
பாடலைத் தோடர்ந்தே தென்தேன்...29. 

(  By. Visali Sriram ) 

1961 இல் தெளிெந்ே பாலும் பழமும் படத்ேிைிருந்து ஒரு 
அழகான காப்பி ராகப் பாடல். 
காேல்.......இந்ே தொல் படுத்தும் பாடு ...அப்பப்பா...தபருசுகளுக்கு 
அது தகட்ட ொர்த்லே...மனதமாத்ே ேம்பேியருக்கு அது 
புனிேம்...ெிடலைகளுக்கு அது ெிலளயாட்டு...ஞானிகளுக்கு அது 
பக்ேி. 
காேைில் இருெர் கருத்தோருமித்து ஆேரவு தகாண்ட 
இல்ைேம்....அங்கு ஒரு பிரிவு...துயரம்ோன்....அேிைிருந்து 
ெிடுேலையாகி அந்ேப் தபண்பேலெ ேன துலை தேடி ஓடி ெரக் 
கூட்லடத் ேிேக்கும் தேரம்....அந்ேப் பேலெயின் உள்மனம் பாடும் 
பாடல் இது... 
.காேல் ெிேலகக் காற்ேினில் ெிரித்து..இந்ேப் பாடைின் 
தோலகயோ ஒரு தமகம் ெிடு தூோக. 

ோயகத்ேில் இருக்கும் ேன் கைெனிடம் ேன் ேிலைலய,ோன் 
ெந்து அெலன ெந்ேிக்கப் தபாகும் அந்ே இனிய தபாழுலே 
எடுத்துக்கூறும் ெிேமாக ஒரு புேமும், 

ேன் காேல் மலனெி இேந்துெிட்டோக ேம்பி,ெடீ்டில் உள்ள 
தபரிதயார்களின் ெற்புறுத்ேைால் மறுமைம் தெய்து 
தகாள்ள,அன்று அெர்களுக்கு முேல் இரவு...புது மலனெி 
காத்ேிருக்கிோள்....இென் அெள் ேிலனெில்....அெதளா இெலன 
ஓடி ெந்து ெந்ேிக்கும் ேருைங்களின் ேிலனெில்.....பாெம் புது 
மலனெிதயா..எதுவுதம ெிளங்காமல் புேிதராடு 
காத்ேிருக்க....கெியரெர் இரு தபண்களின் ேிலைலயயும்,அெனின் 
உைர்ெிகளுக்கும் ஒதர பாடைில் ெந்ேம் கூே 
தமல்ைிலெமன்னர்கள் சுெீைாம்மாெின் தேன்குரதைாடு 
இலெயலமக்க...பாடல் இன்றுெலர சூப்பர் ஹிட் 



ெதராஜாதேெியின் தமாத்ே அழகும் இந்ேப் பாடைில் ெர்ைிக்க 
ொர்த்லே இல்லை.சுெீைாம்மாெின் தோலகயோ ஒரு 
எழுச்ெி...இன்று மைமுடித்ே ஏந்ேிலழதபால்........என்ன 
தொல்ைாடல்...அருலம... 
மறுோள் ெிமானம் மூைம் ோய்ோடு தெல்ெேற்குள் 
கைெலனக்காணும் ஆலெயில் காேைாகிய ெிேலக,காற்ேினில் 
ெிரித்து ொனெேீியில் பேக்கொ.......ெிேகடித்துப் பேக்கிேது அெள் 
மனம்.....கண்ைில் ேிலேந்ே கைெனின் மார்பில் முகம் 
புலேக்கணுமாம்....கடல் கடக்க ெிேகு 
காேல்....பாைம்...எண்ைங்கள்...என்ன ெளமான கற்பலன...அடுத்ே 
ெரிகள் "முேல் ோள் காணும் ேிருமைப் தபண்தபால் முகத்லே 
மலேத்ேல் தெண்டுமா? 

இது அெளுக்கு மட்டுமா தபாருந்தும்...இங்தக இரண்டாெது 
மைம் முடித்து அன்று முேல் ோள் காைக் காத்ேிருக்கும் 
மற்தோரு தபண்ணுக்கு..பாெம்...கண்ைதீராடு 
காத்ேிருக்கிோள்...அென் ெருெோக இல்லை...அெனுக்கு 
என்னதொ ஒரு ெங்கடம்... 

முலேயுடன் மைந்ே கைெர் முன்னாதை பரம்பலர ோைம் 
தோன்றுமா?இந்ே இடத்ேில் ோைத்லேக் கூட ோைமில்ைாமல் 
தொல்லும் ெிேமாக 
பாடியிருப்பார்கள்....உரிலமயுள்ளெள்ோதன.......பரம்பலர 
ோைம்.....என்ன அழகிய தொல்ைாடல்!பிரிந்ேெர் மீண்டும் 
தெர்ந்ேிடும்தபாது அழுோல் தகாஞ்ெம் ேிம்மேி....உண்லம...அது 
கைெதனா,ேந்லேதயா,ோதயா,பிள்லளதயா....ேீண்ட பிரிெிற்குப் 
பின் ெந்ேிக்கும் தபாது முேைில் ெருெது என்னதொ 
கண்ைரீ்ோன்..தபெ மேந்து ெிலையாய் இருந்ோல்....தபெ மேந்து 
ெிலையாயிருந்ோல்....இது இரண்டு முலே பாடுெது இரண்டு 
தபண்களுக்கும் தபாருந்ே தெண்டுதம....ஒருத்ேிக்கு பிரிந்ேெர் 
ெந்ேிக்கும் ேிலையில் தபச்சு ெராது...மற்ேெளுக்கு அென் 



பக்கத்ேில் இருந்தும் ஒரு ொர்த்லே கூட அெளிடம் 
தபெெில்லை..அெள் ெிலையானாள் இங்தக....புது மலனெிக்கு 
துன்பம்....தேய்ெத்ேின் ெந்ேிேியில் கண்ைரீ் மாலையாக்கி அழுது 
ேீர்க்கிோள்....முேல் மலனெிக்கு அது தெரப்தபாகும் காேல் 
ெந்ேிேி....இருெருக்கும் ேடுெில் அெனின் ேிலைலய "ஆ 
ஆ..ஆ...அந்ே அகார ெங்கேியில் முழு ெங்கேிலயயும் ெிளக்கும் 
அம்மாெின் குரைினிலம ஒரு புேம்.....அேற்கு ேன் 
முகபாெத்ேிதைதய பேில் கூறும் ேடிகர் ேிைகம்...அந்ே 
அகாரத்ேின் இனிலமயிதை உேங்கிப் தபாகும் புதுமலனெி 
தெௌகார் ஜானகி 
....படம்,ெரிகள்,ேடிகர்கள்,இலெ....எல்ைாதம.......ேரம்...ேரம்....ேரம்....அ
ேனால் ேம் மனேில் என்றும் ேிரந்ேரம்.......பாடல் 
உங்கதளாடு....http://www.youtube.com/watch?v=ZHwf36cAmK4 

 

காேல் ெிேலக காற்ேினில் ெிரித்து - Kadhal siragai - YouTube 

Copyright disclaimer! I do NOT own this song nor the image featured in the video. All rights 

belong to it's... 
YOUTUBE.COM 
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 Aravind Karthik, Rajeswari Narayanan, Anil Krishna and 35 others like this. 

  

Latha Balu Nijamagave inda song ketkum podu naan azudhuviduven melodies song 

October 1 at 11:32pm · Like 

  
Bala Sundaram miga sirantha kaathal song 

October 1 at 11:48pm · Like 
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Senthil Kumar Ivvalavu inimaiyaana paadalai ippadi azhagaaha varnithamaikku mikka 

nandri.vimarsanam arpudham kooda! 

October 2 at 5:50am · Like · 1 

  
Sambasivan Venkateswaran greatest song ever composed 

October 2 at 5:55am · Like · 1 

  
Susi Priya enna oru padal.. Intha songla vara humminga romba nalla susila amma 

padirupanga... Intha padalai patri vimarchanam kuduthatharku nantri mam.. 

October 2 at 7:03am · Like · 1 

  
Vijaya Rengan Senathi one of my favourite even green tamil songs... 

October 2 at 9:08am · Like 

  
Meenal Tamilselvan entha vayathilum virumbum kaadhal paadal 

October 2 at 9:36am · Like · 1 

  
Soundar Rajan Evergreen Song... 

October 2 at 10:23am · Like 

  

Krishnamurthi Balaji தேனினும் இனிய குரைில் தேெிட்டாே தேனிலெ ! 
October 2 at 1:36pm · Like 

  

Rajeswari Narayanan சுெீைாம்மாெின் பாடல்களுக்கு தபாட்டி தபாடக்கூடிய 
ேகுேி சுெீைாம்மாெின் பாடல்களுக்கு மட்டுதம உண்டு . இந்ே மூன்ேில் எந்ே 
பாடலும் தகட்க பிரமாேமாய் இதுக்கும்.RANK பண்ேது தராம்ப கஷ்டம் 
.இருந்ோலும் 'காேல் ெிேலக 'TOP SONG . 

October 2 at 1:48pm · Like · 1 

  
Sriram Lakshman The start of the "mellisai" wave..The year '61 had pAlum pazhamum, pAva 

mannippu, pAsa malar, Bhagyalakshmi...talk about being inundated by light music. The start of 

the MSV-Kannadasan dominance and what a golden age it was then. Each of the movies 

pr...See More 

October 3 at 12:05pm · Like · 3 

  
Visali Sriram just waiting for your verdict your Honor... 

October 3 at 12:53pm · Like · 1 
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Sriram Lakshman gEli seyya vENdum enrAl chat windows-vil seyyavum  

October 3 at 12:54pm · Like · 1 

  
Visali Sriram i am telling the truth...nothing but truth.....no geli....PROMISE...i admire your write 

ups and your rasanai... 

October 3 at 12:55pm · Like 

  
Rajeswari Narayanan Visali Sriram mam sonna adhu correct a irukkum 

October 3 at 4:39pm · Like · 1 

  
Rajeswari Narayanan Visali Sriram paadalum vilakkamum SUPERB 

October 3 at 5:52pm · Unlike · 1 

  
Vijayakrishnan Rajagopalan i go with Rajeswari narayanan madam - this is my no 1 song .for 

this song alone i have seen the movie more than 5 times - remember those no cassettes not 

many avenues to listen .i donot want to add any ,going in listen re listen mode A BIG THANKS 

October 5 at 9:47pm · Like · 1 

  
Srikanth Orn An Evocative song ...... resonant voice and music........artistic fan following......a 

rare treat......Indeed 

October 8 at 11:25pm · Edited · Like 

  
Vicky Iyengar Sriram Lakshman Garu: Manchi Discussion! Ammavaru 'body of work" kurinchi 

cheppalante oka yugam kavali! As they say, Susheelammavari Work is like "Maha 

Samudhram", you can keep on drinking but it will never quench you thirst.....wanting for more.... 

October 9 at 2:08am · Like · 1 
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