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ேபாகலாம ்Lyrics in Tamil

இதானா அந்த
ெபான் ேநரம் இேதா மி
உள்ளங்ைக ஓரம் இந்த
ெநாயில் நீ நான் ேபாேம

உன்ேனா நாம்
கைரய என்ேனா நீம்
கைரய ஒன்றாய் காதேலா
ேபாகலாம்

நாள்ேதாம்
சந்திப்ேபாேம நமக்காக
ஜீவிப்ேபாேம இன்ம்
ெகாஞ்ச ரம் ேபாகலாம்
இன்ம் ேபாகலாம்

என் வானில்
நாள்ேதாம் மின்னல்
ஆனால் என் வாழ்க்ைக
உன் கண்ணில் நீ காட்ம்
கண் ஜாைட கண் தமாம்
நிமிடங்கள் உண்

ஏேதேதா இனி
நீ ேபச விரல் ேகார்த்
ర .
இன்ம் ேப உன்
வார்த்ைதகளில்
வாழ்கிேறன்

உன்ேனா நாம்
கைரய என்ேனா நீம்
கைரய ஒன்றாய் காதேலா
ேபாகலாம்

நாள்ேதாம்
சந்திப்ேபாேம நமக்காக
ஜீவிப்ேபாேம இன்ம்
ெகாஞ்ச ரம் ேபாகலாம்
இன்ம் ேபாகலாம்

ெநஞ்சில் உன்
 ச் தீண்ம்
நிமிஷம் அ எப்ேபாம்
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ேவண்ம் யாம்
இங்கில்லாத உலகில்
இரண்ேட ெவண்
பறைவகள் நாேம

நான் இங்ேக
ல் ெவளியாக நீ
வந்தாய் ன் பனியாக
இந்த ெநா ேபாேம
காதேல

உன்ேனா நாம்
கைரய என்ேனா நீம்
கைரய ஒன்றாய் காதேலா
ேபாகலாம்

நாள்ேதாம்
சந்திப்ேபாேம நமக்காக
ஜீவிப்ேபாேம இன்ம்
ெகாஞ்ச ரம் ேபாகலாம்
இன்ம் ேபாகலாம்
ஆஹா ேபாகலாம்
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Pougalaam Song Lyrics

Idhu thaana antha pon neram
Idho boomi ullangai oram
Bharatlyrics.com
Indha nodiyil
Nee naan podhumae

Unnodu naanum karaiya
Ennodu neeyum karaiya
Ondraai kaadhalodu pogalaam

Naal dhorum sandhipomae
Namakaaga jeevipomae
Innum konja dhooram pogalaam
Innum pogalaam
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En vaanil naaldhorum minnal
Aanal en vaazhkkai un kannil
Nee kaatum kan jaadai kandu
Thadumaarum nimidangal undu

Yedhedho ini nee pesa
Viral korthu innum pesu
Un vaarthaigalil vaazhgiren

Unnodu naanum karaiya
Ennodu neeyum karaiya
Ondraai kaadhalodu pogalaam

Naal dhorum sandhipomae
Namakaaga jeevipomae
Innum konja dhooram pogalaam
Innum pogalaam

Nenjil un sudu moochu theendum
Nimisham athu eppothum vendum
Yaarum ingillaatha ulagil
Irandae ven paravaigal naamae

Naan ingae pul veliyaaga
Nee vanthaai mun paniyaaga
Intha nodi pothumae kaadhalae

Unnodu naanum karaiya
Ennodu neeyum karaiya
Ondraai kaadhalodu pogalaam

Naal dhorum sandhipomae
Namakaaga jeevipomae
Innum konja dhooram pogalaam
Innum pogalaam
Aaahaaa pogalaam
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