
பாடலைத் தோடர்ந்தே தென்தேன்...39. 

இன்லேய பகிர்வு 1966 இல் தெளிெந்ே "நான் 
ஆலையிட்டால்"படத்ேிைிருந்து....ெித்துொன் ைக்ஷ்மைன் 
அெர்கள் ெரிகள்...தமல்ைிலெமன்னர் இலெ...பாடல் காட்ெியில் 
புரட்ெித் ேலைெர்.... 
பாடலைப் பாடி இருப்பது இலெக்குயில்.....கூடப் பயைித்ேிருப்பது 
தமல்ைிலெமன்னர். 

.....சுெீைாம்மாெின் ெிை பாடல்களில் தமல்ைிலெமன்னர் ஹம்மிங் 
தெய்ேிருப்பார்....அலெ எல்ைாதம ெித்ேியாெமான பாடல்கள்.... 
அேில் இந்ேப் பாடல் ஒரு ெிதெஷமான பாடல்....தகாடுக்க 
தகாடுக்க தநஞ்ெம் ேிேக்குதம.... 
பாடல் தகாஞ்ெம் தெகமாக பயைிக்கும்...ொர்த்லேகள் தகாஞ்ெம் 
இடேினால் கரைம் ேப்பின கலேோன்....இனிலம...இனிலம 
அப்படி ஒரு இனிலம..தகாடுக்க 
தகாடுக்க...ேடுத்து,ேடுத்து,நிலனக்க நிலனக்க...நிறுத்ேி 
நிறுத்ேி....தநஞ்ெம் ேிேக்குதம....ஆ ஆ ஆ....இந்ே ஹம்மிங் 
தமல்ைிலெ மன்னர்....நிலனக்க நிலனக்க தநஞ்ெம் 
இனிக்குதம....அலே தகட்கும்தபாதே நமக்கு இனிப்பு ரெம் 
தோண்லடக்குழிக்குள்... 

.முேல் ெரைம்..தகாஞ்ெம் நீளமான ெரிகள்....அயர்தொ ஆயெதமா 
இல்ைாமல் அைட்ெியமாக அற்புேமாகப் பாடி 
இருப்பார்கள்....நிலனத்தேன்,உடன் பார்த்தேன்,மனம் 
மகிழ்ந்தேன்,உடல்ேளர்ந்தேன்...களித்தேன் சுகம் 
குளித்தேன்,கலேபடித்தேன் எலன மேந்தேன்....எலன 
மேந்தேன்....அப்படிதய நம்மலள உைகத்லேதய மேக்க தெய்து 
ெிடும் அந்ே ெரி....நம்லம ேட்டி எழுப்புெது ஒரு ெிெில்....என்ன 
கற்பலன இலெயலமப்பாளருக்கு??? 



பாலும் புதுதேனும் பனிதபால் என்தமதை..படர்ந்தோட இடம் தேட 
அமுோகதெ பாய்ந்ோய்.....அமுோகதெ நம் காதுக்குள் பாயும் 
அந்ே இடம்......எலனக் தகாடுத்தேன்...எலனக் தகாடுத்தேன்....இங்கு 
நம்லமப் தபாைதெ இலெயலமப்பாளரும் அப்படிதய 
மயங்கி...ச்சு...தொல்ைிெிடுொர்....அவ்ெளவு சுகம். 

இரண்டாம் ெரைமும் அதே தபாை நீளமான 
ெரிகள்..,..ெிரித்ோய்,முகம் பார்த்ோய்,ெலைெிரித்ோய்........உடல் 
ெிைிர்த்தேன்.....ெிைிர்க்க லெக்கும் ெிைிர்த்தேன் அது....தெரும் ெலர 
நானும் ெிலைதபாை நின்தேதன...ெிலை தபெ இலெ பாட...ேமிழ் 
தபாைதெ தெர்ந்தோம்....கெித்துெமான தெர்ேல்.... 
என்லன தகாடுத்தேன்...என்லனக் தகாடுத்தேன்....இந்ேப் பாடலைக் 
தகட்கும்தபாதேல்ைாம்,என்லனதய தகாடுத்துெிடுதென் 
சுெீைாமாெிற்கு....தமல்ைிலெமன்னரின் குறும்தபாடு தெர்ந்ே 
ஆண்லமயான கம்பரீம் ஹம்மிங்கில் ...சுெீைாம்மாெின் தபாங்கும் 
புதுப் புனதைன ெங்கீே தெள்ளம் அழகுத் 
ேமிழில்....அன்றும்,இன்றும்...என்றும் என் தநஞ்ெில் நீங்காே இடம் 
பிடித்ே பாடல் 
உங்கதளாடு.....http://www.inbaminge.com/t/n/Naan%20Aanaiyittal/Koduthu%20Kod

uthu%20Inbam%20Pirakkume.vid.html 

 

Koduthu Koduthu Inbam Pirakkume - Naan Aanaiyittal (நான் 
ஆலையிட்டால்) - Youtube Video, Movie,... 

Movie:Naan Aanaiyittal, Year:1966, Music... 
INBAMINGE.COM|BY GURU ASHOK 
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Susi Priya Intha padathil enaku migavum piditha matroru padal.. "nan uyara uyara pogiren" ithil 

susheela amma mathu arunthiyathu pol saroja ammavirkaga migavum arumaiyaga padiyirupar.. 
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Bhanumathy Krishnamurthy Is this song been picturised. I dont remember seeing it. 
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Murali Srini Madam..naan indapattai kettada gnabagam varalai..aana unga vyakyanathai 

padichsvudan eppadi miss panninennu theriyala..thanks for nice description madam 
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