
Marandhaye Lyrics - Teddy (2020) 1

https://bharatlyrics.com/marandhaye-lyrics/ bharatlyrics.com

Marandhaye Song Lyrics

Haa…aaa….aaa….aa….
Haaa….aaa….aaa….aaa…

Marandhaayae marandhaayae
Pennae ennai yen marandhaai
Kadandhae thaan nadanthaayae
Yaaro endru yen kadandhaai

Ninaivugal yaavum neengi ponaal
Naan yaar maradhiya avadhiya sagadhiya
Nigalnthavai ellam poiyai aanaal
Nee yaar jananama salanama maranama

Thaniyai naan vazhthenae
Vaanai nee aanaai
Unil yera paarthenae
Kaanamal ponaai

Yaaradi yaaradi
Naan ini yaaradi
Naan ini vaazha or
Kaaranam kooradi

Yaaradi yaaradi
Paavi nee yaaradi
Or thuli nyabagam
Oorutha paaradi

Marandhaayae marandhaayae
Pennae ennai yen marandhaai
Kadandhae thaan nadanthaayae
Yaaro endru yen kadandhaai

Haa…aa….haa…aa….aa….aa…
Hoo ooo oo ooo ooo
Hooo…ooo …hooo …ooo ..hooo ..oo

Mugilumillai puyalumillai
Mazhai varuma
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Idhayathilae inam puriyaa kalavarama
Vidhaiyumillai uramumillai
Maram varuma
Ninaivugalil kilai virithae sugam tharuma

Idhu varai ariya oru vanai virumbi
Idhayam idhayam thudi thudithiduma
Tholaivoru piravi arupatta uravu
Piraviyai kadanthumae enai thodarnthiduma

Jenmam unmai illai
Un ver enna
Kadhal konden un mel
Un per enna
Anuvelaam anuvelaam
Ninaivena nirainthaai

Marandhaayae marandhaayae
Pennae ennai yen marandhaai

Nirainthaayae nirainthaayae
Bharatlyrics.com
Nenjam ellaam nee nirainthaai

Thanimaiyum naanum
Meendum ondrai aanum
Marubadi surungidum ulagilae

Aaa….aa…surangathai polae
Ennul poga poga
Perugidum perugidum ninaivilae

Unai kaana ulagathil
Ethuvum meiyillai
Ulagellam poi indha
Kaadhal poi illai

Yaaradi Haa…
Yaaradi Haa…
Naan ini yaaradi
Haa…
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Or thuli Hoo..
Nyabagam Hoo.
Oorutha paaradi
Haa…aaa

Yaarada yaarada
Nee ennul yaarada
Peralai polae nee
Paaigirai paarada

Marandhaayae marandhaayae…

More Lyrics from Teddy (2020)

மறந்தாய ்Lyrics in Tamil

ஹா…..ஆஅ……ஆஅ…..ஆ…..
ஹா…..ஆஅ……ஆஅ…..ஆ…..

மறந்தாேய மறந்தாேய
ெபண்ேண என்ைன ஏன் மறந்தாய்
கடந்ேததான் நடந்தாேய
யாேரா என் ஏன் கடந்தாய்

நிைனகள் யாம் நீங்கி ேபானால்
நான் யார் மறதியா அவதியா சகதியா
நிகழ்ந்தைவ எல்லாம் ெபாய்யாய் ஆனால்
நீ யார் ஜனனமா சலனமா மரணமா

தனியாய் நான் வாழ்ந்ேதேன
வானாய் நீ ஆனாய்
உனில் ஏற பார்த்ேதேன
காணமல் ேபானாய்

யார யார
நான் இனி யார
நான் இனி வாழ ஓர்
காரணம் ற

யார யார
ర .
பாவி நீ யார
ஓர் ளி ஞாபகம்
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ஊதா பார

மறந்தாேய மறந்தாேய
ெபண்ேண என்ைன ஏன் மறந்தாய்
கடந்ேததான் நடந்தாேய
யாேரா என் ஏன் கடந்தாய்

ஹா….ஆ….ஹா….ஆ….ஆ….ஆஅ….
ேஹா….ஓஒ….ஓ….ஓஒ…..ஓஒ….
ேஹா….ஓஒ…..ேஹா….ஓஒ…..ேஹா….ஓ

கிமில்ைல யமில்ைல
மைழவமா
இதயத்திேல இனம் ரியா கலவரமா
விதிமில்ைல உரம்மில்ைல
மரம் வமா
நிைனகளில் கிைள விரித்ேத கம் தமா

இ வைர அறியா ஒவைன விம்பி
இதயம் இதயம்  த்திமா
ெதாைலெவா பிறவி அபட்ட உற
பிறவிைய கடந்ேம எைன ெதாடர்ந்திமா

ெஜன்மம் உண்ைம இல்ைல
உன் ேவர் என்ன
காதல் ெகாண்ேடன் உன்ேமல்
உன் ேபர் என்ன
அெவல்லாம் அெவல்லாம்
நிைனெவன நிைறந்தாய்

மறந்தாேய மறந்தாேய
ெபண்ேண என்ைன ஏன் மறந்தாய்

நிைறந்தாேய நிைறந்தாேய
ெநஞ்சம் எல்லாம் நீ நிைறந்தாய்

தனிைமம் நாம்
மீண்ம் ஒன்றாய் ஆேனாம்
மப ங்கிம் உலகிேல

ஆஅ….ஆ…..ரங்கத்ைத ேபாேல
என்ள் ேபாக ேபாக
ெபகிம் ெபகிம் நிைனவிேல

உன்ைன காண உலகத்தில்
எம் ெமய்யில்ைல
உலெகல்லாம் ெபாய் இந்த
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காதல் ெபாய் இல்ைல

யார
ஹா…..
யார
ஹா…..
நான் இனி யார
ஹா….
ஓர் ளி
ேஹா
ஞாபகம்
ேஹா
ஊதா பார
ஹா….ஆஅ….

யாரடா யாரடா
நீ என்ள் யாரடா
ேபரைல ேபாேல நீ
பாய்கிறாய் பாரடா

மறந்தாேய மறந்தாேய…..
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