
Teri Mitti Song Lyrics In Kannada 

ತಲವಾರೊಂಪೇ  ಸರ್ ವಾರ ದಿಯೇ 

ಅೊಂಗಾರೋಮೇ ಜಿಸ್್ಮ  ಜಲಾಯಾ ಹೈ 

ತಬ ಜಾಕೆ ಕಹಿ ಹಮನೆ ಸರ್ ಪೆ 

ಏ ಕೇಸರಿ ರಂಗ ಸಜಾಯಾ ಹೈ 

 

ಹೇ ಮೇರಿ ಝಮೋನ್ ಅಫಸೊಸ್ಮ ನಹಿ 

ಜೋ ತೇರೆಲಿಯೇ ಸೌ ದದದ ಸಹೇ 

ಮೆಹಫೂಸ್ಮ ರಹೇ ತೇರಿ ಆನ ಸದಾ 

ಚಾಹೆ ಜಾನ ಮೇರಿ ಏ ರಹೇ ನಾ ರಹೇ 

 

ಹಾ ಮೇರಿ ಝಮೋನ್ ಮಹಬೂಬ ಮೇರಿ 

ಮೇರಿ ನಸ ನಸ ಮೇ ತೇರಾ ಇಷ್ಕ  ಬಹೇ 

ಫೋಕಾ ನ ಪಡೆ ಕಭಿ ರಂಗ ತೇರಾ 

ಜಿಸ್ೊ ೋಸೆ ನಿಕಲಕೆ ಖೂನ ಕಹೇ 

 

ತೇರಿ ಮಟಿ್ಟ  ಮೇ ಮಲ ಜಾವಾ 

ಗುಲ್ ಬನಕೆ ಮೇ ಖಿಲ್ ಜಾವಾ 

ಇತನಿಸಿ  ಹೈ ದಿಲ್ ಕೋ  ಆರಜೂ 

 

ತೇರಿ ನದಿಯೋಮೆ ಬೆಹ ಜಾವಾ 

ತೇರೆ ಖೇತೋಮೇ ಲೆಹೆರಾವಾ 

ಇತನಿಸಿ ಹೈ ದಿಲ್ ಕೋ  ಆರಜೂ 

 

ಸರಸೊೋೊಂಸೆ ಭರೇ ಗಲಿಯಾ ಮೇರೇ 

ಜಹಾ ಝುಮಕೆ ಭೊಂಗಡಾ ಪಾನಾ ಸಕಾ 

ಆಬಾದ ರಹೇ ಓ ಗಾವ ಮೇರಾ 

ಜಹಾ ಲೌಟಕೆ ವಾಪಸ ಜಾ ನ ಸಕಾ 

 

 



ಹೋ  ವತನಾ ವೇ ಮೇರೇ ವತನಾ ವೇ 

ತೇರಾ ಮೇರಾ ಪಾಾ ರ ನಿರಲಾ ಥಾ 

ಕುಬಾದನ ಹುವಾ ತೇರಿ ಅಸ್ ತ ಪೇ 

ಮೇ ಕತನಾ ನಸಿೋಬಾ ವಾಲಾ ಥಾ 

 

ತೇರಿ ಮಟಿ್ಟ  ಮೇ ಮಲ ಜಾವಾ 

ಗುಲ್ ಬನಕೆ ಮೇ ಖಿಲ್ ಜಾವಾ 

ಇತನಿಸಿ  ಹೈ ದಿಲ್ ಕೋ  ಆರಜೂ 

 

ತೇರಿ ನದಿಯೋಮೆ ಬೆಹ ಜಾವಾ 

ತೇರೆ ಖೇತೋಮೇ ಲೆಹೆರಾವಾ 

ಇತನಿಸಿ ಹೈ ದಿಲ್ ಕೋ  ಆರಜೂ 

 

ಒಹ್ ಹಿೋರ ಮೇರಿೋ ತೂ ಹಸಿಿರಹೆ 

ತೇರಿ ಆೊಂಖ ಘಡಿ ಭರ್ ನಮ ನಾ ಹೋ 

ಮೇ ಮರತಾ ಥಾ ಜಿಸ್ಮ ಮುಖಡೆ ಪೇ 

ಕಭಿ ಉಸ್ಕಕ  ಉಜಾಲಾ ಕಮ್ ನ ಹೋ 

 

ಹೋ ಮಾಯೋ ಮೇರಿ ಕಾಾ  ಫೋಕರ  ತುಝೇ 

ಕುಾ ನ್ ಆೊಂಖ ಸೇ ದರಿಯಾ ಬೆಹೆತಾ  ಹೈ 

ತೂ ಕೆಹತೋ ಥೋ ತೇರಾ ಚಾೊಂದ ಹೂ ಮೇ 

ಔರ್ ಚಾೊಂದ ಹಮೇಶಾ ರೆಹೆತಾ ಹೈ 

 

ತೇರಿ ಮಟಿ್ಟ  ಮೇ ಮಲ ಜಾವಾ 

ಗುಲ್ ಬನಕೆ ಮೇ ಖಿಲ್ ಜಾವಾ 

ಇತನಿಸಿ  ಹೈ ದಿಲ್ ಕೋ  ಆರಜೂ 

 

ತೇರಿ ನದಿಯೋಮೆ ಬೆಹ ಜಾವಾ 

ತೇರೆ ಫಸಲೋಮೆ ಲೆಹೆರಾವಾ 

ಇತನಿಸಿ ಹೈ ದಿಲ್ ಕೋ  ಆರಜೂ 



 

Teri Mitti Song Lyrics In English 

Talwaron pe sar vaar diye 
Angaron mein jism jalaya hai 

Tab jaake kahin hum ne sar pe 
Ye kesari rang sajaya hai 

Hai meri zameen afsos nahi 
Jo tere liye sau dard sahe 

Mefoos rahe teri aan sadaa 
Chahe jaan meri ye rahe na rahe 

Haan meri zameen mehboob meri 
Meri nas-nas mein tera ishq bahe 

Feeka na pade kabhi rang tera 
Jismo se nikal ke khoon kahe 

Teri mitti mein mil jawa 
Gul ban ke main khil jawa 

Itni si hai dil ki aarzu 

 
Teri nadiyon mein beh jawa 
Tere kheton mein lehrawa 

Itni si hai dil ki aarzu 

Sarson se bhare galilyan mere 
Jahan jhoom ke bhangra pa na saka 

Abaad rahe wo gaaon mera 
Jahan laut ke vapas ja na saka 

Ho vatna ve mere vatna ve 
Tera mera pyar nirala tha 

Kurbaan huwa teri asmat pe 
Main kitna naseeban wala tha 

Teri mitti me mil java 
Gul banke main khil java 

Itni si hai dil ki arzo 

Teri nadiyon mein beh java 
Teray kheton mein lehrava 

Itni si hai dil ki hai arzoo 

Oh heer meri tu hasti rahe 
Teri aankh ghadi bhar nam na ho 

Main marta tha jis mukhde pe 
Kabhi uska ujala kam na ho 



Ho maayi meri kya fikr tujhe 
Kyun aankh se dariya behta hai 
Tu kehti thi tera chaand hu main 
Aur chaand hamesha rehta hai 

Teri mitti mein mil jawaan 
Gul ban ke main khil jawaan 

Itni si hai dil ki aarzu 

Teri nadiyon mein beh jawaan 
Tere fasalome mein lehrawaan 

Itni si hai dil ki aarzu 
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