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ેમ યારે કરવાના Lyrics in Gujarati

હો બાર ગયા બાવી થયા બાવન થવાના
હો હો બાર ગયા બાવી થયા બાવન થવાના
બાર ગયા બાવી થયા બાવન થવાના
ઉમર પિત શે ેમ યારે કરવાના
એ ઉમર પિત શે ેમ યારે કરવાના

મારા જવેો યાર તને ગોયો ના મળે
નસીબદાર તુ ંછે કે મને તુ ંગમે
મારા જવેો યાર તને ગોયો ના મળે
નસીબદાર તુ ંછે કે મને તુ ંગમે

એ િવચારવામાં િવચારવામાં વષો વીતવના
એ િવચારવામાં િવચારવામાં વષો વીતવના
િવચારવામાં િવચારવામાં વષો વીતવના
ઉમર પિત શે ેમ યારે કરવાના
આપડી ઉમર પિત શે ેમ યારે કરવાના

હો તારી રે અદા નો થયો સ ુદીવાનો
પાતળી કમર જોઈ હંુ તો રે ઘવાણો

હો હો પાળું  આ પ જોઈ મન લલચાણું
તને મેળવવા હંુ તો ક ંએકટાણું

સમય નથી જોતો રાત િદવસો વયા ય
જદંગી ના દાડા ચાર કાલે પરુા થાય
સમય નથી જોતો રાત િદવસો વયા ય
જદંગી ના દાડા ચાર કાલે પરુા થાય

એ જવાની ના િદવસો નથી કાયમ રે રેવાનાં
એ જવાની ના િદવસો નથી કાયમ રે રેવાનાં
જવાની ના િદવસો નથી કાયમ રે રેવાનાં
ઉમર પિત શે ેમ યારે કરવાના
ભારતલીરીસ.કોમ
એ ઉમર પિત શે ેમ યારે કરવાના

ઓ ઘડપણમાં થશે કોણ તમારો સહારો
માટે કવ છુ હાથ પકડી યો અમારો

હો હો મોજ ને મા થી જદંગી વીશું
જોડે વીશુ ંઅલી જોડે મરીશુ

જો ભાવ ખાવામાં શે રે જવાની
મન ની વાતો બધી મન માં રેવાની
જો ભાવ ખાવામાં શે રે જવાની
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મન ની વાતો બધી મન માં રેવાની

એ એક દી તુ ંલાકડી નો ટેકો રે લેવાની
એ એક દી તુ ંલાકડી નો ટેકો રે લેવાની
એક દી તુ ંલાકડી નો ટેકો રે લેવાની
ઉમર પિત શે ેમ યારે કરવાની
એ તારી ઉમર પિત શે ેમ યારે કરવાની

અરે બાર ગયા બાવી થયા બાવન થવાના
એ મારી ઉમર પિત શે ેમ યારે કરવાના.

More Lyrics from Saregama Gujarati

Prem Kyare Karwana Song Lyrics

Ho baar gaya bavi thaya bavan thavana
Ho ho baar gaya bavi thaya bavan thavana
Baar gaya bavi thaya bavan thavana
Umar pati jase prem kyare karvana
A umar pati jase prem kyare karvana

Mara jevo yaar tane gotyo na made
Naseebdar tu che k mane tu game
Mara jevo yaar tane gotyo na made
Naseebdar tu che k mane tu game

A vicharvama vicharvama varsho vitavana
A vicharvama vicharvama varsho vitavana
Vicharvama vicharvama varsho vitavana
Umar pati jase prem kyare karvana
Aapadi umar pati jase prem kyare karvana

Ho tari re ada no thayo su divano
Patadi kamar joi hu to re ghavano

Ho ho rupalu aa rup joi man lalchanu
Tane medavava hu to karu ektanu

Samay nathi joto raat divaso vaya jaay
Bharatlyrics.com
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Samay nathi joto raat divaso vaya jaay
Jindagi na dada chaar kale pura thay

A javani na divaso nathi kayam re revana
A javani na divaso nathi kayam re revana
Javani na divaso nathi kayam re revana
Umar pati jase prem kyare karvana
A umar pati jase prem kyare karvana

O ghadpanma thase kon tamaro saharo
Mate kav chu haath pakdi lyo amaro

Ho ho moj ne maja thi jindagi jivishu
Jode jivishu ali jode marishu

Jajo bhaav khavama jashe re javani
Man ni vaat badhi man ma revani
Jajo bhaav khavama jashe re javani
Man ni vaat badhi man ma revani

A ek di tu lakadi no teko re levani
A ek di tu lakadi no teko re levani
Ek di tu lakadi no teko re levani
Umar pati jase prem kyare karvani
A tari umar pati jase prem kyare karvani

Are baar gaya bavi thaya bavan thavana
A mari umar pati jase prem kyare karvana.
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