachhad godi vafa kari ame

Sathe jivvani kasmo khadheli
Kem bhuli gaya mari prem kahani

Nashibe lakhani mari kahani kevi re
Tari yaado ma jindagi veran bani re
Lejo hamachar mara behal thaya chhe

Ati tu jindagi hati tu harkhushi
Toye tu thai gai muj thi parai
Jovu tari vatadi tu to na dekhati
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Tari rah joi aa thaki mari ankhadi

Na thai tu mari rato thai kali
Khali yaado rakhi tane bhulavi
Laaj na marya have jivishu re
Prem na name hath jodi laishu re

Joni lejo hal mara shu hal chhe
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Lejo hamachar mara bura hal chhe
Joni lejo hal mara bura hal chhe.

More Lyrics from Suresh Zala Official

બેહદ ેમ Lyrics in Gujarati

પૂછી લેજો હાલ મારા શુ ંહાલ છે
શુ ંહાલ છે... શુ ંહાલ છે...

પૂછી લેજો હાલ મારા શુ ંહાલ છે
લેજો હમાચાર મારા બેહાલ છે
પૂછી લેજો હાલ મારા શુ ંહાલ છે
લેજો હમાચાર મારા બેહાલ છે

ચાયાતા અમે વથી વધારે
િદલ મા તોડી ગયા બી હારે

અલી રોઈ રોઈ ને મારા બરુા હાલ છે
તારી યાદો માં સીનુ ંવી રયા છે
લેજો હમાચાર મારા બેહાલ છે

તારા માટે મારા માં બાપ છોડયા
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તારા માટે ઘર બાર ધધંા છોડયા
નથી પરવા મારી જરાયે તને
તારાપાછળ ગોડી વફા કરી અમે

સાથે વવાની કસમો ખાધેલી
કેમ ભૂલી ગયા મારી ેમ કહાની

નશીબે લખાણી મારી કહાની કેવી રે
તારી યાદો માં જદંગી વેરણ બની રે
લેજો હમાચાર મારા બેહાલ થયા છે

અતી તુ ંજદંગી હતી તુ ંહરખશુી
તોયે તુ ંતો થઇ ગઈ મજુ થી પરાઈ
જોવુ ંતારી વાટડી તુ ંતો ના દેખાતી
તારી રાહ જોઈ આ થાકી મારી આંખડી

ના થઇ તુ ંમારી રાતો થઇ કાળી
ખાલી યાદો રાખી તને ભલુાવી
લાજ ના માયા હવે વીશુ ંરે
ેમ ના નામે હાથ જોડી લઈશુ ંરે
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જોણી લેજો હાલ મારા શુ ંહાલ છે
લેજો હમાચાર મારા બરુા હાલ છે
જોણી લેજો હાલ મારા બરુા હાલ છે.
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