
பாடலைத் தோடர்ந்தே தென்தேன்...30 

(By. Visali Sriram ) 

ஒரு தபண்ணின் மனக்குமுேல்.....டாக்டர்.ேிரிபுரசுந்ேரி...என்கிே 
ைக்ஷ்மி அவர்களின்"தபண்மனம்"என்ே கலேயின் ேிலரயாக்கம் 
இந்ே இருவர் உள்ளம் ேிலரப்படம்... 
எல்.வி.பிரொத் அவர்களின் இயக்கத்ேில் நடிகர் 
ேிைகம்,ெதராஜாதேவி பிரோனப் பாத்ேிரங்களாகதவ வாழ்ந்ே இந்ே 
ேிலரப்படத்ேிைிருந்து "இேயவலீண தூங்கும்தபாது"....ேிலர 
இலெத்ேிைகம் மாமாவின் இலெயலமப்பில்,கவியரெரின் 
வரிகள்....சுெீைாம்மாவின் குரல் இம்முலே வலீணயுடன்... 
.தபண்ணாகப் பிேந்துவிட்டால் தொல்ைாே 
நிலனவிருக்கும்.....அதுவும் தகாஞ்ெம் சுடர்மிகு 
அேிவுடனும்....பார்க்கும்படியான அழகுடனும் இருந்து விட்டால் 
அந்ே பூவான பூலவக்குள்ளும் எத்ேலனதயா பூகம்பங்கள்:(ஒரு 
பணக்கார லமனரின் கண்ணில் விழுந்து அவதன கணவனாக 
ஏற்கதவண்டிய நிர்பந்ேம்....அவன் அவளால் 
பண்பட்டுவிடுகிோன்...அவளுக்கு அது புரியவில்லை....அந்ே 
நிலையில் பைர் முன்னிலையில்,அன்பான மாமியாரின் 
விருப்பத்ேிற்காக வலீணதயந்ேி பாடுகிோள்....அது அவளின் 
மனக்குமுேல்... 
.ொோரணமாக இைக்கியமாக படிக்கும் தபாது இருக்கும் சுலவ 
ேிலரப்படங்களாகும் தபாது சுலவ மாோமல் இருப்பது ெிை 
படங்கதள....அேில் இந்ேப் படம் ஒன்று....குேிப்பாக இந்ேப் பாடல் 
அந்ேக்கலேயின் ொராம்ெத்லே அப்படிதய விண்டு காட்டிய 
பாடல்...இேய வலீண...என்று அம்மா ஆரம்பிக்கும் அந்ே 
தொகம்....இேயத்ேிைிருந்து இேயத்துக்குத் ோன் தேரியும்....ஹார்ட் 
டு ஹார்ட் பாடல்....மனம் தூங்கும்தபாது வாய் எப்படி 
பாடும்....பாடணும் என்ே நிலை வந்ோல் உள்ளத்ேில் இருக்கும் 
தவேலனதயல்ைாம் வார்த்லே வடிவில் தொக கீேம் ோன் 



இலெக்கும்...இரண்டு கண்கள் இரண்டு காட்ெி 
காணமுடியாது....அது மாேிரி உள்ளதுோன் பாடுதவன்.. 
ஆனால் அலவயடக்கம் கருேி தநரடியாக கேோமல் ஊடகமாக 
தொல்கிோள்..புரிபவர்களுக்கு புரிந்ோல் ெரி....இங்தக கணவனுக்கு 
முள்ளின் தமல் இருப்பது தபாை அடி தமை அடி....உேடு ெிரிக்கும் 
தநரம் உள்ளம் ெிரிக்குமா?ெிரிக்குமா?தகஞ்சுவது தபாை ஒரு 
பாவம் அந்ே குரைில்....உருவம் தபாடும் தவஷம் 
உண்லமயாகுமா? 

நம்மில் பைர் இலேத்ோன் தெய்து 
தகாண்டிருக்கிதோம்....பணியிடங்களில்,தவளியில்,ஏன் ெிைர் 
வாழ்க்லகயில் கூட முள்ளின் தமல் படுக்லகோன்....நாம் நாமாக 
இருப்பது எப்தபாது?விளக்லகக் குடத்ேில் லவத்ோல் தவளிச்ெம் 
தோன்றுமா....இந்ே இடத்ேில் பரிோபமாக இருக்கும் தகட்கும் 
நமக்கு....வடீ்டுக் குயிலை கூட்டில் லவத்ோல் பாட்டு 
பாடுமா?இேற்கு விளக்கம் தேலவயில்லை....உள்ளங்லக 
தநல்ைிக்கனி....அப்படி ஒரு அழுத்ேம் 
மனேில்...இயைாலம...வார்த்லேயில் தவடித்து ெிேறும் அந்ேப் 
தபண்மனம் என்ன பாடு படும்????மனலே லவத்ே இலேவன் 
அேில் நிலனலவ லவத்ோதன....ெிை மனிேர்கலள அேிந்து 
தகாள்ளும் அேிலவ லவத்ோதன.... 
என்லன சுடர்மிகும் அேிவுடன் ஏன் பலடத்ோய் என்ே பாரேியின் 
குமுேைின் எேிதராைி....அேிவு மட்டும் லவத்ோதய....அழலகயும் 
ஏன் குடுத்ோய்...அேனால்ோதன என்லன இந்ே மனிேன் அடிலம 
தெய்ோன்...மலனவி ஆக்கிக்தகாண்டு? 

இந்ே இடத்ேில் நடிகர் ேிைகத்லேப் பற்ேிக் குேிப்பிட்தட 
ஆகதவண்டும்....ஒரு தநாடியில் பேபலேப்பு,அெடு 
வழிேல்,ஏமாற்ேம்,அவமானம்....பளிச்..பளிச்.. 



.இறுேி நான்கு வரிகள் சுெீைாம்மாவின் பஞ்ச் வரிகள்...ஒவ்தவாரு 
வரியும் ஒரு ொட்லடயடி...உருகிவிட்ட தமழுகினிதை 
ஒளிதயது?உலடந்து விட்ட ெிலையினிதை அழதகது?பழுதுபட்ட 
தகாவிைிதை தேய்வம் ஏது?குரலை ஏற்ேிக்தகாண்தட 
தபாய்,இறுேியில் தொர்ந்து பனி படர்ந்ே பாலேயிதை பயணம் 
ஏது??????ஒரு தபரிய நிம்மேி...பாரத்லே இேக்கினது தபாை 
வலீணலயயும் மடிமீேிருந்து இேக்குவோகப் பாடல் 
முடிகிேது!!!!தபண் பட்ட பாட்லட....இந்ேப் பாட்டால் உணர்த்ேி 
இருக்கும் சுெீைாம்மாவின் இந்ேப் பாடல் 
உங்களுடன்....http://www.youtube.com/watch?v=WlbCfTDv9Q8. 

 

Idhaya veenai - Iruvar ullam 

Tamil old songs collection. A classic gem song by melody queen P. Suseela. Disclaimer: The 

video clips are posted for viewing pleasure and as an archive for ... 
YOUTUBE.COM 
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 You, Aravind Karthik, Rajeswari Narayanan, Boston Ganesh and 34 others like this. 

  

Gurusamy Mariappan very good 

October 2 at 3:46am · Like 

  
Susi Priya Super mam... Romba nalla song.. Intha song endla.. Vara... Urugivita mezhuginile 

ozhi yethu... Udainthu vita silaiyinele azhagdthu... Intha line-a susila ammava thavara vera 

yaralum ivlo azhaga pada mudiyathu... 

October 2 at 7:10am · Like · 1 

  
Jayashri MK Super song mam 

October 2 at 7:15am · Like · 1 
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Kalai Kumar ஒவ்தவாரு வரியாய் ரெித்து ரெித்து எழுேி இருக்கிேரீ்கள் தமடம்.. 
பாடலைப்தபாைதவ உங்கள் எழுத்தும் சூப்பர் .. 
October 2 at 7:30am · Edited · Like · 2 

  
Easkki Karthikeyan Super ..super... 

October 2 at 8:50am · Like · 1 

  
Meenal Tamilselvan exceelent song 

October 2 at 9:37am · Like 

  
Boston Ganesh NICE PICK AND WRITE UP, MADAM. 

October 2 at 10:04am · Like · 1 

  

Ramamurthy Subbayan வர்ணலன....அருலமயிலும் அருலம... 
October 2 at 11:07am · Like · 1 

  

Krishnamurthi Balaji மனலேத் தோட்ட பாடல் ! 
October 2 at 1:06pm · Like · 1 

  

Rajeswari Narayanan தோடர்ந்து மூன்று பாடல்கள் .இன்ப தவள்ளத்ேில் 
மூழ்கிவிட்தடாம் . 
October 2 at 1:37pm · Unlike · 2 

  
Kothai Valavan urainaddai kavidhai 

October 2 at 7:57pm · Like 

  

Srikanth Orn என்ன எழுதுவது .........புரியவில்லை .....எவ்வளவு 
தமனக்தகடல்.............இதுோன் ேிேலம.....passion.... Enthralling with your Preface and 

the emotions Visali....avargale 

October 4 at 12:23am · Unlike · 3 

  
Vellaiappan Muthiah Mattuvandi pogathe Oorukkuellam than pattu vandiai selluthia 

Kaviarasarin elimaiyana Tamilvarigalil Kuralarasiin inimaiyanaThenkural ,Kadavul Tamiluku 

valangia Arulkodai.Sagavarampetra PADALGAL! 

October 5 at 1:46pm · Like · 1 
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