
பாடலைத் தோடர்ந்தே தென்தேன்...25. 

இன்று மலை...ஆமாம்..கற்கண்டு மலை.. 

.ேித்ேிப்பு என்ோல் அப்படித ாரு ேித்ேிப்பு....ெர்க்கலை 
அேிகமானவர்கள் தகாஞ்ெம் ஜாக்கிைலே ாகக் தகட்கவும்.... 

இனிலம தேய்வகீமானது பாடல் வைி ில்....அேனால் ப ம் 
இல்லை.... 
காேல் ....இைவில் தூக்கம் வைவில்லை.....நா கன் 
வைவில்லை....அவன் நிலனவில் இவள் அழுது 
புைம்பவில்லை...தகட்டிக்காரி...அழுத்ேக்காரியும் கூட...அவன் 
எப்படியும் வருவான் என்று ஒரு பாெிடிவ் அணுகுமுலே.... 

பணத்தோட்டம் படத்ேில் ெதைாஜாதேவிக்காக அம்மா 
பாடி ிருக்கும் இந்ேப் பாடல் எனக்கு மிகவும் பிடித்ே 
பத்துபாடல்களில் ஒன்று.வரிகளின் வருடல் சுகம்,இலெ ின் 
தேன்ேல் சுகம்,அம்மாவின் தேன்குைல் சுகம்,நா கி ின் அைகு 
முகம்,பின்னணி இலெ,பின்னணி காட்ெி எல்ைாதம சுகதமா 
சுகம்.... 
ஒரு நாள் இைவில்....அந்ே இைவு நீண்ட இைவு அேனால் ஒரு 
நாள்....இந்ே நாலள இழுத்து பாடி 
இருப்பார்கள்....வருவான்....வருவானிலும் ஒரு நீளம்......அது 
அடித்து தொல்ை...வந்தே ேீருவான்....கண்ணன்....என்ோல் 
குைைில்ைாமைா....பின்னணி ில் ஒரு குைதைாலெல ப் பின்னி 
எடுத்ேிருப்பார் தமல்ைிலெ மன்னர்.... 

ேிருநாள் தேடி தோைி ர் கூடி (எல்தைாரும் பார்த்துக் 
தகாண்டிருக்கும் தபாதேோன்)தென்ோர்...ஏதனா இன்னும் 
ேிரும்பவில்லை.....எப்படி....ேிலண விலேத்து....அது பலன ாய் 
வளர்ந்து.....என் விைிகள் அரும்பவில்லை... 
விைிகள்....இைண்டுமுலே அழுத்ேி தொல்ைி இைக்கத்லே ேட்டி 
தெல்வேற்கு....அங்கு அம்மாவின் குைைினிலம....ஐத ா...!!!இந்ே 



இடத்ேில் பின்னணி ில் வ ைினும்,ொைங்கியும்....தபாோோ 
வைிலமக்கு.... 
அவன் இைவில் உைவும் ேிருடன் என்று அலனவரும் 
பைிக்கின்ேனர்....ேிருடனா ிருந்ோல் என்ன....ேிருடாமல் காேல் 
உண்டா....இே ம் ேிருடுவது ோதன காேல்....நாதனா என்லன 
அவன்பால் தகாடுத்துவிட்தடன்...இே த்லே அவன் 
ேிருடவில்லை....நாதனோன் தகாடுத்தேன்....ஏதனா இன்னும் 
ேிரும்பவில்லை....அவன்...என் இலேவன் ேிருடவில்லை....அழுத்ேி 
தொல்லும் தொகம் கூட குைைினிலம ால் சுகமாகிேதோ? 

1963 இல் தவளி ான ெைவணா பிைிம்ஸ் பணத்தோட்டம் 
படத்ேிைிருந்து கவி ைெரின் வரிகளில்,தமல்ைிலெமன்னர்கள் 
இலெ ில்,சுெீைாம்மாவின் தேன் 
குைைில்....ெதைாஜாதேவி ம்மாவின் நீள்விைிகளில் உேக்கம் 
பிடிக்காே பாடல் 
...உங்கதளாடு...............................................................http://www.youtube.com/watc

h?v=xiDpDeDt2Bo. 

 

Oru Naal Iravu HD Song 

"To Watch This Video Uninterruptedly Visithttp://rajtv.tv" TO BUY THIS MOVIE IN DVD CLICK 

ON THE LINK BELOW Follow Us -http://www.rajvideovision.net Contac... 
YOUTUBE.COM 

UnlikeUnlike ·  · Share · 296 

 You, Rajeshkumar Venkatasubramanian, Geetha Ramaswami, Aravind Karthik and25 others like 

this. 

  

Gopalan Srikanth Excellent Melody. 
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September 26 at 3:19pm · Like 

  
Anuradha Ramani Pagal pol nilavu kannavinile en thai vandhal kanna suguma krishna suguma 

kanmani suguma endral, kumkum erundhathu nitriyela siru kozhapum erandhath kankillele. 

Liked it. 

September 26 at 6:48pm · Like 

  
Rajeswari Narayanan 'THIRUDAAAADHU ORU NAALUM KAADHAL ILLAI ENBEN' I LIKE 

THAT RENDITION. 

September 26 at 9:46pm · Like · 1 

  
Rajeswari Narayanan TOP POINT OF THAT SONG ' THIRUDAAADHU' 

September 26 at 9:48pm · Like · 1 

  
Murali Srini Madam..why long gap..once again a super p.suseela song 

September 26 at 10:10pm · Like 

  
Jawahar Jawahar Lovely song mother 

September 27 at 11:02pm · Like 
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