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Dagabaj Song Lyrics

Ho dagabaj dagabaj
Nekdya ae dagabaj
Dagabaj dagabaj
Nekdya ae dagabaj

Jene mathe behadya me rakhya sartaj
Jene mathe behadya me rakhya sartaj
Jene karta vato manni rakhya dil ni pas

Ae ja mari jaan nekdya dagabaj
Ae ja mari jaan nekdya dagabaj

Have mare rovanu rahyu
Have pachhatavanu rahyu
Have mare rovanu rahyu
Mare pachhatavanu rahyu

Jene karta vato manni rakhya dil ni pas
Ae ja mari jaan nekdya dagabaj
Ae ja mari jaan nekdya dagabaj

Hath ni hatheli ma me rakhii tane
Rahi shu khot na hamjayu mane
Dudh kari zer pivdavyu tame
Hati nafarat tane na janyu ame

Tane bhagvan kargaru kene kya jaine maru
Tane bhagvan kargaru kene kya jaine maru

Jene karta vato manni rakhya dil ni pas
Rakhya jene dil ma nekdya dagabaj
Rakhya jene dil ma nekdya dagabaj

Tara rasta ma ful bichhavya ame
Ankho ni palko par rakhya tane
Aava re kathan dil nota tame
Sharam na aavi tane chhodta mane

Have mare rovanu rahyu
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Dard sahevanu rahyu
Have mare rovanu rahyu
Dard sahevanu rahyu

Jene karta manni vato rakhya dil ni pas
Rakhya dil ma nekdya dagabaj
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Jene mathe behadya me rakhya sartaj
Ae ja mari jaan nekdya dagabaj
Ae ja mari jaan nekdya dagabaj
Ae ja mari jaan nekdya dagabaj.

More Lyrics from Saregama Gujarati

દગાબાજ Lyrics in Gujarati

હો દગાબાજ દગાબાજ
નેકયા એ દગાબાજ
દગાબાજ દગાબાજ
નેકયા એ દગાબાજ

જનેે માથે બેહાડયા મે ંરાયા સરતાજ
જનેે માથે બેહાડયા મે ંરાયા સરતાજ
જનેે કરતા વાતો મનની રાયા િદલની પાસ

એ જ મારી ન નેકયા દગાબાજ
એ જ મારી ન નેકયા દગાબાજ

હવે મારે રોવાનુ ંરયું
હવે પછતાવાનુ ંરયું
હવે મારે રોવાનુ ંરયું
મારે પછતાવાનુ ંરયું

જનેે કરતા વાતો મનની રાયા િદલની પાસ
એ જ મારી ન નેકયા દગાબાજ
એ જ મારી ન નેકયા દગાબાજ

હાથની હથેળીમાં મે ંરાખી તને
રહી શુ ંખોટ ના હમયુ ંમને
દૂધ કહી ઝેર પીવડાયુ ંતમે
હતી નફરત તને ના યુ ંઅમે

તને ભગવાન કરગ ંહવે યાં જઈને મં
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તને ભગવાન કરગ ંકેને યાં જઈને મં

જનેે કરતા વાતો મનની રાયા િદલની પાસ
રાયા જનેે િદલ માં નેકયા દગાબાજ
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રાયા જનેે િદલ માં નેકયા દગાબાજ

તારા રતામાં ફૂલ બછાયાં અમે
આંખો ની પલકો પર રાયા તને
આવા રે કઠણ િદલ નોતા તમે
શરમ ના આવી તને છોડતા મને

હવે મારે રોવાનુ ંરયું
દદ સહેવાનુ ંરયું
હવે મારે રોવાનુ ંરયું
દદ સહેવાનુ ંરયું

જનેે કરતા મનની વાતો રાયા િદલની પાસ
રાયા િદલ માં એ નેકયા દગાબાજ
જનેે માથે બેહાડયા મે ંરાયા સરતાજ
એ જ મારી ન નેકયા દગાબાજ
એ જ મારી ન નેકયા દગાબાજ
એ જ મારી ન નેકયા દગાબાજ
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