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Joyi Tane Dil Dhadake Che Song Lyrics

Ho joyi tane dil dhadakya kare chhe
Ho joyi tane dil dhadakya kare chhe
Khovathi tuj ne ae pan dare chhe

Ho hal chhe aato mara dil na
Hal chhe aato mara dil na
Kaho to khara tamara dil ma shu thay

Rahyu na jay tane kahyu na jay
Ho rahyu na jay tane kahyu na jay

Ho joyi tane dil dhadakya kare chhe
Khovathi tuj ne ae pan dare chhe
Khovathi tuj ne ae pan dare chhe

Jota ja tane dil mohi jay chhe
Aevi ada ao tari dil luti jay chhe
Sapna ma tari roj mulakat thay chhe
Vato ma aakhi rat viti jay chhe
Vato ma aakhi rat viti jay chhe

Hal chhe aato mara dil na
Hal chhe aato mara dil na
Kaho to khara tamara dil ma shu thay

Rahyu na jay tane kahyu na jay
Rahyu na jay tane kahyu na jay

Ho joyi tane dil dhadakya kare chhe
Ho joyi tane dil dhadakya kare chhe
Khovathi tuj ne ae pan dare chhe

Ho duniya mari bas tuj ma dekhay chhe
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Shwas bani jane muj ma samay chhe
Ho hu jo kalam to tu shahi chhe mari
Aek pana ni tu kitab chhe mari
Aek pana ni tu kitab chhe mari
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Hal chhe aato mara dil na
Hal chhe aato mara dil na
Kaho to tamara dil ma shu thay

Rahyu na jay tane kahyu na jay
Rahyu na jay tane kahyu na jay
Rahyu na jay tane kahyu na jay.
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જોઈ તને િદલ ધડકે છે Lyrics in Gujarati

હો જોઈ તને િદલ ધડયાં કરે છે
હો જોઈ તને િદલ ધડયાં કરે છે
ખોવાથી તજુ ને એ પણ ડરે છે

હો હાલ છે આતો મારા િદલ ના
હાલ છે આતો મારા િદલ ના
કહો તો ખરા તમારા િદલ માં શુ ંથાય

રયુ ંના ય તને કયુ ંના ય
હો રયુ ંના ય તને કયુ ંના ય

હો જોઈ તને િદલ ધડયાં કરે છે
ખોવાથી તજુ ને એ પણ ડરે છે
ખોવાથી તજુ ને એ પણ ડરે છે

જોતા જ તને િદલ મોહી ય છે
એવી અદા ઓ તારી િદલ લૂટંી ય છે
સપના માં તારી રોજ મલુાકાત થાય છે
વાતો માં આખી રાત વીતી ય છે
વાતો માં આખી રાત વીતી ય છે

હાલ છે આતો મારા િદલ ના
હાલ છે આતો મારા િદલ ના
કહો તો ખરા તમારા િદલ માં શુ ંથાય

રયુ ંના ય તને કયુ ંના ય
રયુ ંના ય તને કયુ ંના ય

હો જોઈ તને િદલ ધડયાં કરે છે
ખોવાથી તજુ ને એ પણ ડરે છે
ખોવાથી તજુ ને એ પણ ડરે છે
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હો દુિનયા મારી બસ તજુ માં દેખાય છે
ાસ બની ણે મજુ માં સમાય છે
હો હંુ જો કલમ તો તુ ંશાહી છે મારી
એક પાના ની તુ ંકતાબ છે મારી
એક પાના ની તુ ંકતાબ છે મારી

હાલ છે આતો મારા િદલ ના
હાલ છે આતો મારા િદલ ના
કહો તો ખરા તમારા િદલ માં શુ ંથાય

રયુ ંના ય તને કયુ ંના ય
રયુ ંના ય તને કયુ ંના ય
રયુ ંના ય તને કયુ ંના ય.
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