
பாடலைத் தோடர்ந்தே தென்தேன்...37. 

(By. Visali Sriram ) 

ராமன் எத்ேலை ராமைடி....படமா அது?....அற்புேம்.பாடல்கள் 
தொல்ைணுமா?ஒவ்தோன்றும் பேிய தேண்டியது என்ோலும் இன்லேய பேிவு 
ஒரு காேியம்..காைத்லே தேன்ே பாடல்....சுெீைாம்மா ேேிர தேறு யாராை 
இப்படி உணர்ச்ெிகலைக் தகாட்ட முடியும்....கேியரெரின் ேரிகள்..தமல்ைிலெ 
மன்ைர் இலெ....புன்ைலக அரெியின் தொகம்...முத்து ராமன் கணேன்...படுத்ேி 
எடுக்கும் பாேகன்...மூக்கு முட்ட குடித்துேிட்டு ேரும் கணேன்...பைர் 
முன்ைிலையில் ேன்லைப் பாடச் தொல்ைி துன்புறுத்ே அங்தக தேடிக்கிேது 
இந்ேப்  பாடல்... 
ெிச்சுதேஷன் பாடல் இயக்குைர் பி.மாேேன். ...கேியரெருக்கு ஊேித் ேள்ளும் 
ேிஷயம்...தமல்ைிலெ மன்ைர் என்ை ெலைத்ேேரா???பை பாடல்கள் ேந்ே 
கூட்டணி ஆயிற்தே...ெரி...இப்படி ெோல் பாடல்கலைப் பாட தமன்லமயும்,ோக்கு 
ஸ்பஷ்டமும்,பாேமும் தமன்லம ோங்கிய அம்மாலேத் ேேிர தேறு யார் 
உள்ைார்??பிேந்ேது இந்ேப் பாடல்...நிைவு ேந்து பாடுதமா??ெிலை எழுந்து 
ஆடுதமா??பைர் நிேந்ே ெலபயிைிதை பண்பு கூட மாேிைால்?"பைர் நிலேந்ே 
ெலபயிைிதை."...ெலபயிைிதை...இந்ே ெங்கேி ஒன்று தபாதுதம....நான் என்றும் 
இேற்கு அடிலம... 

......நிைவு ேந்து பாடுதமா?பைர் நிலேந்ே ெலபயிைிதை பண்பு கூட மாறுதமா.. 

.அலமேியாகப் பாடிக் தகாண்டிருக்கும் தபாது காலை நச்தென்று கணேன் மிேிக்க 

...ேன்லையும் மேந்து ேைியில் ஒரு தநாடி துடித்து,சுோரித்துக் தகாண்டு" 
மாேட்டும்"..........ேறீு தகாண்டு எழும் அந்ேக் குரல்.....அேில் தேேிக்கும் 
தகாபம்...ஆைாலும் அலேயடக்கம்....இந்ேப் பாடல் ஒரு ொகா ேரம் தபற்ே 
பாடல்..... 

மாேட்டும்,மைது தபாை தபாகட்டும்..ஆடட்டும்...ேலை மேந்து 
ஆடட்டும்....தேடித்து ெிேறும் ேரிகள் ....ேைிதயாடு ேைிலமயாக ேிழும் 
குரைில்..உஷ்ணத்துக்குப் பின் ேரும் ேண்ணிைோய் "ஆ ஆஹஹ ஆ....ெங்கேியா 
அது......தேய்ேகீம்... 

தோடரும் தநாயைின் பாங்தகாஸ்,ராஜுேின் ேிெில்,மங்கைமூர்த்ேியின்(அேர்ோன் 
என்று நிலைக்கிதேன்)அக்கார்டின்.....ேயைின்கைின் ரீங்காரம்.....ஆஹா...பிஜிஎம் 
என்ோல் இதுோன்...பின்ைால் ேந்ேேர்களுக்கு இது பாைபாடம்... 

ேலை குநிந்ே தபண்களும் ேலை நிமிர்ந்ே ஆண்களும் ..நிலைகுலைந்து 
தபாைபின்...நீேி அங்கு ோழுதமா???கேியரெரின் ேீர்கேரிெைம்...நீேி அங்தக 
ோழுதமா???ோழுதமாேில் ஒரு பைிச் ெங்கேி. 



மீண்டும் ஒரு மிேி...மீண்டும் ஒரு ேரீம்...குரைில் ஒரு ெரக் 
மாற்ேம்....ோழட்டும்..ேழி மேந்து ோழட்டும்..பார்க்கட்டும்..அேிவு தகாண்டு 
பார்க்கட்டும்...பார்க்கட்டும்...அேிவு தகாண்டு பார்க்கட்டும்...மறுபடியும் அந்ே 
தேய்ே ஆஹ ஹஹ ஹா..... 

பிஜிஎம்லமப் பற்ேி தொல்ைவும் தேண்டுதமா???அந்ே தேய்ேங்களுக்கு ஒரு 
தபரிய நமஸ்காரம். 

இைி கேியரெரின் தொல்ைாடல்கள் குேிப்பிடப் படதேண்டியது...ஊலம கண்ட 
கைலேயும்..உேவு ேந்ே நிலைலேயும்,கருேிலுள்ை மழலையும் உருேம் காட்ட 
முடியுமா???இது மாேிரி உேலமகள்...நிேர்ெைமாை உண்லமகலை...கேியரெலரத் 
ேேிர தேறு யாரதை ேர முடியும்??? 

முடியட்டும்,முடியும்தபாது முடியட்டும்...ேிடியட்டும்...ேிடியும்தபாது 
ேிடியட்டும்...ேிடியட்டும் ேிடியும் தபாது ேிடியட்டும்...தொர்ந்து தபாைாலும் 
சூளுலரக்லகத் ேேேேில்லை....முடியும்தபாது முடியட்டும்....சுெீைம்மா 
பாடும்தபாது ஒரு ேீர்மாைம் தேரியும்... 

பாடல் முழுேதுதம சுெீைாம்மேின் லகயில் என்போல் ஒரு 
தபாறுப்தபாடு...தகாஞ்ெம் கூட இைிலம குலேயாமல் சுத்ேமாகப் பாடி இருப்பலே 
உணரமுடியும்....பாடல் உங்களுடன்... 

ேன் குரைிைிலமயால் தேன் மலையருேி எைப் தபாழியும் இந்ேப் பாடல் இதோ 
உங்களுடன்...http://www.youtube.com/watch?v=3kJm5268QTk 

 
Nilavu Vanthu Paadumo - Raman Ethanai Ramanadi Tamil Song - K.R. 

Vijaya, Muthuraman 

Nilavu Vanthu Paadumo - Raman Ethanai Ramanadi Tamil Song - K.R. Vijaya, Muthuraman. Watch... 
YOUTUBE.COM 

UnlikeUnlike ·  · Share · 3417 

 You, Aravind Karthik, Rajeswari Narayanan, Kaliraja Thangamani and 30 others like this. 

  

Rajeshkumar Venkatasubramanian பாட்டு இல்லை இது பாட்டு தபட்டி.. நிைவு பாட 
தேண்டாம்.. அம்மா பாடிைால் தபாதும் நிைவு ேலரயிேங்கும்... 
October 8 at 8:51am · Like · 4 
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Karupu Samy அதேல்ைாம் ெரி ! அது என்ை ஸ்ரீேர் ? பி.மாேேன் ோதை 
இயக்குைர் ? 

October 8 at 11:26am · Like · 1 

  
Visali Sriram sorry MR.karuppaswamy....yes it is P.MADHAVAN...i was writing for another song from nenjirukkum 

varai.....i made a mistake here ...sorry...thiruthikiren 

October 8 at 1:15pm · Like · 2 

  
Bombay Kumar Thanks for reminding me of this song Ma'am..! 

October 8 at 1:21pm · Like · 1 

  
Kasthuri Balaji thanks lot for sharing this song. 

October 8 at 1:48pm · Like · 1 

  

Karupu Samy தயஸ் ேட்ஸ் குட்..தேங்ஸ்.! 
October 8 at 2:08pm · Like · 1 

  
Sidharthan Velayutham Wonderful song 

October 8 at 2:46pm · Like · 1 

  
Krishnamurthi Balaji aaaa...ahhaaaaaaaa...pAdattum thanai marandhu..... 

October 8 at 6:13pm · Like · 2 

  
Gurusamy Mariappan very good 

October 8 at 6:52pm · Like 

  

Rajeswari Narayanan மின்ைி மலேயும் நட்ெத்ேிர பாடகிகளுக்கு மத்ேியில் தேயாே 
நிைவு நீ, சுெீைாம்மா . 
October 8 at 7:41pm · Like · 2 

  
Rajeswari Narayanan Visali Sriram, arumai arumai arumai...... 

October 8 at 7:41pm · Like 

  

Bombay Kumar இலேேிட (சுெீைா)அம்மாலே ெிேப்பாக தொல்ை முடியாது Rajeswari 

Naarayanan அம்மா..(Ma'am) 

October 8 at 8:19pm · Like · 2 
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Venkatachalapathy Sundaram இந்ே படத்ேில் இன்னுதமாரு பி.எஸ்.பாடல்: ெித்ேிலர 
மாேம் தபௌர்ண்மி தநரம் முத்து ரேங்கள் ஊர்ேைம் தபாகும். ரயில் ஓலெ 
கூடதே இலெயும் தெர்ந்து ேரும்.இைிலமயாை பாடல். 
October 8 at 10:10pm · Like · 3 

  
Murali Srini Thanks for super song and super intro 

October 8 at 10:43pm · Like 

  
Susi Priya Arumai.. Intha padal-in naduvil susheela amma high pitch-la padirupanga.. Engu irunthu than antha 

speed, avesham,kobam ithu ellam susheela ammaku varumo.. Arumai.. Susheela ammaval entha padalaiyum pada 

mudiyum enbatharku ippadal oru sandru.. Nantri visali mam.. 

October 9 at 8:14pm · Like · 1 

  
Ananth Mariadas Wonderful song for enjoying the combinations of sweet melodious voice, musical bonanza by MSV 

and rhytham/voice modulations opt for the situation. 

October 10 at 12:12am · Like 

  
Sriram Lakshman The scene unfurled in front my eyes while reading your write-up Visali Sriram.....MSV is on home 

turf, Thilang his "music love" interest is the scale chosen and therefore presentiing various contours of that raaga is 

something he can do while adjustin...See More 

October 10 at 12:29am · Like · 3 
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