
பாடலைத் தோடர்ந்தே தென்தேன்...34. 

( By Visali Sriram ) 

இன்று"நான் நன்ேி தொல்தேன்"...1965 இல் தேளியான 
குழந்லேயும் தேய்ேமும் படத்ேில் இருந்து ோைியின் லேர 
ேரிகளுக்கு தெல்ைிலெென்னர் இலெ... 

பாடல் சுெீைாம்ொேின் தேன் குரைில். 

....கூட பயணிக்கப் தபாேது தெல்ைிலெென்னர்... 

ஒரு பாடலுக்கு இலெ அலெத்ேேருக்கு அந்ேப் பாடைின் ஜேீநாடி 
எங்தக இருக்கிேது என்று தேரியும்....இந்ேப் பாடைில் தெல்ைிலெ 
ென்னர் உயிலர சுெீைாம்ொேிடம் தகாடுத்துேிட்டு நாடிலயப் 
பிடித்துப் பார்க்கும் ெருத்துேராக இலணந்து இருப்பார்..பாடைின் 
ஆதராக்கியத்துக்கும் இனிலெக்கும் இலேேிட தேறு என்ன 
தேண்டும்? 

சுெீைாம்ொ...பியாதனா...தெல்ைிலெென்னர் குரல் 
ஹம்ெிங்...ஆஹா...ஆரம்பதெ அெிர்ேெலழோன்....நான்.....அந்ே 
நாலன தகாஞ்ெம் நாலண இழுத்து ேிடும் அம்பு தபாை நீட்டி 
பாடி இருப்பதும் ஒரு அழகு....அந்ே நானுக்கும் ஒரு தபருலெ.... 
.நான் நன்ேி தொல்ை தொல்ை....நாணம் தெல்ை 
தெல்ை.....ேெிழுக்கு அழகு தெர்க்கும் அருலெ..... 

ஒவ்தோரு ேரிக்கும் கூட தபஸ் குரைில் ஹம்ெிங்.... 
ஒரு ெித்ேிரத்ேில் இேழ் தெம்பேழம்....புன்னலகயில் தேன் ெிந்ேி 
ேிழும்....ேெிழுக்கு "ழ "அழகு....அலே சுெீைாம்ொ பாடி இருக்கும் 
ேிேம் அழதகா அழகு... 
தகட்தடன் அந்ேப் பாடலை ெேக்கேில்லை....நாள் முேல் 
உேக்கெில்லை....பாடலை.....நாள் முேல் இந்ே 
ெங்கேி......அபாரம்..அபாரம்.. 



இன்று ேலர அது தகட்கும்தபாதேல்ைாம் புளகாங்கிேம்..ேங்க 
ெிலை,தேள்ளி ரேம்,என்ன உேலெ....அத்ேலனயும் தெழுலெ.... 
முேல் நாள் ஒரு பார்லேயில் ேரேலழத்ோய்.ெறுநாள் ேிருந்து 
லேத்ோய்.....ோர்த்லேயில் எவ்ேளவு 
ஸ்ருங்காரதொ....இலெயிலும்,பாடியேிலும் அலேேிட அேிகம் 
,அவ்ேளவு தென்லெ.....தெல்ைிலெ ென்னர் பியாதனா என்ன 
தபசுதொ அது அேர் குரைிலும் தபசும்.....அேற்கு 
தென்லெலய,இனிலெதயாடு குலழத்து தெர்க்கும் 
சுெீைாம்ொ.....இந்ேப் பாடல் ஒரு ெேக்க முடியாே 
பாடல்.....உங்களுடன்..http://www.youtube.com/watch?v=wKQJuI7XqCY 

 

Kuzhandaiyum Deivamum - Naan Nandri solvean song 

Kuzhandaiyum Deivamum - Naan Nandri solvean song Jai Shankar and Jamuna get married 

and beget twins. Talented Kutti Padmini (in dual role) plays the twins wi... 
YOUTUBE.COM 
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 You, Rajeshkumar Venkatasubramanian, Aravind Karthik, Rajeswari Narayanan and37 others like 

this. 

  

Senthil Kumar Inimai ungal varnanai!Nandri! 

October 5 at 9:37am · Like 

  
Viswanathan Velu Super description. 

October 5 at 10:59am · Edited · Like 

  
Anuradha Ramani Edhanai kallum erandhen enni thanimai ellai, eppadi vazhandhu potham 

ennimai ellai, mudhal nal oru parvaiyel varavazhaithar. Liked t. 

October 5 at 11:37am · Like · 2 
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Viji Loganaths ஒரு ேங்கச் ெிலை என்று நானிருந்தேன் 

நல்ை தேள்ளி ரேம் என்று நீ இருந்ோய் 

இத்ேலன காைம் இருந்தேன் இனி ேனிலெயில்லை 

எப்படி ோழ்ந்ே தபாதும் இந்ே இனிலெ இல்லை 

முேல் நாள் ஒரு பார்லேயில் ேரேலழத்ோய் 

பின்பு ெறு நாள் ஒரு ோர்த்லேயில் ேிருந்து லேத்ோய்...... 
அருலெயான ேரிகள்.....................    
October 5 at 12:01pm · Like · 1 

  
Susi Priya Super... Mam...100% true.. susheela ammavin kural amuthai pol... Ungal tamil 

amuthum azhaga ullathu... Nice song... Thank u for this song.. 

October 5 at 3:34pm · Like · 1 

  
Murali Srini Visali madam...super song and super introduction to the song 

October 5 at 4:58pm · Like · 1 

  
Meenal Tamilselvan inimaiyaana paadal. 

October 6 at 9:45am · Like 

  

Aravind Karthik ெிக ெிக இனிலெயான பாடல். படத்ேில் ேரும் பாடைின் ெிை 
ேரிகளும் கிராெதபான் ரிகார்டில் ேரும் ெிை ேரிகளும் தகாஞ்ெம் ொறுபடும். 
 

"ஒரு ெித்ேிரத்ேில்" என்று ஆரம்பிக்கும் ேரிகள்...See More 

October 6 at 11:46am · Edited · Like · 1 

  
Rajeswari Narayanan Naan nandri solven Visali Sriram kku, nalla paadalaipatri inge 

sonnadharku,naan nandri solla solla ,madam mella mella,punnagai seivadhenna............ 

October 6 at 4:50pm · Like · 2 
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