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Taru Abhiman Mari Mata Utarse Song Lyrics

Jabaro taro power utari re deshe
Jabaro taro power utari re deshe
Thekone tari akkal lavi deshe

Hu to nahi bolu mari mata bolshe
Kismat na tala mari mata kholshe

Taru abhiman mari mata utarse
He taru abhiman mari mata todshe

Jabaro taro power utari re deshe
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Thekone tari akkal lavi deshe

Kagal na katka mate aabaru te lidhi
Hona jevi nagari mari te salgavi didhi
Hasti khelti zer kari mari te jindagi
Khota ven boli mari jindagi apmanit kidhi

Are are are aao tari haraji re thashe mata jo vadagshe
Karmo na tara chopda re kholshe
Taru abhiman mari mata utarshe
He taru abhiman mari sinhan tutarse

Power na kar tu khota rupiya no
Chhetari ne lidhyu aa to hak chhe duniya no
Tar gunaao na jyare potla bharashe
Mari mata no ae di hukam thashe

Vayara re va chhe jo je chare disha ma
Rasto nahi male tane aek ae disha ma

Taru abhiman mari mata utarshe
He taru abhiman mari sinhan utarse
He taru abhiman mari sinhan utarse

Ke maa... Ke maa niti na karam dharamni vato judi dera
Satiya pora ma raja ravan nu abhiman natu rahyu dera
Atara kala motha nu monvi potani jat na
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Potana avtar na potana aatma na
Kok hamji betho sa dera

Pan en khabar nathi
Jini hona ni lanka hati
Ji na gher 33 karod devtano vaho hato devi
Jabari jabari hati aena pora mao
Raja ravan nu abhimon hatu e na
Abhimon utarnara mali jya

To kala matha na monvi jarur
Tan aa kalyug ma maa tamari kimmat hamj jyo
Aapde to haji rati tal bhar koi kashu banya nathi
Chetlay etla aaya ne chetlay jata rahya
Bhomka ma sikandar jeva 1 karod paki jya sa na pake javana

Abhimon rakho to harpan nu rakho
Garib ne kali rat mo teko karjo
Kok na mate jindagi jiv jyo
Potana mate to hau jive chhe dera

Kok na mate jivsho to kal
Punya ni palo bandhai jashe
Kal hara gher janmaro malshe aetle

Koi nu haru karya ma aogali na karo to koi nahi pan
Koi na khota ma raji na reta
Aatlu dharm ne nem padhsho to
Aa kalyug ma lughde dadh nahi pade
Sharire koi divas rog nahi aave dera

Koi dado tamara ae malkhama dhul nahi pad
Maru vela nu deru maru ma na baap.
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ઠેકોણે તારી અલ લાવી દેશે

હંુ તો નિહ બોલુ ંમારી માતા બોલશે
કમત ના તાળા મારી માતા ખોલશે
તા અભમાન મારી માતા ઉતારશે
હે તા ંઅભમાન મારી માતા તોડશે

જબરો તારો પાવર ઉતારી રે દેશે
ઠેકોણે તારી અલ લાઈ દેશે

કાગળ ના કટકા માટે આબ તે લીધી
હોના જવેી નગરી મારી હળગાવી તે દીધી
હતી ખેલતી ઝેર કરી મારી તે જદંગી
ખોટા વેણ બોલી મારી જદંગી અપમાિનત કીધી

તારી હરા રે થાશે માતા જો વળગશે
કમો ના તારા ચોપડા રે ખોલશે
હે તા ંઅભમાન મારી માતા ઉતારશે
અરે અરે અરે ઓ તા ંઅભમાન મારી સહંણ ઉતારશે

પાવર ના કર તુ ંખોટો િપયા નો
છેતરી ને લીધ ુઆ તો હક છે દુિનયા નો
તારા ગનુાઓ ના જયારે પોટલાં ભરાશે
મારી માતા નો એ દી હુકમ થાશે

વાયરા રે વાસે જો જ ેચારે િદશા માં
રતો નિહ મળે તને એક એ િદશા માં

તા ંઅભમાન મારી માતા ઉતારશે
અરે અરે અરે ઓ તા ંઅભમાન મારી સહંણ ઉતારશે
અરે અરે અરે ઓ તા ંઅભમાન મારી સહંણ ઉતારશે

કે માં
કે માં નીિત ન કરમ ધમની વાતો જદુી દેરા
સિતયા પોરા માં રા રાવણ નુ ંઅભમોન નતુ ંરયુ ંદેરા
અતાર કાળા મોથા નુ ંમૌનવી પોતાની ત ન
પોતાના અવતાર ન પોતાના આમા ન
કોક હમ ન બેઠો સ દેરા

પણ એન ખબર નથી
ની હોના ની લકંા હતી
 ના ઘેર 33 કરોડ દેવોનો વાહો હતો દેવી
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જબરી જબરી હતી એના પોરા માં
રા રાવણ નુ ંઅભમોન હતુ ંઈ ન
અભમોન ઉતારનારા મળી યાં
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તુ ંતો કાલા માથા ના મોનવી જર
તન આ કલયગુ માં તમારી કમંત હમજ જો
આપડે તો હ રતી એ તલ ભારે કોય કશુ ંબયા નથી
ચેટલાય આયા ન ચેટલાય જતા રયા ભોમકા માં
સકદંર જવેા 1 કરોડ પાકી યાં સ ન પાકે જવાના

અભમોન રાખો તો હારપન નુ ંરાખજો
કોક ગરીબ ન કાલી રાતે ટેકો કરજો
કોક ના માટે જદંગી વ જો
પોતાના માટે તો હાઉ વ સ દેરા

કોક ના માટે વશો તો કાલ
પુય ની પાળો બધંાઈ હે
કાલ હારા ઘેર જમારો મલશે એટલ

કોઈ નુ ંહા ંકયા માં ઓગાળી ના કરો તો કોઈ નિહ પણ
કોઈ ના ખોટા માં રા ના રેતા
આટલુ ંધરમ ન નેમ પાડશો તો
આ કલયગુ માં એ લૂઘડે ડાધ નિહ પડ
શરીરે કોઈ દાડો રોગ નિહ આવ દેરા

કોઈ દાડો તમારા એ મલખામાં ધૂળ નિહ પડ
મા વેળા નુ ંદે ંમારો મા ને બાપ.
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