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Neengum Bothil Song Lyrics

Neengum bodhil yengum nenjil
Yedho saaralo
Moongil modhi thendral pogum
Podhu paadalo

Dhooram kooda baaram yera
Kaatril mounamo
Otrai vaarthai sollum munbu
Neram mudiyumo

Nerungidum ennam varugaiyil
Adhu vilagidum vindhai yenadi
Kaigalil yaavum tharugaiyil
Adhai izhanthidum nilaiyil naanadi

Oru poovil vaazhnthidum
Vaasanai maraiyudhae
En uyiril oru vali
Menmaiyaai niraiyudhae

Kaanum kanavugal
Vegamaai kalaiyudhae
Sugamaana payanangal
Mutkalaai kuthudhae

Aruginil neeyum irukkaiyilum nenjam
Thanimaiyai unarudhae
Pirinthidum endrum therinthidum uravin
Arimugam kodumaiyae

Pazhagiya naatkal thandha inbamo
Azhagiya vaanavillai polavae
Neengidum andha neram vandhadhaalae
Suvadugal indri neengidumo

Poomazhai pola undhan gnyabagam
Theemazhai aaga enna kaaranam
Inivarum kaalam mella thaengumo
Anubavam ondru kadandhu pogumo
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Pogum paadhai pogum
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Aana podhum vendumae
Unai piriyum ellai thondrum varai
Un paarvai neelumae

Thirumbaamal sendridum podhum
Un ninaivugal thirumbumae
Nee illaadha podhum unnai
Endrum virumbumae
Virumbumae virumbumae.
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நீங்ம் ேபாதில் Lyrics in Tamil

நீங்ம் ேபாதில் ஏங்ம் ெநஞ்சில்
ஏேதா சாரேலா
ங்கில் ேமாதி ெதன்றல் ேபாம்
ேபா பாடேலா

ரம் ட பாரம் ஏற
காற்றில் ெமௗனேமா
ஒற்ைற வார்த்ைத ெசால்ம் ன்
ேநரம் ேமா

ெநங்கிம் எண்ணம் வைகயில்
அ விலகிட்ம் விந்ைத ஏன
ைககளில் யாம் தைகயில்
அைத இழந்திம் நிைலயில் நான

ஒ வில் வாழ்ந்திம்
வாசைன மைறேத
என் உயிரில் ஒ வலி
ெமன்ைமயாய் நிைறேத

காம் கனகள்
ேவகமாய் கைலேத
கமான பயணங்கள்
ட்களாய் த்ேத

அகினில் நீம் இக்ைகயிம் ெநஞ்சம்
தனிைமைய உணேத
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பிரிந்திம் என்ம் ெதரிந்திம் உறவின்
அறிகம் ெகாைமேய

பழகிய நாட்கள் தந்த இன்பேமா
ర .
அழகிய வானவில்ைல ேபாலேவ
நீங்கிம் அந்த ேநரம் வந்ததாேல
வகள் இன்றி நீங்கிேமா

மைழ ேபால உந்தன் ஞாபகம்
தீ மைழ ஆக என்ன காரணம்
இனிவம் காலம் ெமல்ல ேதங்ேமா
அபவம் ஒன் கடந் ேபாேமா

ேபாம் பாைத ேபாம்
ஆன ேபாம் ேவண்ேம
உன்ைன பிரிம் எல்ைல ேதான்ம் வைர
உன் பார்ைவ நீேம

திம்பாமல் ெசன்றிம் ேபாம்
உன் நிைனகள் திம்ேம
நீ இல்லாத ேபாம் உன்ைன
என்ம் விம்ேம
விம்ேம விம்ேம.
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