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Annaatthe Annaatthe Song Lyrics

Gaadham kanakka kanna paaru kanna paaru
Aale midukka annan paaru annan paaru
Ooru pura thaaru maara visilu parakka
Aravarathoda saththam therikka therikka
Veerathukku verai peru kalaiyannu sollu
Vetri vaga sooda porom kooda sernthu nillu

Annaatthe annaatthe
Varen athiradi saravadi theruvengum veesu
Annaatthe annaatthe
Varen nadaiyila udaiyila kola kola massu

Koondula puyalukku velaiyilla
Thaandi vaa kadamaigal kaathirukku
Thoondila thimingalam mathipathilla
Thuninji vaa kadavule thunai namakku

Urudhivudan modhu modhu
Ulagaiye jeyikkalam
Unakku inai yedhu yedhu
Vaanaiyum valaikkalam

Annaatthe pesuna style u
Annaatthe paaduna styleu
Annaatthe aaduna
Kondattam kondattam thaan

Annaatthe pesuna style u
Annaatthe paaduna styleu
Annaatthe aaduna
Kondattam kondattam thaan

Annaatthe annaatthe
Varen athiradi saravadi theruvengum veesu

Thalaiva
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Thalaiva

Keezhadikku pakkathooru vaaritharum vaigai aaru
Niththam niththam nellu soru
Thaaladikkum kalathula thappipona nellai alli
Pasi aarum paththu ooru

Veril veeram thaangi oongi vaazhum
Adhisaya nilamada
Maaril eetti vaangi poril modhum
Mara thamizh inamada

Paasakkara nesakkara velaikaara moolaikkara
Mayakkara machakara kaavakkara vaaya

Kaalam vazhvil ponnanathu
Adhai gavanam vaithu munneridu
Aasai migavum polladhadhu
Adhan kaadhai thirugi karai sernthidu

Ulaginil azhagu yedhu sollava
Edhirikkum irangum gunam allava
Uyarthara veeram yedhu sollava
Suyathavarunarum seyal allava

Netriyila vervai venum
Nenjil nermai venum
Mathathellam ennam pola
Thaana vanthu serum

Viral paththu irukkuthu vidiyala ezhuppidu
Edharkkum nee anja koodathe
Kanavugal nadanthidum adhuvarai vazhkaiyil
Nodiyum nee thunjakkoodathe

Annaatthe pesuna style u
Annaatthe paaduna style u
Annaatthe aaduna
Kondattam kondattam thaan

Annaatthe pesuna style u
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Annaatthe paaduna style u
Annaatthe aaduna
Kondattam kondattam thaan

Annaatthe annaatthe
Varen athiradi saravadi theruvengum veesu
Annaatthe annaatthe
Varen nadaiyila udaiyila kola kola massu

Annaatthe massu ke boss u
Annaatthe walking u raceu
Annaatthe modhuna pattasu pattasu thaan

Annaatthe massu-ke boss u
Annaatthe walking-u race u
Annaatthe modhuna pattasu pattasu thaan.

More Lyrics from Annaatthe

அண்ணாத்த அண்ணாத்த Lyrics in Tamil

காந்தம் கணக்கா கண்ணப்பா கண்ணப்பா
ஆேள மிக்கா அண்ணன் பா அண்ணன் பா
ஊ ரா தா மாறா விசி பறக்க
ஆற வாரத்ேதாட சத்தம் ெதறிக்க ெதறிக்க
வீரத்க் ேவற ேப காைளயன் ெசால்
ெவற்றி வாைக ட ேபாேறாம் ட ேசந் நில்

அண்ணாத்த அண்ணாத்த
வர்ேறன் அதிர சரெவ ெதெவங்ம் வீ
அண்ணாத்த அண்ணாத்த
வர்ேறன் நைடயில உைடயில ெகால ெகால மாஸு

ண்ல யக் ேவைலயில்ல
தாண்வா கடைமகள் காத்திக்
ண்ல திமிங்கலம் மதிப்பதில்ல
ணிஞ் வா கடேள ைண நமக்

உதிடன் ேமா ேமா
உலைகேய ெஜயிக்கலாம்
உனக் இைண ஏ ஏ
வாைனம் வைளக்கலாம்
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அண்ணாத்த ேபனா ஸ்ைட
அண்ணாத்த பானா ஸ்ைட
அண்ணாத்த ஆனா
ெகாண்டாட்டம் ெகாண்டாட்டம்தான்

அண்ணாத்த ேபனா ஸ்ைட
அண்ணாத்த பானா ஸ்ைட
அண்ணாத்த ஆனா
ெகாண்டாட்டம் ெகாண்டாட்டம்தான்

அண்ணாத்த அண்ணாத்த
வர்ேறன் அதிர சரெவ ெதெவங்ம் வீ

தைலவா
தைலவா
தைலவா
தைலவா

கீழக் பக்கத் வாரித்தம் ைவைகயா
நித்தம் நித்தம் ெநல்ச் ேசா ேஹய்
தாளக்ம் களத்ல தப்பிப்ேபான ெநல்ைல அள்ளி
பசியாம் பத் ஊ ேஹய்

ேவரில் வீரம் தாங்கி ஓங்கி வாம்
அதிசய நிலமடா ேஹய்
மாரில் ஈட் வாங்கி ேபாரில் ேமாம்
மறத்தமிழ் இனமடா ேஹய்

பாசக்காரா ேநசக்காரா ேவைலக்காரா ைளக்காரா
மாயக்கார மச்சக்காரா காவக்கார வாயா

காலம் வாழ்வில் ெபான்னான
அைத கவனம் ைவத் ன்ேனறி
ஆைச மிகம் ெபால்லாத
அதன் காைதத் திகி கைர ேசர்ந்தி

உலகினில் அழ எ ெசால்லவா
எதிரிக்ம் இறங்ம் ணமல்லவா
உயர்தர வீரம் எ ெசால்லவா
ய தவணம் ெசயலல்லவா

ெநற்றியில ேவர்ைவ ேவம்
ெநஞ்சில் ேநர்ம ேவம்
ర .
மத்தெதல்லாம் எண்ணம் ேபால
தானா வந் ேசம்
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விறல் பத் இக் வியில எப்பி
எதற்ம் நீ அஞ்சக்டாேத
கனகள் நடந்திம் அவைர வாழ்க்ைகயில்
ெநாம் நீ ஞ்சக்டாேத

அண்ணாத்த ேபனா ஸ்ைட
அண்ணாத்த பானா ஸ்ைட
அண்ணாத்த ஆனா
ெகாண்டாட்டம் ெகாண்டாட்டம்தான்

அண்ணாத்த ேபனா ஸ்ைட
அண்ணாத்த பானா ஸ்ைட
அண்ணாத்த ஆனா
ெகாண்டாட்டம் ெகாண்டாட்டம்தான்

அண்ணாத்த அண்ணாத்த
வர்ேறன் அதிர சரெவ ெதெவங்ம் வீ
அண்ணாத்த அண்ணாத்த
வர்ேறன் நைடயில உைடயில ெகால ெகால மாஸு

அண்ணாத்த மாஸுக்ேக மாஸு
அண்ணாத்த வாக்கிங்ேக ேர
அண்ணாத்த ேமானா பட்டா பட்டாதான்

அண்ணாத்த மாஸுக்ேக மாஸு
அண்ணாத்த வாக்கிங்ேக ேர
அண்ணாத்த ேமானா பட்டா பட்டாதான்.
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