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இன்று ஒரு இளலைப் பாடல்..தபபி ெச்சு...குைாரி ெச்சுவானதும் 
ஏவிஎம் படத்ேில் அவருக்குக் கோநாயகி அந்ேஸ்து 
கிலடத்ேது...அன்லன படத்ேில் அவருக்காக அம்ைா பாடிய 
பாடல்..பாடலைக் தகட்டாதை ஜில் ஜில்லுன்னு இருக்கும்...ஒரு 
எளிலையான பாடைாகத் தோன்ேினாலும் பாட ஆரம்பித்ோல்ோன் 
முழி பிதுங்கும் தபாடி ெங்கேிகள் புரியும்....அேற்கப்புேம் பாட 
யாருக்கு லேரியம்?அம்ைாவுக்குன்தன எழுேப்பட்ட 
பாடல்...தடய்ைர் தைட்... 
கவியரசுவின் வரிகளுக்கு ஆர்.சுேர்ஸனம் 
இலெ...ேிலரப்படம்..அன்லன. 

அழகான ெச்சு ஒரு புோலவ லவத்துக் தகாண்டு 
ஆரம்பிப்பார்...ஓபக் பக் பக் பக் பக்கும் பக்கும் ைாடப் புோ,பக்கம் 
நிற்கும் ைாடப் புோ,பருவக் காை கலேகள் தொல்ைி நீ வா...இது 
பல்ைவி....பக்,பக்,பக் என்று ஆரம்பித்ோலும் ேிக் ேிக் பாடல் 
இல்லை...ஒரு ெிக்கான பாடல்...கலேகள் தொல்ைி நீ வா....இங்தக 
ஒரு ரலவ ெங்கேி...அேில் இருக்கு தபாடி தபாடி 
ெங்கேி(விஷயம்)... 
பாடல் காட்ெி ஒரு தைாட்லட ைாடியில் படைாக்கப் 
பட்டிருக்கும்...காலை தவலள....ஒரு புேம் ெந்ேிரபாபு பாடலுக்கு 
மூவ்தைன்ட்ஸ் தகாடுப்பார்...அவருக்கு ெச்சுவின் தைல் 
காேல்..ெச்சுவுக்கு இன்தனாருத்ேர் தைல் காேல்..புோவிடம் 
தபசுவது தபாை காேல் தொல்லுவார்.. 

கூட்டுக்குள்தள ெிை காைம் ஒன்று கூவிக் கிடந்ேது 
தபாதும்..கூட்டுக்கு தைதைாரு வானம் உன்லனக் கூவி 
அலழக்குது வாராய்.. 

கண்ணுக்கு கண்ணாய்..ஒன்னுக்கு ஒன்னாய் கைந்து நின்ேிட 
வா.... 



ண்ணாவும்...ன்னாவும்...கன கச்ெிேைான உச்ெரிப்தபாடு வா வில் 
ஒரு சுருக் ெங்கேி..சுெீைாம்ைாவின் அக்ைார்க்... 

ஆயிரம் வார்த்லேகள் தபசும் எங்கள் ைானிடர் தெய்வது தைாெம்... 
தபசும் ஒரு தைாழியாதை உன்லனப் தபலட அலழப்பது 
பாெம்....இந்ே "பாெம்"இலே அம்ைா பாடுவலேக் தகளுங்கள்.. 
பாெத்துக்கு ஒரு அழுத்ேம் தகாடுத்ேிருப்பார்......பாெத்துக்கு அழகு 
தெர்க்கும்...காற்ேில் எழுந்து கட்டி அலணத்து கைந்து தெல்தவாம் 
வா....வா ெங்கேி ைறுபடியும் ஆஹா... 

இறுேிச் ெரணம் அவள் ஆலெ... 
காவல் கடந்ேிட தவண்டும்..தநஞ்ெில் காேல் நிலேந்ேிட 
தவண்டும்.. 
ோைலர தைாட்டுக்கள் தபாதை ேலை ொய்ந்து கிடந்ேிட 
தவண்டும்(நாணத்ேினால்)காைத்லே தவன்று ஆனந்ேம் கண்டு 
கைந்து தெல்தவாம் வா......காைம் கடந்தும் ைனேில் நிற்கும் வா 
ெங்கேி... 

ைாடப்புோ...ஆ..ஆ..ஆ..ஆ... 

எளிலை...இனிலை...தைன்லை...தைன்லைப் பாடல் 
உங்களுடன்....http://www.youtube.com/watch?v=-LSMuyGEUMo 

 

Annai - Oh Buck Buck Song 

Annai - Tamil Movie Star Cast: Ranga Rao, Banumathi, Sowcar Janaki, Sachchu Music: R. 

Sudarsanam Direction: Krishnan-Panju Annai is a Tamil emotional family ... 
YOUTUBE.COM 
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 You, Aravind Karthik, Boston Ganesh, Sridharan Sundarachariar and 18 others like this. 
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Vicky Iyengar Ee Chitramlo Inka Oka Manchi Paata "Azhagiya Mithilai Nagarinile..Yaarukku 

Janaki Kaathiridhaal". Suswara Raagini Gana Saraswathi Susheelammavaru! Chaala 

Kashtamaina Paata, especially "buck Buck Buck..." ani chepatlaaniki" easy kaadhu. It is a "piece 

of cake" for Ammavaru.... 
October 9 at 9:10am · Edited · Like · 1 

  
Vicky Iyengar Visali Sriram Garu: Mee Selection Anni Manchi Paatle! 
October 9 at 9:15am · Edited · Like · 1 

  
Senthil Kumar The nuances are well brought in this commentary! 
October 9 at 9:22am · Like · 1 

  
Kalai Kumar I love this song.!! Great write-up Visali Sriram ! 
October 9 at 12:35pm · Like · 3 

  

Ramamurthy Subbayan ஆ..ஆ...ஆஹா.....!! 
October 9 at 4:57pm · Unlike · 2 

  
Susi Priya Susheela ammavin kuralo... "theyn" ungal tamilo "amudham". 
October 9 at 8:23pm · Like · 2 

  
Murali Srini Madam..super song ..super vyakyanam 
October 9 at 10:28pm · Like · 2 
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