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પરણે મારો વીરો Lyrics in Gujarati

 

કમાલ થઇ ગઈ રે ધમાલ થઇ ગઈ
કમાલ થઇ ગઈ રે ધમાલ થઇ ગઈ

એ એને જોવા ને લોકો ની લાઈન થઇ ગઈ..

હા એને જોવા ને લોકો ની લાઈન થઇ ગઈ
એને મળવા ને મીઠી બબાલ થઇ ગઈ
એને જોવા ને લોકો ની લાઈન થઇ ગઈ
એને મળવા ને મીઠી બબાલ થઇ ગઈ
હો આજ આયો દહકો ભઈ નો પડે છે ટહુકો
હો આજ આયો દહકો ભઈ નો પડે છે ટહુકો
એની એટી પડી ને કમાલ થઇ ગઈ

હે મારા ભાઈ ને જોઈને
મારા ભઈ ને જોઈને
હે મારા ભાઈ ને જોઈ ને બર માં
ધમાલ થઇ ગઈ
એ મારા ભાઈ ને જોઈ ને બર માં
ધમાલ થઇ ગઈ

અરે ધમાલ થઇ ગઈ

હે મનમાં ને મનમાં મલકાય એ તો આજે
હા મનમાં ને મનમાં મલકાય એ તો આજે
લેવા ઉ ંલાડી ભૈલુ ંતારી કાજે

હો સોનેરી સાફો ને પેરી મોજડી
શેરવાની વીરાની િહરલે જડેલી

ભાભી લાવશે પ નો કટકો
ભઈ એ કયો છે ખટકો
ભાભી લાવે પ નો કટકો
ભઈ એ કયો છે ખટકો
એની એટી પડી ને કમાલ થઇ ગઈ
મારા ભાઈ ને જોઈ ને
મારા ભઈ ને જોઈ ને
હે મારા ભૈલુ ંને જોઈ ને બર માં
ધમાલ થઇ ગઈ

એ મારા ભઈ ને જોઈ ને બર માં
ધમાલ થઇ ગઈ
ધમાલ થઇ ગઈ
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ઓય હોય..વાઓ

એ વા રે વગડાવો આજ ેગીતડાં ગવડાવો જો
ભારતલીરીસ.કોમ
વા રે વગડાવો આજ ેગીતડાં ગવડાવો જો
લીલા પીળા તોરણીયાને માંડવડા ચીતરાવો જો
ઘોડી રે ચઢી ને આયો મારો ભઈ
હોસે હોસે સામૈયા તમે કરજો હેત દઈ
હોસે હોસે સામૈયા તમે કરજો હેત દઈ
ઢોલ વાગ ેના રે ધીરો

એ ઢોલ વાગ ેના રે ધીરો, પરણે મારો વીરો
વેવોણ તારી છોકરીને મળયો ણે હીરો

એ ઢોલ વાગ ેના રે ધીરો, પરણે મારો વીરો
વેવોણ તારી છોકરીને મળયો ણે હીરો

હો લાડકવાયો વીરો વરરા થઇ ને આયો જો
માંડવડે પધારો ભાભી વાર ના લગાડો જો

મારો લાડકવાયો વીરો વરરા થઇ ને આયો જો
માંડવડે પધારો લાડી વાર ના લગાડો જો

હે વરરા ની સાળીઓ મોઢા મચકાવો નઈ
મગંળીયા રે ગાવો ડો અવસર આયો ભઈ
મગંળીયા રે ગાવો ડો અવસર આયો ભઈ
ઢોલ વાગ ેના રે ધીરો

એ ઢોલ વાગ ેના રે ધીરો, પરણે મારો વીરો
વેવોણ તારી છોકરીને મળયો ણે હીરો

એ ઢોલ વાગ ેના રે ધીરો, પરણે મારો વીરો
વેવોણ તારી છોકરીને મળયો ણે હીરો

હો મનડાના અરમાનો આજ ેપૂરા થાશે જો
હાથો થી રે મળશે હાથ હૈયા થી રે હૈયા જો

હો મનડાના અરમાનો આજ ેપૂરા થાશે જો
હાથો થી મળશે હાથ હૈયા થી રે હૈયા જો

હો વેવોણ તારી છોડી હવે વટમાં ફરશે ભઈ
આવો રે વરરા યાંએ ના મળશે રે ભઈ
આવો રે વરરા યાંએ ના મળશે રે ભઈ
ઢોલ વાગ ેના રે ધીરો

એ ઢોલ વાગ ેના રે ધીરો, પરણે મારો વીરો
વેવોણ તારી છોકરીને મળયો ણે હીરો
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હા ઢોલ વાગ ેના રે ધીરો, પરણે મારો વીરો
વેવોણ તારી છોકરીને મળયો છે ભઈ હીરો

હે ઢોલ વાગ ેના રે ધીરો, પરણે આકાશ વીરો
વેવોણ તારી છોકરીને મળયો ણે હીરો
વેવોણ તારી છોકરીને મળયો મારો વીરો
વેવોણ તારી છોકરીને મળયો ણે હીરો.

More Lyrics from KD Digital

Parne Maro Viro Song Lyrics

Kamaal thai gayi re dhamaal thai gayi
Kamaal thai gayi re dhamaal thai gayi

Ae aene jova ne loko ni laain thai gayi

Haan aene jova ne loko ni laain thai gayi
Aene madva ne meethi babaal thai gayi
Aene jova ne loko ni laain thai gayi
Aene madva ne meethi babaal thai gayi
Ho aaj aavyo dahko bhai no pade chhe tahuko
Ho aaj aavyo dahko bhai no pade chhe tahuko
Aeni entry padi ne kamaal thai gayi

He mara bhai ne joine
Mara bhai ne joine
Bharatlyrics.com
He mara bhai ne joine bazaar ma
Dhamaal thai gayi

Ae mara bhai ne joi ne bazaar ma
Dhamaal thai gayi

Are dhamaal thai gayi

He mann ma ne mann ma malkaay ae to aaje
Haa mann ma ne mann ma malkaay ae to aaje
Leva jaau laadi bhailu tari kaaje

Ho soneri saafo ne rooperi mojadi

https://bharatlyrics.com/gujarati/kd-digital/


Parne Maro Viro Lyrics - KD Digital 4

https://bharatlyrics.com/parne-maro-viro-lyrics/ bharatlyrics.com

Shervani vira ni heerle jadeli

Bhabhi lavshe roop no katko
Bhai ae karyo chhe khatko
Bhabhi lavshe roop no katko
Bhai ae karyo chhe khatko
Aeni entry padi ne kamaal thai gayi
Mara bhai ne joine
Mara bhai ne joine
He mara bhailu ne joi ne bazaar ma
Dhamaal thai gayi

Ae mara bhai ne joine bazaar ma
Dhamaal thai gayi
Dhamaal thai gayi

Oye hoy..wao

Ae vaaja re vagdavo aaje geetda gavdavo jo
He vaaja re vagdavo aaje geetda gavdavo jo
Leela peela toraniyene mandavda chitravo jo
Ghodi re chadhi ne aayo maro bhai
Hose hose saamaiya tame karjo het dayi
Hose hose saamaiya tame karjo het dayi
Dhol vaage na re dhiro

Ae dhol vaage na re dhiro, parne maro viro
Vevon tari chhokri ne madiyo jane heero

Ae dhol vaage na re dhiro, parne maro viro
Vevon tari chhokri ne madiyo jane heero

Ho laadakvayo viro varraja thai ne aayo jo
Mandavde padharo bhabhi vaar na lagado jo

Maro laadakvayo viro varraja thai ne aayo jo
Mandavde padharo bhabhi vaar na ladado jo

He varraja ni saalio modha machkavo nai
Mangadiya re gaavo rudo avsar aayo bhai
Mangadiya re gaavo rudo avsar aayo bhai
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Dhol vaage na re dhiro

Ae dhol vaage na re dhiro parne maro viro
Vevon tari chhokri ne madiyo jane heero

Ae dhol vaage na re dhiro parne maro viro
Vevon tari chhokri ne madiyo jane heero

Ho manda na armaano aaje poora thashe jo
Hatho thi re madshe hath haiya thi re haiya ho

Ho manda na armaano aaje poora thashe jo
Hatho thi madshe hath haiya thi re haiya jo

Ho vevon tari chhodi have vat ma farse bhai
Aavo re varraja kyae na madse re bhai
Aavo re varraja kyae na madse re bhai
Dhol vaage na re dhiro

Ae dhol vaage na re dhiro parne maro viro
Vevon tari chhokri ne madiyo jane heero

Haan dhol vaage na re dhiro parne maro viro
Vevon tari chhokri ne madiyo chhe re bhai heero

He dhol vaage na re dhiro parne akash viro
Vevon tari chhokri ne madiyo jane heero
Vevon tari chhokri ne madiyo maro viro
Vevon tari chhokri ne madiyo maro heero.
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