
பாடலைத் தோடர்ந்தே தென்தேன்..22. 

( By. Visali Sriram ) 

1972 இல் ராமாநாயுடு அவர்கள் ேயாரிப்பில் தவளிவந்ே ேிலரப்படம் 
வெந்ேமாளிலக...வசூைில் ொேலை புரிந்ே படம்.. 

.கவியரெின் வரிகளுக்கு இலெ ேிலர இலெத்ேிைகம் தக.வி.மஹாதேவன் 
அவர்கள்...பாடல்கள் எல்ைாதம சூப்பர் ஹிட். 

இந்ேப் பாடல் படத்ேின் ேிருப்புமுலை.....ேன் மைக்குமுேலையும்,உள்ளுக்குள் 
ஒளிந்ேிருக்கும் ஒரு காேைாகிய ஜ்வாலைலய தவளிதய இழுத்துவந்து ேன் 
லகயிைிருக்கும் வலீையின் ேந்ேிகளில் தமாேவிட்டு தகட்பவர்கள் 
ஒவ்தவாருவருக்கும் ஒரு ெிைிர்ப்லப ஏற்படுத்தும் பாடல். 

இந்ேப் பாடைின் ெிேப்பு,வரிகள் இலெலயத் ோண்டி சுெீைாம்மாவின் குரைின் 
ஆளுலம... 

.வாைிஸ்ரீ,நடிகர்ேிைகம்,நாதகஷ் அவர்களின் நடிப்பு......இன்தோடு இந்ேக் 
காட்ெிலய மட்டும் குலேந்ேது நூறு முலேயாவது ரீலவண்டு தெய்து 
பார்த்ேிருப்தபன். 

நடிகர் ேிைகத்லே குடிப்பழக்கத்ேிைிருந்து எப்படியாவது விடிவிக்க முயன்று 
பைமுலே தோற்று.....(அவரிடம் ேன்லையுமேியாமல் ஒரு ஈர்ப்பு 
அவளுக்கு)இறுேியாக ஒரு முயற்ெியாக இந்ேப் பாடல்...வலீையுடன் 
தபசும்படியாக அலமக்கப்பட்டிருக்கும் வரிகள்....ஆழமாை வரிகள்...அர்த்ேமுள்ள 
வரிகள்... 

.ேிலர இலெத்ேிைகத்ேின் எளிலமயாை,இைிலமயாை இலெ....சுெீைாம்மாவின் 
அற்புேக் குரல்.........பாடல் சூப்பர் ஹிட்.... 

கோநாயகலை ஒரு புதுமைிேைாக ஆக்கிய பாடல்...கலைமகள் 
லகப்தபாருதள...உன்லை மீட்டவும் விரைில்லைதயா??? 

அப்படிதய தகஞ்சும் குரல்....துக்கம் அலடக்கிேது என்று தொல்வார்கதள அது 
மாேிரி....உன்லை கவைிக்க ஆளில்லைதயா... 

.வலீைக்குள் ஆயிரம் நாேங்கள்...ஆயிரம் கீேங்கள்...வலீை ஏந்ேியவளுக்குள்ளும் 
அத்ேலை தபாராட்டங்கள்... 

.இலெயேிந்தோர்கள் மீட்டுங்கதளன்...இல்லை எைக்தகனும் வழி காட்டுங்கதளன்.... 

யாராவது இவலரத் ேிருத்துங்கள்...இல்லை என்லை என் வழியில் தபாக 
விடுங்கள்...என்று தொல்ைாமல் தொல்லும் நயம்.. 

.அடுத்ே நிமிடம் அவளுக்குள்தள ஒரு தகள்வி.... 



நான் யார் இவலரத் ேிருத்ே...அந்ே உைர்வுக்குப் தபயர்ோன் காேைா?ஏதைா 
துடிக்கின்தேன்....இந்ே இடத்ேில் சுெீைாம்மா பாடும்தபாது துடிப்லப உைரமுடியும் 
நம்மால் !அப்படி ஒரு பாவம்.....இந்ே வரிகள் தெவியில் விழுந்ேவுடன் 
நடிகர்ேிைகம் நடிப்லபக் காைக் கண் தகாடி தவண்டும்....உடன் இருக்கும் 
நாதகஷின் முகபாவத்ேிற்கு ஒரு தபரிய தெய்... 

அடுத்ே வரிகள் ஆரம்பிக்கும் முன்தப அவளருகில் வந்து நின்றுவிடுவார் 
நடிகர்ேிைகம்...வாெல் வலர வந்ேவர் இேயத்ேிற்குள் எப்படி நுலழகிோர்...அது 
அடுத்ே ெரைத்ோல்....தொர்கமும் நரகமும் நம் வெதம....நான் தொல்வலே உன் 
மைம் தகட்கட்டுதம....தகட்டாச்சு....இலே அவர் முகபாவம் தொல்லும்....ெத்ேியம் 
ேர்மங்கள் நிலைக்கட்டுதம...இது ோய்லமயின் குரைாய்.....இந்ே ோய்லமயின் 
குரைாய் பாடி இருக்கும் விேம்....அம்மா என்று கேேணும் தபாை இருக்கும்... 

.ோய்ப் பாெத்ேிற்காக ஏங்கும் அந்ே கோநாயகன் பாத்ேிரத்ேிற்கு இந்ே ஒரு வரி 
தபாோோ?அப்படிதய தமழுகாய் உருகிவிடுவார்....படிப் படியாக நடிகர் ேிைகத்ேின் 
முகபாவம் மாேி இளகி வருவலே எத்ேலை முலே பார்த்ோலும் 
ெைிப்பேில்லை... 

.மாற்ேத்ேின் பரிைாமத்ேிற்கு விளக்கம் யாராவது தகட்டால் இந்ேப் 
பாடல்,நடிகர்ேிைகத்ேின் முகபாவம் ஒரு அகராேி.....பாடல் முடியும் தநரம் 
குடும்பத்ேிைர் எல்தைாரும் அங்கு ஆெர்...அப்படி ஒரு ஆளுலமயாை 
பாடல்...அற்புே இலெ....வரிகளின் வைிலமக்கு இைிலம தெர்க்கும் 
சுெீைாம்மா...இன்னும் எத்ேலை ேலைமுலே வந்ோலும் ரெிக்கும் ஒரு 
அருலமயாை காட்ெி....காட்ெியின் நாயகன்...நாயகி...இதோ 
உங்களுடன்...http://www.youtube.com/watch?v=Sor3UgNP_IQ 

 
Tamil sad songKalaimagal Kaiporule ..TTY Liaquat 
YOUTUBE.COM 
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 Rajeshkumar Venkatasubramanian, Aravind Karthik, Rajeswari Narayanan and 26 others like this. 
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Rajeshkumar Venkatasubramanian இது பாடல் இல்லை தபாக்கிஷம். அலேவிட 
தபாக்கிஷம் உங்கள் எழுத்துக்கள் .. அருலம அம்மா ..... தகாடி தகாடி 
நமஸ்காரம் 
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Jawahar Jawahar Arumaiyana song amma 
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Kalai Kumar அருலமயாை பாடல். உங்கள் எழுத்து பாட்டுக்கு தபருலம 
தெர்க்கிேது. 
September 23 at 10:35am · Like · 2 

  

Viji Loganaths அருலமயாை பாடல்......... உங்கள் எழுத்து நலடக்கு ெபாஷ் அம்மா 
.....  
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Pbmss Bhuvana enakku mega mega piththa padal super 
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Anuradha Ramani Nilayale malligayel unnai mettavo vazhi ellaiyo, nan yar unnai metta enno thudikindren. 

seivathulamal thavikindran. Liked it. 

September 23 at 12:30pm · Like 

  
Bala Neela Vanishree resembles Nadigaiyar Thilagam Savithiri!  

September 23 at 2:23pm · Like · 1 

  
Sidharthan Velayutham This film running silver jubilee all over Tamil nadu and Sri Lanka 

September 23 at 2:57pm · Unlike · 1 

  

Rajeswari Narayanan ோய்லமயின் குரைாய்-fantastic 

September 23 at 6:11pm · Unlike · 3 

  
Meenal Tamilselvan soulful song 

September 24 at 9:40am · Unlike · 1 

  
Easkki Karthikeyan 
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