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Mara Dil Ne Jarur Chhe Tari Song Lyrics

Tu jindagi mari
Tu jindagi mari tu bandagi mari
Tu jindagi mari tu bandagi mari
Tu chhe sapna ma yaado ma mari
Ho vato ma mari

Mara dil ne jarur chhe tari
Tu jan chhe mari tu shan chhe mari
Tu jan chhe mari tu shan chhe mari
Tu chhe dhadkan ma shwaso ma ankho ma mari
Ho ankho ma mari

Mara dil ne jarur chhe tari
Hachu kau chhu dil ne jarur chhe tari

Ho mara ma hu shodhu mane mali jaay tu
Mara har saval no jawab chhe tu
Ho bhari re mahefil ma aeklo padu hu
Tara vina bittu mari kai nathi hu
Tara vina bittu mari kai nathi hu

Tu prit chhe mari tu jit chhe mari
Tu prit chhe mari tu jit chhe mari
Tu chhe tan man ma nasnas ma rago ma mari
Ho rago ma mari

Ho mara dil ne jarur chhe tari
Tu jindagi mari tu bandagi mari
Tu jindagi mari tu bandagi mari

Ho tu ja mari himmat ne kamjori chhe tu
Het ane prem ni tijori chhe tu
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Ho aek pal ni duri have sahi na shaku
Tara vina sajana jivi na shaku
Tara vina sajana jivi na shaku

Tu mannat mari tu jannat mari
Tu mannat mari tu jannat mari
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Tu jivan ma rango ma khushiyo ma mari
Ho khushiyo ma mari

Mara dil ne jarur chhe tari
Ho mara dil ne jarur chhe tari
Hachu kau chhu dil ne jarur chhe tari.

More Lyrics from Soor Samrat

મારા િદલને જર છે તારી Lyrics in Gujarati

ત ુદંગી મારી
ત ુદંગી મારી ત ુબદંગી મારી
ત ુદંગી મારી ત ુબદંગી મારી
ત ુછે સપનામાં યાદોમાં વાતોમાં મારી
હો વાતોમાં મારી

મારા િદલને જર છે તારી
ત ુન છે મારી ત ુશાન છે મારી
ત ુન છે મારી ત ુશાન છે મારી
ત ુછે ધડકનમાં ાસોમાં આંખોમાં મારી
હો આંખોમાં મારી

મારા િદલને જર છે તારી
હાચૂ કઉ છુ િદલને જર છે તારી..

હો મારામાં હંુ શોધ ુમને મળી ય તુ
મારા હર સવાલનો જવાબ છે તુ
હો ભરી રે મહેિફલમાં એકલો પડુ હંુ
તારા િવના બુ મારી કઈં નથી હંુ
તારા િવના બુ મારી કઈં નથી હંુ

ત ુિત છે મારી ત ુત છે મારી
ત ુિત છે મારી ત ુત છે મારી
ત ુછે તન મનમાં નસનસમાં રગોમાં મારી
હો રગોમાં મારી

હો મારા િદલને જર છે તારી
ત ુદંગી મારી ત ુબદંગી મારી
ત ુદંગી મારી ત ુછે બદંગી મારી

હો ત ુજ મારી િહંમત ને કમજોરી છે તુ
હેત અને ેમની િતજોરી છે તુ
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હો એક પલની દૂરી હવે સહી ના શકુ
તારા િવના સાજણા વી ના શકુ
તારા િવના સાજણા વી ના શકુ

ત ુમત મારી ત ુજત મારી
ત ુમત મારી ત ુજત મારી
ત ુવનના રંગોમાં ખશુીઓમાં મારી
હો ખશુીઓમાં મારી

મારા િદલને જર છે તારી
હો મારા િદલને જર છે તારી
હાચ ુકઉ છુ િદલને જર છે તારી.
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