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Vah Re Mari Sadhi Teto Abhale Adadya Song Lyrics

He... Jova vala jota rahi jya
Ho... Balva vala balta rahi jya

He... Jova vala jota rahi jya
Balva vala balta rahi jya
Vah re mari mata te to abhale adadya

Ma taro vakhon shu karu
Tari vat ja alag chhe

Ghare thi nekalu sadhi thay mari more
Vah vah tara lidhe shu jove mare
Lala aozhar ni sadhi abhale adadya
Bhatcha ni sadhi te to bhale adadya

Tara lidhe chamke star mari mata
Banah ma boom mare ket no hu raja
Sara sara adhikari selut mare
Raj rajvalu ma tu rupiye ramade

Lala aozhar ni bune paya re rachela
Mehra na bhatcha ne sadhi re malela
Vah re mari vajan te to abhale adadya

Ma tara vakhon shu karu
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Tari vat ja alag chhe

Dharyu natu aenathi vadhare sukh aapyu
Banah ni per ma nom maru rakhyu
Top craze maro chare baju pade tali
Vah vah tara lidhe aaj mari madi

Devu mehra jode karva re meeting
Hari hari hastiao kare chhe waiting
Vah re mari jetan te to abhale adadya

Ma tara vakhon shu karu
Tari vat ja alag chhe.
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વાહ રે મારી સધી તેતો આભલે અડાડયા Lyrics in Gujarati

હે... જોવા વાળા જોતા રહી યાં
હો.. બળવા વાળા બળતા રહી યાં

હે... જોવા વાળા જોતા રહી યાં
બળવા વાળા બળતા રહી યાં
વાહ રે મારી માતા તે તો આભલે અડાડયા

માં તારો વખોણ શુ ંકં
તારી વાત જ અલગ છે

ઘરેથી નેકળું  સધી થાય મારી મોરે
વાહ વાહ તારા લીધે શુ ંજોવે મારે
લાલા ઓઝારની સધી આભલે અડાડયા
ભાટચાની સધી તે તો આભલે અડાડયા

તારા લીધે ચમકે ટાર મારી માતા
બનાહમાં બૂમ મારે કેટ નો હંુ રા
સારા સારા અિધકારી સેયટુ મારે
રાજ રજવાળુંમાં તુ ંિપયે રમાડે

લાલા ઓઝારની બુનેં પાયા રે રચેલા
મેહરા ના ભાટચા ને સધી રે મળેલા
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વાહ રે મારી વાજણ તે તો આભલે અડાડયા

માં તારા વખોણ શુ ંકં
તારી વાત જ અલગ છે

ધાયુ ંનત ુએનાથી વધારે સખુ આયું
બનાહ ની પેરમાં નોમ મા રાયું
ટોપ ેઝ મારો ચારેબાજ ુપડે તાલી
વાહ વાહ તારા લીધે આજ મારી માડી

દેવુ ંમેહરા જોડે કરવાને િમિટંગ
હારી હારી હતીઓ કરે છે વેિટંગ
વાહ રે મારી જતેણ તે તો આભલે અડાડયા

માં તારા વખોણ શુ ંકં
તારી વાત જ અલગ છે.
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