
பாடலைத் தோடர்ந்தே தென்தேன்...24.. 

(By. Visali Sriram ) 

நீைவானம்....கவியரெர்,தெல்ைிலெென்னர்,சுெீைாம்ொ....."தொல்ைடா 
வாய் ேிேந்து" 

ஒரு ோயின் கனவில் இனிலெ...நிலனவில் ேனிலெ. 

ஒதர பாடைில் இரு தவறு உணர்ச்ெிகள்....ஒன்றுக்தகான்று 
எேிர்ெலேயான உணர்ச்ெிகள்.அது வரிகளில் வடிக்க எளிது...காட்ெி 
படொக்குவது ெிரெம் இல்லை.அேில் நடிக்கும் நடிக நடிலகயர்கள் 
லகதேர்ந்ேவர்கள் ஆேைால் அதுவும் ஒரு கஷ்டொன விஷயம் 
இல்லை. 
ஆனால் அந்ேப் பாடலுக்கு,அந்ே உணர்ெிகளுக்கு ொற்ேி ொற்ேி 
இலெயலெத்ேிருப்பதும்...அலே இருந்ே இடத்ேில் ஆடாெல் 
அெங்காெல் ேன குரல் ஒன்ேிதைதய பாவங்கலள 
தொரிந்ேிருக்கும் சுெீைாம்ொலவயும் இங்தக உங்களுடன் பகிர்ந்து 
தகாள்ளதவ இந்ேப் பாடல்.. 

.பாடல் ஆரம்பத்ேில் கணதீரன்று ெந்தோஷொ,ஒரு 
ோயாக....தொல்ைடா வாய் ேிேந்து அம்ொ என்று....என்று 
அலைக்கும்தபாதே தெய் ெிைிர்த்துப் தபாய்விடுதவாம்... 
.துன்பதெ ெேந்துவிட்தடன் உன்னால் இன்று...தொல்ை தொல்ைத் 
ோய் ெனம்.. 
.ெறுமுலே...தொல்ை தொல்ை ோய் ெனம்...அந்ே ோயில் ஒரு 
அழுத்ேம்....தெல்ை தெல்ை தபாய் வருொம்.அந்ேக் குரல் தகட்டு 
"தேய்வதெ ோயிடம்...தேதரேி ஓடி வரும்"அந்ே தேர் ஏேி."அந்ே 
இனிலெக்கு தேரில் வந்ோல் ஆடி அலெந்து தநரொகும் என்று 
தேய்வம் புஷ்பகவிொனம் ஏேி பேந்து வராதோ?என்ன இனிலெ.... 

தொல்ை வார்த்லேதய இல்லை. 



கலேப்படி அவளுக்கு குைந்லே இல்லை.....பிேக்காது என்கிே 
உண்லெ கணவன் லகயில் ரிதபார்ட் வடிவத்ேில்....இது இவள் 
கற்பலன....லகயில் குைந்லேயாக ஒரு தபாம்லெ....அலேக் 
குைந்லேயாகதவ தபேைித்துக் தகாஞ்சும் அன்லன.. 
."ெைரில்ைாே தோட்டொ...கனியில்ைாே வாலையா...ெகனில்ைாே 
அன்லனயா...ெகதன நீ இல்லையா?அந்ே தபாம்லெக்குைந்லேலய 
தூக்கி எடுத்து "வண்ண வண்ண வான்முகம் எண்ண எண்ண 
தேன் ேரும்"......தேய்வதெ ோயிடம் தேதரேி ஓடிவரும்....இந்ே வரி 
முடியும்தபாழுது காட்ெி ொற்ேம்... 
கணவன் லகயில் ரிதபார்ட்டுடன் இேங்கி வருகிோன்...அவன் 
முகத்ேில் தொல்ை முடியாே துயரம்...அவள் முகமும் வாடி 
சுருங்குகிேது....லகயில் உயிதராடு பிள்லளயாய் இருந்ேது 
தவறும் தபாம்லெதயன்று உணர்கிோள் 

.இந்ே இடத்ேில் முேைில் தெல்ைிலெ ென்னலரப் பற்ேி 
தொல்ைிதய ஆகதவண்டும்....அந்ே சுகத்லே தொகொக்கும் அந்ே 
தநர்த்ேி.....ஐதயா...அருலெ....அந்ே பின்னணி இலெயின் 
அழுத்ேம்....நடிகர் ேிைகம்,தேவிகாவின் முகத்ேில் இருளாக 
அப்பிக் கிடக்க....அம்ொவின் குரைில் தொகம் எப்படி வைிகிேது 
பாருங்கள்"நிலனவில் வந்ே நிம்ெேி தநரில் 
வந்ேேில்லையா?ெனேில் ெட்டும் அன்லனயா?ெகதன நீ 
இல்லையா?இல்லையில்லை நீ என எண்ண எண்ண 
தவேலன....அன்லனயின் வாழ்தவ இனி இல்ைாெல் தபாய் 
விடுதொ??????குரல் கெேி,கேேி...இனிதெல் இதுபற்ேி எழுே 
எனக்கு லக இல்லை...ெனேில் 
தேம்பில்லை...பகிர்கிதேன்....http://www.youtube.com/watch?v=zg83_oOjUD

o 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dzg83_oOjUDo&h=aAQFREmfz&enc=AZOvElzzPZjUo42fBPHpaPSY3HG90MjBn9ueGrGO9MmcM9SBt7mjd6yrc3vBTEU-iKVHdYfphrjLceHDZS3g4Z8FxWVrFBpcYZB_YDV9iIOp5fWQk2eEv0y6cWav5fR_OKiwarfi7ke9vXNTYLK2GNS39eMAUfdlRFXawaB_aQmeEg&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dzg83_oOjUDo&h=aAQFREmfz&enc=AZOvElzzPZjUo42fBPHpaPSY3HG90MjBn9ueGrGO9MmcM9SBt7mjd6yrc3vBTEU-iKVHdYfphrjLceHDZS3g4Z8FxWVrFBpcYZB_YDV9iIOp5fWQk2eEv0y6cWav5fR_OKiwarfi7ke9vXNTYLK2GNS39eMAUfdlRFXawaB_aQmeEg&s=1


 

தொல்ைடா வாய் ேிேந்து - Sollada vaai thiranthu 

Disclaimer: The video clips are posted for viewing pleasure and as an archive for good old Tamil 

songs. By this I don't wish to violate any copyright owned b... 
YOUTUBE.COM 
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 You, Rajeshkumar Venkatasubramanian, Rajeswari Narayanan, Boston Ganesh and23 others like 

this. 

 View 2 more comments 

  
Visali Sriram thank you so much Raji......NAVARATHRI WISHES 

September 25 at 9:26pm · Like 

  
Rajeswari Narayanan thank you.wish you the same. 

September 25 at 9:38pm · Like 

  

Rajeswari Narayanan சுெீைம்ொவின் பாடல்கலள பற்ேி இன்னும் நிலேய எழுே 
தவண்டும் தபால் இருக்கிேது. ஆனால் வார்த்லேகள் இல்லை 
.எங்களுக்தகல்ைாம் தகட்டு ரெிக்க ெட்டுதெ தேரிகிேது....உங்கலள 
தபான்தோருக்கு அனுபவித்து ,வர்ணிக்க தேரிகிேது .உங்கள் மூைம் பாடைின் 
தென்லெலய புரிந்து தகாள்ள...See More 

September 25 at 9:38pm · Like · 2 
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