
பாடலைத் தோடர்ந்தே தென்தேன்...40. 

(By. Visali Sriram ) 

அமானுஷ்யம்....அேிலும் 
தமைடி...தமல்ைிலெமன்னர்,சுெீைாம்மா,வாைி கூட்டணியில் ஒரு 
ேிகில் இனிலம.. 
.படம் 1963 இல் தவளிவந்ே கற்பகம்.அத்ேலன பாடல்களும் 
சுெீைாம்மா.... 

இேந்து தபான முேல் மலனவி விஜயாலவ நிலனத்து மருகும் 
காேல் மன்னனுக்குத் ேன்லனதய அர்ப்பணிக்கத் ேயாராக 
இருக்கும் ொவித்ேிரிலயப் பற்ேிய அக்கலரயில்லை...முேல் 
மலனவியின் நிலனவில் இருக்கும் கணவனுக்கு இேந்து தபான 
அந்ே மலனவிதய ஆவியுருவில் வந்து நிலைலய விளக்கும் 
காட்ெி.... 
இேற்கு அழகான கீரவாணி ராகத்லே கன கச்ெிேமாகப் தபாருத்ேி 
இருக்கும் தமல்ைிலெ மன்னருக்கு முேல் வணக்கம்.எளிய இனிய 
ேமிழில் யோர்த்ேலே உணர்த்ேி இருக்கும் வாைி அவர்களுக்கு 
அடுத்ே வணக்கம்...இது அவருக்கு முேல் படம் என்பது 
குேிப்பிடத் ேக்கது.. 

பாடி இருப்பவலரப் பற்ேி தொல்ை வார்த்லேதய 
இல்லை...தபய்க்குப் பாடினாலும் பராெக்ேிக்குப் பாடினாலும் 
இனிலமலயத் ேவிர தவதோன்றும் இல்லை.அவருலடய 
தேனிலெயால் நமக்கு காட்ெிலயப் பார்க்கும் தபாது பயதம 
இருக்காது... 
புன்னலக அரெிக்கு முேல் படம்...நம்பதவ முடியாது...அப்படி ஒரு 
அர்ப்பணிப்பு,காட்ெியில்... 
இருள் கவ்வி இருக்கும் வயல் தவளி,ேனியாக அமர்ந்ேிருக்கும் 
தஜமினி....புலக மண்டைமாய்ப் பனி....தூரத்ேிைிருந்து ஒைித்துக் 



தகாண்டு வரும் ஆ ஆ ஆ ஆ...பக்கம் வரும் தபாது 
ஆஹா..ஆஹா..ஆஹா...... 
காைில் ெைங்லக ஒைிக்கும் ேீனமான ஒைி...வானிைிருந்து கீதழ 
இேங்கும் ஆவியான விஜயாவிற்குப் பின்னணி வயைின்களின் 
ஏற்ே இேக்கம்... 
மன்னவதன அழைாமா...கண்ணலீர விடைாமா....உன்னுயிராய் 
நானிருக்க என்னுயிராய் நீ இருக்க....இது பல்ைவி... 

அது முடியும் தபாழுது மன்னவா..மன்னவா...மன்னவா.....இந்ே 
வாவில் ஒரு மின்னல் ெங்கேி.....சுெிைாம்மா ேவிர இன்று வலர 
யாராலும் பாட முடியாே வால் நட்ெத்ேிர ெங்கேி... 
ெரணத்துக்கு முன்பு வரும் பி ஜி எம் பற்ேிக் குேிப்பிட்தட ஆக 
தவண்டும்.அமானுஷ்யத்லே காதணாளியில் 
காட்டைாம்..தகதளாைியில்?....வயைின்கள்,குழல்....தகாரஸ்....அப்பா..
.இப்தபாது தகட்டாலும் தகாஞ்ெம் ெிைிர்ப்புத் ோன்... 

கண்லண விட்டுப் தபானாலும் கருத்லேவிட்டுப் தபாகவில்லை... 

மண்லண விட்டுப் தபானாலும் உன்லன விட்டுப் தபாகவில்லை... 

இன்தனாருத்ேி உடதைடுத்து இருப்பவளும் நானல்ைவா.. 

கண்தணடுத்துப் பாராமல் கைங்குதும் வணீல்ைவா..?. 

எளிலமயாக,மிகத் தேளிவாக அவனுக்குப் புரியும் வலகயில் 
அலமக்கப் பட்டிருக்கும் வரிகள்....அேற்கு வைிலம தெர்க்கும் 
இலெ...அலே தமன்லமயாகப் பாடி இருக்கும் சுெீைாம்மா....பயம் 
தபாய்ப் பாடைில் ையிக்கும் நாம்....மறுபடியும் மன்னவாவில் 
ஒருமுலே ெிைிர்த்துக் தகாள்கிதோம். 

உன்மயக்கம் ேீர்க்க வந்ே தபண்மயிலைப் புரியாோ? 

ேன்மயக்கம் ேீராமல் ேவிக்கின்ோள் தேரியாோ?? 

என் உடைில் ஆலெதயன்ோல் என்லன நீ மேந்துவிடு... 



என் உயிலர மேித்ேிருந்ோல் வந்ேவலள வாழவிடு... 

உறுேியாக இறுேியாக அவனுக்கு உலரக்கும் உண்லமகள்... 

வந்ேிருக்கும் தபண் உன் மீது ேீராக் காேல் தகாண்டவள்...உனக்கு 
ஆறுேைாய் இருப்பவளின் ேவிப்பு உனக்குப் புரியவில்லையா?? 

இறுேியாக உனக்கு என் உடைில் ஆலெ என்ோல்..நான் 
உயிருடன் இல்லை...அேனால் என்லன மேந்து விடு...என் 
உயிலர நீ மேிப்பது நிஜதமன்ோல்,மேிப்பது 
உண்லமயானால்(அவளுள் இருப்பவள் நான் என்பலேப் புரிந்து 
தகாண்டு)வந்ேவளுக்கு வாழ்வு தகாடு,அவலள மணந்து தகாள் 
என்று கூேி மலேகிோள்.... 
அந்ே இறுேி மன்னவாதவாடு நானும் தோடர்ந்து 
தபாய்க்தகாண்டிருக்கிதேன்.... 

பயத்லே கூட தஜயமாக்கும் பாடல்....உங்களுடன்... 

 

மன்னவதன அழைாமா கண்ணலீர - Mannavane Azhalaama 

Kanneerai -YouTube - Google - Karpagam 

Movie: Karpagam - கற்பகம் Music : M.S.V ,T.K.R... 

YOUTUBE.COM 
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 26 people like this. 

  

Meenal Tamilselvan arumaiyana paadal.maanavana ala vendam endru solli nammai ala 

vaityruppar suseela amma. 

October 11 at 9:42am · Like · 2 
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Srikanth Orn காத்ேிருந்தேன்.... 
எேிர்பார்த்ேிருந்தேன்....... 
இப்பாடலை.....this too a haunting song by PS....MSV .....Vaali....combo.....thanks a 

lot....crowning write-up......VS 

October 11 at 9:50pm · Edited · Like · 1 

  

Bombay Kumar எப்படிம்மா இப்படி எல்ைாம் ரெிக்கிேஙீ்க..? 

Extraordinary VS Ma'am! 

October 11 at 9:00pm · Like · 3 

  

Srikanth Orn என்னாை முடியை....... 
October 11 at 9:02pm · Like · 1 

  
Visali Sriram ennachu Srikanth Orn? 

October 11 at 9:03pm · Like 

  

Srikanth Orn உங்கள் கற்பலன ேிேலன பற்ேிோன்...அலே அருலமயாக தமாழி 
ஆளுலமயுடன்.....ெித்ேரிப்பு........... 
அலேப்பற்ேி என் கற்பலன முயற்ெியின் அயர்ச்ெிோன்..... 
October 11 at 9:17pm · Edited · Like · 2 

  
Visali Sriram thank you so much brother 

October 11 at 9:22pm · Like · 1 

  
Srikanth Orn The pleasure is ours.... Thanks for showing another dimension in how to enjoy a 

song ......how to bring out those thoughts rushing in the mind.....and of Course Presentation...& 

Passion.... Absolute delight of song selection and its treatment....VS 

October 11 at 9:31pm · Edited · Like · 1 

  
Srikanth Orn 
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October 11 at 9:30pm · Like 

  

Bombay Kumar தமாழி ஆளுலம.. 
அழகு ேமிழ் 

SO அவர்கதள! 
October 11 at 9:35pm · Like · 2 

  

Srikanth Orn BK... எனக்கு புரியலை.....? 

October 11 at 9:52pm · Edited · Like 

  
Bombay Kumar I mentioned about your Tamil Srikant Sir! 

October 11 at 9:57pm · Like · 1 

  
Murali Srini Viasali madam..super selection.. 

October 11 at 9:59pm · Like 

  

Bombay Kumar தமாழி ஆளுலம என்று நீங்கள் தொன்னது எனக்கு மிகவும் 
பிடித்துவிட்டது 

Srikanth sir... 

October 11 at 10:03pm · Like · 2 

  
Srikanth Orn Thanks BK..... 

October 11 at 10:04pm · Like · 1 

  
Jawahar Jawahar Arputhamana song 

Yesterday at 7:51am · Like · 2 
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