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தேடி தேடித் பார்த்ேிருந்தேன்......ஒரு பாடல் ,சுெீைாம்மா 
பாடியது...தமல்ைிலெ மன்னரின் இலெ...கவியரெர் வரிகள்...தபண் 
என்ோல் தபண் ேிலரப்படம்...பாடல்"தேடி தேடி 
பார்த்ேிருந்தேன்..தேய்வம் என்லனப் பார்க்கவில்லை...ஆோரம் 
தவண்டி இருந்தேன் அய்யா உன் காைடியில்"இந்ேப் பாடல் 
ஒருத்ேிக்கு ெந்தோஷம் ..இன்தனாருத்ேிக்கு வருத்ேம்...ெதராஜா 
தேவி தஜமினி கதேெலனக் லக பிடிக்கிோர்.அவருக்கு 
ெந்தோஷம் ....விஜயகுமாரிக்கு காேல் தோல்வி...அவருக்கு 
வருத்ேம்...இந்ே இரு மாறுபட்ட உேர் வுகலை ேன் இலெயலமப்பில் 
ஜாைம் தெய்ேிருப்பார் தமல்ைிலெமன்னர் .....பாடைின் நடுவில் வரும் 
பின்னேி இலெ விஜயகுமாரியின் தொகத்லேக் தகாடிட்டுக் காட்ட தஷனாய் 
இலெக்கருவிலய உபதயாகித்ேிருப்பார்....மனத்லேக் கெக்கிக் 
காட்ட...தோடர்ந்து ெதராஜா தேவியின் ெந்தோெம்...அேற்கு சுெீைாம்மா குரைில் 
ஒரு பரவெம்....ஒரு கட்டத்ேில் ஷனாயின் தொகம் முடிந்ேதும் அலேதய 
சுெீைாம்மா ஹம்மிங் தெய்வது தபாை 
இலெயலமத்ேிருப்பார்....வாத்ேியத்ேிற்கும் குரலுக்கும் வித்ேியாெதம 
தேரியாது....ஆனால் அேில் உள்ை தொகம் இேில் ெந்தோஷமாக 
ஒைிக்கும்.....என்ன ஒரு ஐடியா....அலே சுெீைாம்மாலவத் ேவிர தவறு 
யாராலும் பாடி இருக்க முடியாது இவ்வைவு துல்ைியமாக....அருலம 
அருலம.....இதோ உங்களுடன் அந்ேப் 
பாடல்...<a>http://www.youtube.com/watch?v=uB1bjc46lgM&feature=share</a> 

 

தேடி தேடி காத்ேிருந்தேன் - Thedi thedi kaathirunthen 

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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 Aravind Karthik, Rajeswari Narayanan, Boston Ganesh and 18 others like this. 

  

Yoganand Vasavan இரண்டாவது பி.ஜி.எம்மில் தஷனாய் முடிந்ேதும் அதே 
தநாட்லை சுெிைாம்மா ஹம்மிங்கில் தவைிபடுத்துவலே மிக நுட்பமாக 
கவனித்து எழுேியேற்கு மகிழ்ச்ெி. அதேதபால் தேடித்தேடி காத்ேிருந்தேன்.. 
தேய்வம் என்லனப் பார்க்கவில்லை.. என்ே வரிகைில் தேய்வம் என்ே 
வார்த்லேக்கு கமகம் ேந்து பாடியிருப்பதும் இந்ேப் பாடைின் ெிேப்புகளுள் 
ஒன்று. 
October 2 at 1:43pm · Like · 4 

  

Rajeswari Narayanan சுெீைாம்மாலவத் ேவிர தவறு யாராலும் பாடி இருக்க 
முடியாது இவ்வைவு துல்ைியமாக..TRUE TRUE.COMPLETELY TWO DIFFERENT 

EMOTIONS IN THE SAME SONG WITHIN A FEW MINUTES.ONLY SHE CAN DO THIS. 

October 2 at 2:58pm · Like · 2 

  
Murali Srini Visali madam..super. Vyakyanam and very super song..thanks.. 

October 2 at 11:01pm · Like · 1 

  
Vijaya Rengan Senathi like this 

October 3 at 3:44pm · Like 

  

Srikanth Orn என்னங்க இப்படி ரெிச்ொ எப்படி? பிரமிப்பா இருக்கு... 
October 4 at 12:16am · Unlike · 3 

  

Bombay Kumar எனக்கு மிகவும் பிடித்ே பாடல் Ma'am! I haven't listened to this song 

for years! THANKS A LOT...! 

October 4 at 11:06pm · Like · 1 
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