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Yaamili Yaamiliyaa Song Lyrics

Vaa kodipudi onnaanaa athiradi
Vathaaru vanthaaru pakkiraiyaa
Yaamili yaamiliyaa
Kaalamum maaruthaiyaa

Vai mudhaladi paatoda visiladi
Kaisera nalvaazhva thanthaaraiyaa
Yaamili yaamiliyaa
Tholvigal thorkuthaiyaa

Sarisamamaa evaraiyume
Nadathura oh azhagulathaan
Olagam pudhusa undaaguthe

Sagalarume yenanjidave
Sariththiramum thirumbiduthe
Adimai vilange thundaaguthe

Mudiyaathathu boomiyil onnum illa
Thininthaal varum maaruthal thulla thulla

Yaamili yaamiliyaa
Kaalamum maaruthaiyaa
Yaamili yaamiliyaa
Tholvigal thorkuthaiyaa

Vaa kodipudi onnaanaa athiradi
Vathaaru vanthaaru pakkiraiyaa
Yaamiliyaa yaamiliyaa
Yaamiliyaa yaamiliyaa
Miliyaa yaamiliyaa
Mili mili mili mili mili mili
Yaamili yaamiliyaa

Ethu niyaayam? Ethu neethi?
Ena arintha oruvan neeye
Thalaivan unathu vazhiyil
Thalai nimira thodangurome
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Adaiyaalam theriyaama
Padukuzhiyil kedantha naanga
Arivaal thelivum adaiya
Muthal muthalil sirikkirome

Mannoda vaasana ommeltha
Niththam niththam suththum nikkaama
Ayyaa oh vaarthaiya ellaarume
Allikkittom micham vaikkaama

Oru rekka katti vitta
Nadu nenja vanthu thotta
Ottu motha makkal onguda

Yaamili yaamiliyaa
Kaalamum maaruthaiyaa
Yaamili yaamiliyaa
Tholvigal thorkuthaiyaa

Vaa kodipudi onnaanaa athiradi
Vathaaru vanthaaru pakkiraiyaa
Yaamili yaamiliyaa
Kaalamum maaruthaiyaa

Thani oruvan thalamaiyila
Viduthalaiyum varuvathilla
Inainthe ethaiyum velvomaiyaa

Mana uruthi peruvathila
Jagamathiye jeiyichidalam
Sivappe vazhiyaai kolvomaiyaa

Pothuvaakira boomiyil thunbam illa
Paliyaadugal naamini alla alla

Yaamili yaamiliyaa
Bharatlyrics.com
Kaalamum maaruthaiyaa
Yaamili yaamiliyaa
Tholvigal thorkuthaiyaa.
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More Lyrics from Laabam

யாமிலி யாமிலியா Lyrics in Tamil

வா ெகா ஒன்னாணா அதிர
வந்தா வந்தா பக்கிரய்யா
யாமிலி யாமிலியா
காலம் மாைதயா

ைவ தல பாட்ேடாட விசில
ைகேசர நல்வாழ்வ தந்தாரய்யா
யாமிலி யாமிலியா
ேதால்விகள் ேதாற்க்தய்யா

சரிசமமா எவரேம
நடத்ர ஓ அழலதான்
ஒலகம் சா உண்டாேத

சகலேம ெயணஞ்சிடேவ
சரித்திரம் திம்பிேத
அைம விளங்ேக ண்டாேத

யாத மியில் ஒன்மில்ல
ணிந்தால் வம் மாதல்

யாமிலி யாமிலியா
காலம் மாைதய்யா
யாமிலி யாமிலியா
ேதால்விகள் ேதாற்க்தய்யா

வா ெகா ஒன்னாணா அதிர
வந்தா வந்தா பக்கிரய்யா
யாமிலியா..யாமிலியா
யாமிலி யாமிலி
மிலியா....யாமிலியா
மிலி மிலி மிலி மிலி மிலி மிலி
யாமிலி யாமிலியா

எ நியாயம்? எ நீதி?
என அறிந்த ஒவன் நீேய
தைலவன் உன வழியில்
தைல நிமிர ெதாடங்றேம

அைடயாளம் ெதரியாம
படழியில் ெகடந்த நாங்க
அறிவாள் ெதளிம் அைடய
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தல் தலில் சிரிக்கிேறாேம

மண்ேணாட வாசைன உன்ேமலதான்
நித்தம் நித்தம் த்ம் நிக்காம
அய்யா ஓ வார்த்ைதய எல்லாேம
அள்ளிக்கிட்ேடாம் மிச்சம் ைவக்காம

ஒ ெரக்க கட் விட்டா
ந ெநஞ்ச வந் ெதாட்டா
ஒட் ெமாத்த மக்கள் உங்ட

யாமிலி யாமிலியா
காலம் மாைதயா
யாமிலி யாமிலியா
ேதால்விகள் ேதாற்க்தய்யா

வா ெகா ஒன்னாணா அதிர
வந்தா வந்தா பக்கிரய்யா
யாமிலி யாமிலியா
காலம் மாதய்யா

தனிஒவன் தைலைமயில
விதைலம் வவதில்ல
இைணந்ேத எைதம் ெவல்ேவாமய்யா

மன உதி ெபவதிேல
ெஜகமதிேய ெஜயித்திடலாம்
சிவப்ேப வழியாய் ெகாள்ேவாமய்யா

ெபாவார்க்கிற மியில் ன்பம் இல்ல
பழியாகள் நாமினி அள்ள அள்ள

யாமிலி யாமிலியா
காலம் மாதய்யா
யாமிலி யாமிலியா
ర .
ேதால்விகள் ேதாற்க்தய்யா.
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