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Java Dyo Virana Lagan Ma Song Lyrics

Ae utar na vayra vaya re dakhn ma
Ho java dyo aaj mane vira na lagan ma
Ho nathi javu vali vira na lagan ma
Tara vina lagshe hunu nuhu ghar ma
He monijo mon mat mago re valida
Ae monijo hat tame melo hathila
Ho ladakda vira na javu re lagan ma
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Ae utar na vayra vaya re dakhn ma

Ho aavyu ek na ek bhai nu aaj tonu
Hu nai jau to rehse jivan bhar nu menu
Ho nai java doto aavshe mare onu
Java dyo parnya jai veer nu gaau gonu
Veer nu gaau gonu

Ho tara vina maal dhor bhuse vali marshe
Char no potko kon laavi nakhshe
He maiyar java dyo vala aalo mane raja
Ae nai re java dau nai aalu tane raja
Ho veer ne parnavana kod se jaja
Ae utar na vayra vaya re dakhn ma

Ho aakhu kutub maru bhedu re thase
Fai fuva, moma muhar lai aavshe
He vevar hachavva javu re padshe
Nai java dyo to thapko re madshe

Ho ghar ne vaakho tada chavi bodho cot ma
Hu ae aavu tara vira na lagan ma
Ho harkhe hedishu aaj mara re maiyar ma
Ae beho hedo gadi ma tamara maiyar ma
He utar na vayra vaya re dakhn ma
He lagan na vayra vaya re vaishakh ma
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જવાદયો વીરાના લગન મા ંLyrics in Gujarati

એ ઉર ના વાયરા વાયા રે દખણ માં
હો વા દયો આજ મને વીરા ના લગન માં
હો નથી વુ ંવાલી વીરા ના લગન માં
ભારતલીરીસ.કોમ
તારા િવના લાગશે હુન ુહુન ુઘર માં
હે મોનીજો મોન મત માં◌ંગો રે વાલીડા
એ મોનીજો હટ તમે મેલો હઠીલા
હો લાડકડા વીરા ના વુ ંરે લગન માં
એ ઉર ના વાયરા વાયા રે દખણ માં

હો આયુ ંસે એક ના એક ભઈ નુ ંઆજ ટોણુ
હંુ નઈ જઉ ંતો રહેશે વન ભર ન ુમેણું
હો નઈ વા દોતો આવશે માંરે ઓણું
વા દયો પરયા જઈ વીર ન ુગાઉ ગોનું
વીરા ન ુગાઉ ગોનું

હો તારા િવના માંલ ઢોર ભૂસેં વાલી મરશે
ચાર નો પોટકો કોણ લાવી નાખશે
હે મૈયર વા દયો વાલા આલો મને ર
એ નઈ રે વા દઉ ંનઈ આલ ુતને ર
હો વીર ને પરણાવાના કોળ સે 
એ ઉર ના વાયરા વાયા રે દખણ માં

હો આખુ ંકુટંુબ માં ભેળું  રે થાશે
ફઈ ફુવા, મોમાં મહુાળ લઇ આવશે
હે વેવાર હાચવવા વુ ંરે પડશે
નઈ વા દયો તો ઠપકો રે મળશે

હો ઘર ને વાખો તાળા ચાવી બોધો કોટ માં
હંુ એ આવુ ંતારા વીરા ના લગન માં
હો હરખે હેડીશુ ંઆજ માંરા રે મૈયર માં
એ બેહો હેડંો ગાડી માં તમાંરા મૈયર માં
હે ઉર ના વાયરા વાયા રે દખણ માં
હે લગન ના વાયરા વાયા રે વૈશાખ માં
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