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મા આ િદલ તારા બાપ ની ગીર નથી Lyrics in Gujarati

હો ભલે તારી જમે નથી અમીર હુ

હો ભલે તારી જમે નથી અમીર હુ
ભલે ગરીબ છુ પણ િદલ નો અમીર છુ
તૂટ્યુ ંછે િદલ મા નથી ખબર તને
પણ કાન ખોલી વાત સાંભળી લેજે
હો મા આ િદલ તારા બાપ ની ગીર નથી
હો મા આ િદલ તારા બાપ ની ગીર નથી

હો ભલે તારી જમે નથી અમીર હુ
ભલે ગરીબ છુ પણ િદલ નો અમીર છુ

હો ણી જોઈ ને મને તરછોડ્યો છે તે
તને તારી દોલત નો તાવ ચડ્યો છે
હો હો ેમ સ ુહોય ત ુકદી ણી નિહ શકે
ભારતલીરીસ.કોમ
કોઈ ની લાગણી ત ુસમ નિહ શકે

તે તો ભલે આ ગરીબ ની મક કરી તે
તારા જવેી ને એક વાત કેવી છે
હો મા આ િદલ તારા બાપ ની ગીર નથી
હો મા આ િદલ તારા બાપ ની િમલકત નથી

હો ભલે તારી જમે નથી અમીર હુ
ભલે ગરીબ છુ પણ િદલ નો અમીર છુ

હો તારી નજરો મા હુ તો નાનુ ંછુ ભલે
પણ મારા જવેો તને ેમી નિહ મળે
હો હો ઐસો આરામ વાળી જદગી તારી
એ જ અભમાન તને શે મારી
હો મારા રે ેમ ની જો કદર ના તને
તારા પણ ેમ ની જર ના મને

હો િદલ છે મા કોઈ ના બાપ ની ગીર નથી
હો મા આ િદલ તારા બાપ ની ગીર નથી
હો િદલ છે મા તારા બાપ ની ગીર નથી

હો િદલ છે મા કોઈ ના બાપ ની ગીર નથી.
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Maru Aa Dil Tara Baap Ni Jagir Nathi Song Lyrics

Ho bhale tari jem nathi amir hu

Ho bhale tari jem nathi amir hu
Bhale garib chu pan dil no amir chu
Tutyu che dil maru nathi khabar tane
Pan kaan kholi vaat sambhadi leje
Ho maru a dil tara baap ni jagir nathi
Ho maru a dil tara baap ni jagir nathi

Ho bhale tari jem nathi amir hu
Bhale garib chu pan dil no amir chu

Ho jani joi ne mane tarchodyo che te
Tane tari dolat no tav chadyo che
Ho ho prem su hoy tu kadi jaani nahi sake
Koi ni lagani tu samji nahi sake

Te to bhale a garib ni mazak kari te
Tara javi ne ek vaat kavi che
Ho maru a dil tara baap ni jagir nathi
Ho maru a dil tara baap ni milkat nathi

Ho bhale tari jem nathi amir hu
Bhale garib chu pan dil no amir chu

Ho tari nazro ma hu to nanu chu bhale
Pan mara jevo tane premi nahi made
Ho ho aiso aaram vadi zindgi tari
A j abhiman tane jaase mari
Ho mara re prem ni jo kadar na tane
Tara pan prem ni jaror na mane

Ho dil che maru koi na baap ni jagir nathi
Ho maru aa dil tara baap ni jagir nathi
Ho dil che maru tara baap ni jagir nathi

Ho dil che maru koi na baap ni jagir nathi.



Maru Aa Dil Tara Baap Ni Jagir Nathi Lyrics - Saregama
Gujarati 3

https://bharatlyrics.com/maru-aa-dil-tara-baap-ni-jagir-nathi-lyrics/ bharatlyrics.com

Bharatlyrics.com

More Lyrics from Saregama Gujarati

https://bharatlyrics.com/gujarati/saregama-gujarati/

